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APRESENTAÇÃO 

A Universidade  Federal  da  Bahia  entrou  na  fase  de  consolidação  das mudanças  estruturais  que 

caracterizam um ciclo virtuoso em pesquisa, criação, inovação e pós‐graduação. Consolidação para 

rafirmar a formação de recursos humanos cada vez mais qualificados, para avançar cada vez mais 

na  criação, na pesquisa e na produção de  ciência,  tecnologia,  arte e  cultura, e para  alavancar  a 

inovação  tecnológica e  social. A nossa história  revela que  temos muitas  razões para o otimismo. 

Neste ano de 2010, o Seminário de Pesquisa Estudantil, precursor do atual Seminário de Pesquisa, 

Criação,  Inovação e Pós‐Graduação, completa 30 anos!. A capa de nosso  livro de  resumos é uma 

homenagem a este marco, assim, homenageamos nesta edição do Seminário, professores e alunos‐

professores que têm percorrido, juntos com a UFBA, toda esta trajetória, este longo e belo vôo de 

gaivota.  Em  uma  univeersidade  jovem,  num  país  jovem,  isso  não  é  pouco,  ainda  mais  se 

considerarmos  que  um  evento  originalmente  destinado  somente  aos  estudantes  de  graduação 

tornou‐se um  evento perene,  envolvendo  servidores  e  alunos  de  todos os  níveis, bem  como  as 

atividades universitárias na sua completude de ensino, pesquisa e extensão. Quando se compara o 

primeiro seminário, ocorrido no ano de 1980, que contou com a participação de 81 graduandos e 

51 professores, apresentando 51 trabalhos, com o que acontece em 2010, com a participação de 

1363 estudantes,  sendo 1030 de  Iniciação Científica e  tecnológica e 333 Pós‐Graduandos, e 600 

professores, apresentando 1363 trabalhos, o crescimento, a evolução e a pujança da UFBA saltam 

aos  olhos.  Além  deste  marco,  outros  mais  recentes  revelam  nossa  maturidade  científica, 

tecnológica  e  artística.  O  crescimento  vertiginoso  da  nossa  Pós‐Graduação,  a melhoria  de  sua 

qualidade,  retratada  pelas  boas  avaliações  na  CAPES  [com  muito  orgulho  recebemos  o  nosso 

primeiro conceito 7! (não, não é fatorial, é alegria, mas poderia ser também, pois a dedicação dos 

nossos pesquisadores é nota mais do que 1000), o único do Norte‐Nordeste, com o nosso Programa 

de Saúde Coletiva]; o robusto nascimento e desenvolvimento do nosso sistema de  inovação, que 

tem  liderado a Rede Nordeste, o contínuo e vigoroso aumento da nossa produção científica, que 

cresce  a  taxas maiores  do  que  a  brasileira,  a  nossa  histórica  liderança  na  produção  artística  e 

cultural,  compartilhada  com  as  melhores  instituições  do  país,  a  recente  aprovação  de  nossos 

Institutos Nacionais de Ciência e tecnologia (INCTs), emfim, são muitas as conquistas para a nossa 

comunidade se orgulhar. Mas a nossa busca da excelência acadêmica e o nosso compromisso social 

são  incessantes.  Assim,  pois,  desejamos  a  todos  muito  bom  trabalho,  muito  bons  debates  e 

crescimento intelectual, muita inovação, muita fruição e muito prazer, na certeza de que tudo isso 

será revertido positivamente para a nossa sociedade. 

 

Marcelo Embiruçu de Souza 

PRÓ‐REITOR DE PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 

 

Silvio do Desterro Cunha 

COORDENADOR DE INICIAÇÃO A PESQUISA, CRIAÇÃO E INOVAÇÃO 
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Tabela 1. Evolução do Número de Vagas nos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu 2002-2010 

Cursos/Nível 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Mestrado 590 813 845 859 976 997 1.053 1.236 1503 

Doutorado 159 256 238 231 290 384 496 623 636 
Total 749 1.069 1.083 1.100 1.266 1.381 1.549 1.859 2139 

 

Tabela 2. Número dos Programas de Pós-Graduação da Universidade Federal da Bahia de 2001 a 2009 

Ano 
Mestrado 

Profissional 
Mestrado 

Acadêmico 
Doutorado Total 

2000 1 31 16 48 

2001 2 32 16 50 

2002 2 33 17 52 

2003 2 34 17 53 

2004 2 34 17 53 

2005 2 37 19 58 

2006 3 41 25 69 

2007 3 43 31 77 

2008 3 45 34 82 

2009 4 47 36 87 

2010* 6 55 41 102 

* Inclui os cursos novos já aprovados pela CAPES 
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PROGRAMAÇÃO GERAL 

HORA/Local Quarta-feira – 10/Nov 

18:00 – Auditório do PAF 3  

19:00 – Conferência de 
Abertura 

20:00 – Apreseentação 
Artística 

Abertura 

Conversando sobre Ciência na Bahia – Prof. Mauricio 
Barreto 

 

Sertaníllia em Tempo de Sereno 

HORA Quinta-feira - 11/Nov 

8:00-14:00 PAF-3 Inscrição de ouvintes 

8:30-9:30 PAF-3 

11:30-12:30 PAF-3 

14:00-15:00 PAF-3 

17:00-18:00 PAF-3 

19:00-20:00 PAF-3 

Apresentações: IC e PG 

 

HORA Sexta-feira - 12/Nov 

8:30-9:30 PAF-3 

11:30-12:30 PAF-3 

14:00-15:00 PAF-3 

17:00-18:00 PAF-3 

Apresentações: IC e PG 

 

18:30-19:00 

Auditório PAF-3 

Encerramento e Premiação do PublIC-
FAPEX 
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Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS   Sub-Área: AGRONOMIA

Apresentador: Jessica Souza Ribeiro

Título: Caracterização química da manipueira produzida na microrregião de Vitória da Conquista

Orientador: Orlando Silvio Caires Neves

A manipueira é um resíduo líquido, de aspecto leitoso, gerado durante a prensagem da mandioca (Manihot esculenta
Crantz), que ocorre para a obtenção de seus derivados. Este subproduto é uma suspensão de diversos constituintes,
como amido, proteínas, minerais, derivados cianogênicos, etc., componentes intra e extracelulares da raiz da planta. A
microrregião de Vitória da Conquista – BA é produtora de farinha e fécula de mandioca, com cerca de 500 pequenas
casas de farinha que não possuem descarte adequado de resíduos. A região possui uma produção de mandioca igual a
428.500 toneladas. Considerando-se um rendimento de manipueira de 30%, são gerados 128.551.000 litros deste
resíduo. Estes dados revelam um grande problema de cunho ambiental, pois a observação das casas de farinha revelou
a inadequação do descarte deste resíduo, muitas vezes dispensado em corpos d’água ou no solo sem tratamento
algum, ou apenas são tratadas através da decantação em tanques antes de serem dispensadas no meio ambiente. O
trabalho desenvolvido tem como objetivo a elaboração de um fertilizante foliar à base de manipueira, sendo este uma
alternativa sustentável, de baixo custo e acessível aos agricultores dos mais diversos portes, visando a utilização
racional da manipueira através de sua reintrodução no processo produtivo, de modo que sua utilização possa se
configurar como uma forma de incremento na renda dos produtores de farinha de mandioca. Com este objetivo, busca-
se a realização da caracterização química da manipueira, através da determinação dos constituintes da manipueira
produzidos em diversas casas de farinha da microrregião de Vitória da Conquista, para detectar possíveis variações na
composição química deste resíduo, possibilitando o planejamento de uma padronização desta matéria-prima. Para
tanto, estão sendo realizadas as caracterizações de composição química da manipueira gerada por casas de farinha
indicadas pela Cooperativa Mista Agropecuária de Pequenos Agricultores do Sudoeste da Bahia (Coopasub). Após as
visitas preliminares para seleção das casas de farinha, foram realizadas coletas de amostras de manipueira em quatro
comunidades: Simão e Dantilândia – Vitória da Conquista, e Possidônio e Lagoa Grande – Cândido Sales, sendo que,
na comunidade de Lagoa Grande, a manipueira foi coletada não apenas da saída da prensa de mandioca, mas, ainda,
de dois tanques de decantação. Foram determinados, até o presente momento, os seguintes constituintes: cianeto livre
(CN-), fósforo (P), enxofre (S), sódio (Na+), potássio (K+), ferro (Fe), cobre (Cu), zinco (Zn) e manganês (Mn). Todas as
análises foram realizadas em triplicata. Os resultados encontrados variaram consideravelmente entre os diversos
pontos de coleta, mostrando que há uma variação significativa na constituição da manipueira de acordo com a
localidade, com o processamento e com o ponto do tratamento onde as amostras foram colhidas. Considerando-se que
as coletas e as análises deste material foram realizadas em condições padronizadas, pode-se atribuir estas variações a
fatores como: tipo de solo onde a mandioca foi cultivada, variedade da mandioca e processamento. Destaque é dado
para o teor de potássio na composição da manipueira, que embora diferentes significativamente entre os pontos de
coleta, são elevados em todos eles. Os valores de cianeto não variaram significativamente entre os tanques de
decantação, indicando que pode existir uma possível ineficiência neste método para a eliminação deste composto
tóxico, embora haja uma redução na carga orgânica. Entretanto, devem ser realizadas novas análises, com um número
maior de amostras, para que este dado seja confirmado. Caso isto ocorra, será necessário desenvolver novos métodos
de eliminação de cianeto durante o processamento de mandioca, que este seja viável principalmente para pequenos
produtores, visto que estes representam uma parcela significativa desta cadeia produtiva.

Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS   Sub-Área: CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE ALIMENTOS

Apresentador: Bruna Aparecida Souza Machado

Título:  PG - Composição centesimal e perfil de ácidos graxos de corte comercial (coxa) de carne de avestruz
(Struthio camellus)

Orientador: Janice Izabel Druzian

O avestruz é uma ave que apresenta notável potencial para a produção de carne, entretanto, na literatura existem
poucos dados sobre a composição química deste produto, principalmente o que é produzido no Brasil. As
características de qualidade da carne como baixo teor de gordura, a presença de proteínas de alta digestibilidade e
aspectos organolépticos agradáveis, em conjunto com o alto valor agregado dos subprodutos, têm impulsionado o
crescimento das criações comerciais de avestruzes tanto no Brasil como em outros países. O objetivo deste estudo foi
determinar a composição centesimal, o perfil dos ácidos graxos e o valor calórico de corte comercial de carne (coxa) de
avestruz proveniente de supermercados e da estrutiocultura, desenvolvido no estado da Bahia – Brasil. Foram
analisadas cinco amostras de carne de
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avestruz (coxa), coletadas em duplicatas. Destas, três amostras (compostas de duas unidades amostrais de diferentes
animais) foram adquiridas em supermercados de Salvador, e duas foram obtidas de fazendas de estrutiocultura,
congeladas e armazenadas em embalagens plásticas. O perfil de ácidos graxos foi determinado por Cromatografia
Gasosa utilizando um detector de ionização de chama (CG-DIC) e a identificação dos picos foi feita por comparação dos
tempos de retenção das amostras com os de padrões de ésteres metílicos de ácidos graxos. A composição centesimal
foi determinada através das metodologias oficiais da AOAC. Não foram encontradas diferenças significativas (p > 0,05)
entre os percentuais de umidade (74,02±1,46%), proteína bruta (21,79±0,86%), lipídios totais (1,42±0,05%) e de ácidos
graxos, das amostras oriundas de supermercados e da estrutiocultura. Embora não tenham sido observadas diferenças
estaticamente significativas, os ácidos graxos majoritários presentes nas amostras experimentais foram o palmítico
(20,24±0,45%), esteárico (11,55±0,44%), oléico (29,08±0,03%) e linoléico (13,39±0,15%). Constatou-se que a coxa da
carne de avestruz, cujo valor calórico variou de 95,55±0,20 a 103,87±0,03, quando comparados a carnes suínas e
bovinas apresenta baixo valor calórico e valores de ácidos graxos poliinsaturados superiores, com teores de ?-3
similares aos de peixes de água doce, características estas desejáveis à saúde humana, sendo uma opção saudável de
fonte alimentar animal.

Apresentador: Daniele Silva Ribeiro

Título:  PG - AVALIAÇÃO DO ÓLEO ESSENCIAL DE ALECRIM (Rosmarinus officinalis L.) COMO MODULADOR
DA RESISTÊNCIA BACTERIANA

Orientador: Alaise Gil Guimaraes

Diversos microrganismos podem ser veiculados por alimentos causando doenças nos seres humanos. Os antibióticos
comumente utilizados no tratamento dessas doenças têm apresentado baixo ou nenhum efeito, tendo em vista à
resistência que muitos microrganismos têm adquirido. A presença e detecção de cepas de microrganismos patogênicos
resistentes a antimicrobianos em alimentos tem despertado grande preocupação no setor de saúde pública, tornando
essencialmente necessário a busca por métodos
alternativos. A utilização de agentes antimicrobianos naturais como óleos essenciais de plantas, têm demonstrado ser
uma alternativa eficaz no controle de bactérias resistentes a antibióticos, seja na inibição ou modulação das mesmas.
Diante deste quadro, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o óleo essencial do alecrim como modulador da resistência
bacteriana a drogas. O óleo de alecrim foi obtido de folhas frescas da planta através de hidrodestilação em aparelho de
Clevenger por 3 horas. Foram testadas 8 cepas isoladas de alimentos com 12 antibióticos para selecionar as
resistentes. Quatro cepas de E.coli apresentaram resistência a Amplicilina (AMP) e a Tetraciclina (TET) e 4 (quatro)
cepas de Salmonella spp. resistência a Nitrofurantoína (NIT). As cepas resistentes foram inoculadas em agar Mueller
Hinton, em seguida os discos dos antibióticos foram dispostos sobre as placas, embebidos com 10 e 20µL do óleo de
alecrim. Após 18h a 37ºC, foi observado e medido os halos ao redor dos discos. Em todas as cepas de Salmonella spp.
observou halos com medição superior a 20mm. As cepas E.coli também apresentaram sensibilidade a AMP (halo =
17mm) com 20µL do óleo e sensibilidade a TET (halos = 15mm) com 10 e 20µL do óleo. Os testes mostraram que fazendo
uso do óleo alecrim é possível modular a resistência
das cepas estudadas, tornando necessário maiores pesquisas na área de antimicrobianos naturais a fim de controlar a
disseminação de bactérias resistentes.

Apresentador: Icaro Ribeiro Cazumba da Silva

Título:  PG - Condições de Conservação e Higiene de Pescados Comercializados no Mercado Informal de
Salvador-BA.

Orientador: Dalva Maria da Nobrega Furtunato

No Brasil a produção de pescado é crescente, tal fato se deve pelo aumento do consumo do mesmo, sendo atualmente
a média de consumo brasileira de 6 kg/per capita/ano. Em cidades litorâneas como Salvador, a produção se concentra
em feiras livres e em bancas nas ruas; essas condições inadequadas de venda favorecem a multiplicação microbiana
podendo ser a causa de diversas doenças veiculadas pelo mesmo. Desse modo o presente trabalho teve como objetivo
avaliar a qualidade microbiológica e físico-química de pescados comercializados em feiras e ruas de Salvador-BA.
Realizou-se estudo transversal, com entrevista de 10 vendedores de pescado nas principais feiras e ruas da cidade e
análise microbiológica de 30 amostras de pescado, submetidas aos seguintes procedimentos: contagem de
microrganismos aeróbios mesófilos e anaeróbios facultativos (MAM), estimativa do Número Mais Provável (NMP) de
coliformes totais e termotolerantes (CTT)/Escherichia coli; medida do pH e reação Éber. Os participantes tinham entre
35 e 52 anos, média de 43,5 anos, predominantemente homens (90%), casados (85%), com renda variando entre
menor do que 1SM (45%) e entre 1-3SM (55%), com escolaridade entre 1° grau completo (20%) e 2° grau incompleto
(55%), sendo a maioria apenas vendedores de pescado (75%). Declararam lavar os utensílios diariamente com água,
detergente ou sabão em barra, embora esta prática não fosse observada em campo. Observou-se que 3 (10%) das 30
amostras de pescados examinadas apresentaram coliformes totais entre
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102 e 103 NMP/g e 27 (90%) das 30 amostras de pescado apresentaram coliformes totais <= 102 NMP/g; a Resolução
RDC n° 12, de 2 de janeiro de 2001 da ANVISA, não apresenta padrão considerável para coliforme total, contudo
pesquisas indicam que uma contagem superior a 103 são sugestivas a uma baixa qualidade higiênica da matéria -
prima. Com relação a coliformes termotolerantes as amostra apresentaram resultados negativos, mostrando adequação
com o estabelecido pela RDC n° 12, que apresenta padrão para coliformes termotolerantes, máximo aceitável de 102
NMP/g, para produto pescado, desse modo 100% das amostras apresentaram contagem inferior a 102. Com relação ao
pH, as amostras encontravam-se entre 6,20 e 8,03, sendo o recomendado entre 6,6 e 6,8, segundo Conde (1975), com
isso 45% das amostras encontravam-se em desacordo com o recomendado; segundo a reação de Éber, todas as
amostras foram positivas. Com relação a esses resultados pode-se concluir que os pescados comercializados não se
encontravam mais frescos, segundo os testes físico-químicos; com relação às análises microbiológicas é visto uma
necessidade de cuidados higiênicos sanitários, evitando assim níveis altos de contaminação.

Apresentador: Josileide Gonçalves Borges

Título:  PG - Obtenção de nanofibras de polpas lignocelulósicas oriundas do nordeste:Hidrólise enzimática e
caracterização

Orientador: Janice Izabel Druzian

Nanofibras ou whiskers de celulose são dominínios cristalinos de fontes celulósicas  e tem sido muito usados em
materiais biodegradáveis para conferir melhores propriedades mecânicas e alto grau de cristalinidade , sendo isolados
de fibras lignocelulósicas por meio de hidrólise ácida, método que requer processos muito demorados e recursos
materiais elevados. A hidrólise enzimática é uma alternativa inovadora na obtenção de nanocristais de celulose em
substituição do processo ácido. Celulases de fungos serão selecionados para isolação e caracterização das enzimas
que serão utilizadas na hidrólise de polpa de piaçava, licuri e eucalipto para obeter as respectivas nanofibras. Para
determinar as condições mais favoráveis se utilizará primeiramente a celulose comercialcomo substrato, que
posteriormente será substituída por outro substrato natural para monitorar a hidrólise das nanofibras. Serão realizadas
análise morfológica das nanofibras por difração de raio X, microscopia ótica com luz polarizada, microscopia eletrônica
por varredura e microscopia eletrônica de transmissão e análises térmicas (DSC, TGA). O peso molecular será
determinado por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência co  curva de calibração de padrão de dextranas.Espera-se
produzir nanofibras a pártir de diferentes fontes de fibras lignocelulósicas naturais brasileiras utilizando hidrólise
enzimática em substituição da hidrólise ácida assim como , fazer a caracterização das mesmas.

Apresentador: Luisa Costa de Oliveira

Título:  PG - Avaliação de alterações físico-químicas e colorimétricas de vinhos tintos durante o
armazenamento

Orientador: Maria Eugenia de Oliveira Mamede

O vinho tinto possui em sua composição constituintes extremamente sensíveis às condições de armazenamento.
Alterações na sua composição original podem interferir diretamente na sua qualidade, gerar compostos indesejáveis ou
acarretar a perda da ação de compostos bioativos (polifenóis). Assim, este trabalho buscou avaliar as alterações físico-
químicas e colorimétricas ocorridas em amostras de vinhos tintos de mesa finos do tipo seco após 4 anos de
armazenamento. Foram analisadas quatro marcas comerciais pertencentes à safra de 2006. Duas marcas (A e B) foram
elaboradas na região do “Vale do São Francisco” (PE/BA) e as demais (C e D), na “Serra Gaúcha” (RS). Durante o
armazenamento, as amostras foram acondicionadas horizontalmente em local seco e fresco ao abrigo da luz. Os
seguintes parâmetros foram determinados: densidade relativa à 20ºC, graduação alcoólica, pH, acidez total titulável e
volátil, extrato seco total, extrato seco reduzido, relação álcool em peso/extrato seco reduzido, anidrido sulfuroso total,
açúcares totais, compostos fenólicos totais, antocianinas totais, L*, a*, b*, C* e h. Os resultados foram submetidos ao
teste não-paramétrico T de Wilcoxon. Todas as amostras apresentaram um aumento significativo (p<0,05) nos níveis de
acidez volátil, onde a maior média obtida foi na amostra B após o período de 4 anos (15,44meq.L-1). Também houve
aumento significativo (p<0,05) do pH em todos os vinhos, com exceção da amostra C, que manteve seu valor após 4
anos (3,86) próximo ao pH inicial (3,89). Por outro lado, houve redução significativa (p<0,05) em todas as amostras
quanto ao extrato seco total, SO2 total, açúcares totais, compostos fenólicos totais e antocianinas totais. O decréscimo
nos valores de compostos fenólicos totais variou de 13,35% na amostra D a 32,14% na amostra B. Particularmente com
relação às antocianinas totais, a maior redução foi observada na amostra A (92,31%), podendo indicar sérias alterações
na sua coloração. Não foi possível verificar aumento ou redução estatisticamente significativa (p<0,10) nas amostras
após 4 anos de armazenamento quanto aos parâmetros L*, b*, C* e h. A amostra A teve seus valores de L*, b*, C* e h
aumentados (12,82%, 32,18%, 3,82% e 29,22%, respectivamente), indicando um clareamento e maior proporção de cor
amarela com saturação da cor ao longo do tempo. Além disso, apresentou redução significativa (p<0,10) do valor de a*
(componente associado à cor vermelha) em 0,94%. O comportamento
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Apresentador: Luisa Costa de Oliveira

Título:  PG - Avaliação de alterações físico-químicas e colorimétricas de vinhos tintos durante o
armazenamento

Orientador: Maria Eugenia de Oliveira Mamede

colorimétrico das demais amostras foi similar, havendo redução de L*, b*, C* e h, além de elevação do parâmetro a*, ou
seja, amostras mais escuras, com menor proporção de tons amarelados e saturação da cor, bem como maior cor
vermelha após o período de armazenamento. Desta forma, foi possível observar que embora as amostras de vinho tinto
tenham sido armazenadas de forma adequada, houve alterações importantes do ponto de vista físico-químico e
colorimétrico para sua qualidade no período de 4 anos.

Apresentador: Paula Bacelar Leite

Título:  PG - Aplicação de pó de cacau alcalinizado em biscoito tipo cookies: avaliação sensorial e composição
centesimal.

Orientador: Eliete da Silva Bispo

O biscoito está entre os produtos mais populares consumidos em todos os níveis sociais, devido à facilidade de acesso,
sendo um ótimo veículo para incorporação de novos ingredientes ou ingredientes modificados tecnologicamente como,
por exemplo, cacau alcalinizado. O processo de alcalinização de produtos de cacau envolve o tratamento desses
produtos com agentes alcalinizantes com variações de temperatura, tempo e fluxo de ar, elevando o pH de seu valor
inicial (pH 5,0) para 7,0 ou até 8,5. Por esse processo, tanto a cor como o perfil de sabor é significativamente
modificado. O objetivo do presente trabalho foi verificar a aceitabilidade sensorial e a composição centesimal de
biscoitos tipo cookies elaborados com pó de cacau alcalinizado. A partir de delineamento fatorial realizado por BISPO,
1999 foram escolhidos cinco ensaios (amostras 02, 06, 07, 14 e 15) para aplicação de pó de cacau alcalinizado no
processamento de biscoito tipo cookies. Os biscoitos foram submetidos às determinações de composição centesimal
(umidade, cinzas, proteínas, lipídios, carboidratos e acidez titulável) de acordo com as instruções do Instituto Adolfo
Lutz, 2008. A análise sensorial foi realizada com provadores não treinados escolhidos em função de serem
consumidores de biscoitos. Na composição centesimal, comparando as cinco amostras, os valores obtidos não diferiram
significativamente entre si em nível de 5% (Teste de Tukey), isto revela que os diferentes tratamentos aplicados nos pós
não alteraram nutricionalmente os biscoitos. Na análise sensorial para o atributo cor as médias das notas estiveram
entre 7,35 para a amostra menos aceita (15) e 7,92 para a mais aceita (7); para o atributo sabor as médias das notas
estiveram entre 6,96 para a amostra menos aceita (15) e 7,92 para a amostra mais aceita (14).  Ficou demonstrado que,
o processo de alcalinização utilizado nos pós de cacau para elaboração de biscoito tipo Cookies apresentou boa
aceitação entre os provadores mostrando que essa aplicação não altera de forma negativa os atributos cor e sabor.

Apresentador: Priscilla Pereira dos Santos

Título:  PG - EMPANADO DE AIPIM COM CARNE SECA TIPO “NUGTES”

Orientador: Eliete da Silva Bispo

Originária da América do Sul, mais especificamente do Brasil, a mandioca (Manihot esculenta Crantz), também
conhecida como macaxeira ou aipim, constitui um dos principais alimentos energéticos para cerca de 500 milhões de
pessoas, sobretudo nos países em desenvolvimento, onde é cultivada em pequenas áreas com baixo nível tecnológico.
No entanto, o aipim não é consumido como alimento base. Ele vem, na maioria das vezes, servido acompanhado de
outras iguarias. Entre elas, pode-se citar a carne seca, também conhecida como carne-de-vento, carne-do-sertão, carne
-do-ceará, carne-do-Sul, ou jabá. O principal objetivo deste trabalho foi elaborar e estudar a viabilidade de produção de
um “empanado” de base não cárnea, mas vegetal, resultante da mistura de dois produtos muito consumidos e
apreciados na região Nordeste: aipim e carne seca, avaliando-se a possibilidade de inserção deste produto no mercado
regional, e posteriormente no mercado nacional. Foi processado aipim, carne seca, fécula de mandioca e sal e durante
a obtenção do produto algumas variáveis foram controladas tais como tipo de cobertura, tamanho do empanado e
temperatura, com a finalidade de se garantir a uniformidade do produto. Também foi avaliada a partir de testes
sensoriais, com 62 (sessenta e dois) julgadores não treinados, a aceitação e a intenção de compra do “empanado” de
aipim. Os resultados obtidos mostraram que 45,2% dos provadores gostaram muito do produto e não houve provador
que desgostasse do Empanado de Aipim com carne Seca. O resultado mais negativo foi a parcela dos provedores que
corresponde a 3,2% que não gostaram nem desgostaram do produto. Com relação à intenção de compra, 82,3% dos
provadores certamente comprariam o Empanado, e apenas 1,6% do total de provadores não comprariam. Acredita-se
que este resultado deva estar associado ao fator crocância, uma vez que esta característica foi a mais citada pelos
provadores. Portanto, do ponto de vista tecnológico, observou-se que o controle de certos parâmetros é considerado de
extrema importância para a qualidade do produto final e do ponto de vista sensorial, o produto tem fortes chances de
conquistar o mercado, uma vez que atendeu às perspectivas dos provadores não treinados que realizaram esta análise.
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Apresentador: Sara Oliveira de Souza

Título: Estudo da composição de compostos fenólicos de vinhos espumantes

Orientador: Maria Eugenia de Oliveira Mamede

A região do Vale do São Francisco (BA/PE) tem obtido destaque na vitivinicultura nos últimos anos. Poucos estudos
foram realizados para analisar parâmetros de qualidade dos produtos desta região. Assim, foram determinados
compostos fenólicos em vinhos espumantes e, além disso, parâmetros físico-químicos e de colorimetria foram
determinados em vinhos brancos, analisando alterações durante o armazenamento. Os vinhos espumantes
apresentaram teor de fenólicos abaixo do esperado. Houve uma redução significativa do teor de fenólicos nos vinhos
brancos, devido à oxidação destes compostos. Esta oxidação também é responsável por alterações nos parâmetros de
cor analisados, como o escurecimento observado através da redução dos níveis de luminosidade evidenciados em
todas as amostras. Amostras com maior teor de compostos fenólicos registraram maior coloração amarela. A amostra
elaborada por mais de um tipo de cultivar apresentou maior redução do parâmetro C* (“pureza da cor”) durante o
armazenamento, talvez por possuir maior susceptibilidade ao escurecimento decorrente da oxidação dos compostos
fenólicos.

Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS   Sub-Área: ENGENHARIA AGRÍCOLA

Apresentador: Michael Pereira da Silva

Título: ESPACIALIZAÇÃO DE DADOS PLUVIOMÉTRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO GRANDE

Orientador: Michel Castro Moreira

A bacia do rio Grande é a maior sub-bacia do rio São Francisco, com área de aproximadamente 75.000 km2.
Caracterizada pelo bioma cerrado, destaca-se por suas grandes áreas de plantio, principalmente de soja, algodão e
milho. Tendo em vista as dimensões da bacia e o reduzido número de estações pluviométricas, o que impede a
condução de estudos como planejamento de produção agrícola, objetivou-se no presente trabalho espacializar os dados
de precipitação média anual das estações pluviométricas da bacia do rio Grande. Foram utilizados os dados diários de
precipitação de 57 estações da bacia, bem como de mais 27 estações localizadas em seu entorno. Os dados foram
obtidos junto ao Sistema de Informações Hidrológicas (HidroWeb) da Agência Nacional das Águas (ANA). No processo
de espacialização, utilizou-se o método Inverso da Potência da Distância, o qual é disponibilizado no módulo Spatial
Analyst do software ESRI ArcGis. O mapa de precipitação média da bacia gerado, disponível em arquivo digital no
formato raster, permite a obtenção da precipitação média anual para qualquer ponto de interesse da bacia. Observaram
-se que as menores pluviometrias da região, de até 729 mm, encontram-se no centro-nordeste, enquanto no oeste da
bacia encontram-se valores superiores a 1.800 mm.

Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS   Sub-Área: FARMÁCIA

Apresentador: Aline Casais Tavares

Título: Avaliação da estabilidade dos Biofilmes ativos a base de fécula de mandioca e frutas durante vida de
prateleira do produto embalado.

Orientador: Janice Izabel Druzian

As embalagens ativas exercem um papel a mais na preservação do produto embalado, sendo que a grande maioria é
composta de material polimérico convencional derivado de petróleo gerando problemas ambientais quando
descartadas. O objetivo do trabalho foi avaliar a eficácia da incorporação de fontes naturais de antioxidantes como
aditivos em biofilmes de amido de mandioca e plastificantes. Na elaboração dos biofilmes, foi utilizado delineamento
composto central rotacional, 22 estrela contendo 4 pontos axiais e 3 pontos centrais, totalizando 11 formulações. O
azeite de dendê embalado com os biofilmes contendo os aditivos foi monitorado (0, 7, 15, 30 e 45 dias) sob condições
de oxidação acelerada. Como controle o azeite de dendê foi embalado com biofilme de amido de mandioca sem os
aditivos antioxidantes, em polietileno de baixa densidade e sem embalagem. Avaliando a interação dos percentuais de
redução dos carotenóides totais (CT) e polifenóis totais (PT) das 11 formulações com os aumentos no índice de
peróxido (IP) do produto embalado, observa-se que à medida que aumenta as perdas de CT e PT dos biofilmes ocorre
uma redução no aumento do IP do produto embalado, e quanto maior o percentual de redução dos antioxidantes, menor
o aumento da oxidação, portanto, ao invés do produto a embalagem é quem está sofrendo oxidação.

Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS   Sub-Área: MEDICINA VETERINÁRIA
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Apresentador: Adriana Dantas Palmieri

Título:  PG - Cortes Comerciais da Carcaça de Caprinos 1/2 Sangue Boer Alimentados com Níveis de Torta de
Girassol

Orientador: Ronaldo Lopes Oliveira

O peso da carcaça é um dos fatores que apresenta maior influência na valorização do animal. Além do peso, é preciso
levar em consideração os componentes da carcaça, pois o que se busca no animal de corte é o máximo de carcaça e o
mínimo dos não-constituintes da carcaça. Visando diminuir custos com a alimentação, tem-se buscado alimentos
alternativos e mais baratos aos comumente utilizados (milho e soja) e que não competem com a alimentação humana.
Como opção, tem-se os co-produtos da extração do biodiesel (farelos e tortas). O presente trabalho foi realizado com o
objetivo de determinar o melhor nível de inclusão da torta de girassol na dieta de caprinos jovens ½ sange Boer  por
intermédio do estudo dos rendimentos dos cortes comerciais. Para a determinação dos rendimentos dos cortes
comerciais, 32 caprinos ½ sangue Boer  foram distribuídos em baias individuais, recebendo dietas com proporção
volumoso:concentrado de 50:50 com tratamentos constituídos da inclusão da torta de girassol nas proporções de 0, 8,
16 e 24% na matéria seca. Ao final dos 68 dias do período experimental, os animais passaram por jejum de 16 horas
seguido da insensibilização, esfola e sangria. As carcaças permaneceram 24 horas em câmara fria e após esse período
a meia carcaça esquerda foi subdividida em cinco regiões anatômicas: pescoço (1ª a 7a vértebra cervical), paleta (base
óssea:escápula, úmero e carpo), costelas (1a a 13a vértebra torácica), lombo (músculo longissimus dorsi dissecado dos
ossos vertebrais) e pernil (secção entre a última vértebra lombar e a primeira sacra). Os cortes e rendimentos
comerciais não foram influenciados pela inclusão da torta de girassol, sendo encontrados maiores rendimentos para
pernil, seguido da costela e paleta. Os rendimentos dos cortes estão associados com o peso da carcaça dos animais e
cortes de desenvolvimento mais precoce, como pernil e paleta tem seus rendimentos diminuídos com a aumento do
peso da carcaça sendo que, quando o animal atinge peso maior que 30kg o rendimento de costelas tende a ultrapassar
o rendimento de pernil, característica indesejável na carcaça pois o costilhar apresenta menor deposição e músculo e
maior de gordura do que o pernil, sendo ainda, considerado um corte de segunda categoria com valor inferior.

Apresentador: Alexandra Soares Rodrigues

Título:  PG - Efeito do fracionamento de doses de sêmen sobre a taxa de concepção em programas de IATF em
bovinos

Orientador: Antonio de Lisboa Ribeiro Filho

Objetivou comparar as taxas de concepção de fêmeas bovinas preparadas para programas de Inseminação Artificial em
Tempo Fixo (IATF) e inseminadas com doses de sêmen congelado intactas ou fracionadas, na oportunidade também se
analisou a viabilidade econômica do uso do fracionamento das doses de sêmen em programas de IATF. Para tanto, 78
vacas da raça Nelore foram submetidas ao protocolo de sincronização de estro, sendo metade (39 animais) inseminada
com doses de sêmen convencionais (grupo CONV) e a outra metade (39 animais) inseminada com doses de sêmen
fracionadas (grupo FRAC). Cada dose de sêmen foi fracionada individualmente na proporção de 1:1 com o diluidor Botu
-bov® acrescido de 5mM de petoxifilina (PTX). O diagnóstico de gestação foi realizado 30 dias após a IATF. A análise
estatística das características de interesse foi realizada utilizando-se o pacote estatístico SAS. Para análise econômica
comparou-se o custos da IATF com doses de sêmen convencionais em relação à IATF com doses de sêmen
fracionadas nas condições do estado da Bahia. As taxas de concepção obtidas não diferiram estatisticamente sendo de
56,76% no grupo CONV e 42,11% no grupo FRAC. Os índices de fertilidade parecem não ser afetados pela utilização
de doses inseminantes fracionadas na proporção de 1:1 com diluidores a base de metilxantinas, porém, nesta pesquisa
o fracionamento das doses inseminantes tornou-se economicamente mais caro.

Apresentador: Amanda de Souza Santos

Título:  PG - Perfil de ácidos graxos no leite de vacas mestiças (holandês x zebu) a pasto, suplementadas com
tortas oriundas da produção do biodiesel

Orientador: Claudio Vaz Di Mambro Ribeiro

Avaliou-se o efeito da suplementação com tortas oriundas da produção do biodiesel na dieta sobre o perfil de ácidos
graxos do leite de 12 vacas lactantes, Holandês x Zebu, entre a 45º e 90º semanas de lactação. As dietas foram
distribuídas em três quadrados latinos 4x4. Os tratamentos experimentais consistiram de quatro suplementos, sendo o
farelo de soja como testemunha e os outros três tendo, em sua composição, uma das tortas em estudo: tortas de dendê
(Elaeais guineensis), amendoim (Arachis hypogaea) e girassol (Helianthus annuus). Observou-se diferença significativa
entre os tratamentos (P<0,05) com relação aos ácidos graxos C6:0, C12:0, C:16:1 e C18:1. O tratamento com torta de
girassol foi o que apresentou maior concentração de C18:1. Este tratamento ainda apresentou os menores níveis de
C6:0, C12:0, C16:1. As tortas de oleaginosas modificaram o perfil de ácidos graxos no leite de acordo com sua
composição do óleo, sem alterar a biohidrogenação ruminal significativamente. O tratamento com torta de girassol
apresentou os menores níveis de ácidos graxos saturados e maior teor de C18:1.
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Apresentador: Ana Carla Oliveira Pinheiro

Título: Estudo sorológico da leptospirose em animais silvestres no estado da Bahia, Brasil

Orientador: Melissa Hanzen Pinna Valentim

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial que acomete animais domésticos, silvestres e o homem. O
presente trabalho objetivou investigar a ocorrência de anticorpos anti-Leptospira em primatas do Centro de Triagem de
Animais Silvestres do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e do Parque Zoobotânico Getúlio
Vargas, localizados no município de Salvador- BA, Brasil. Foram obtidas amostras sanguíneas de 58 animais que foram
posteriormente testadas por meio do Teste de Soroaglutinação microscópica com antígenos vivos. Dentre as 44
amostras analisadas do CETAS, sete (15,9%) foram reativas (títulos de 200). Icterohaemorrhagiae foi o serovar mais
frequente, correspondendo a seis amostras (85,7%), seguida de Canicola com reatividade em uma amostra (14,3%).
Dentre as 14 amostras do Zoológico, dez foram reativas (títulos =200), Icterohaemorrhagiae foi o mais freqüente,
correspondendo a oito amostras (57,14%); em duas amostras com títulos =400 obteve-se sororeatividade para
Icterohaemorrhagiae e Copenhageni (ambos com 7,14%).

Apresentador: Ana Carolina Lemos Machado

Título:  PG - Avaliação corporal de cães através da relação entre a morfometria do tórax e cintura e sua
correlação com o peso vivo animal

Orientador: Stella Maria Barrouin Melo

Introdução: A avaliação da condição física em que um cão se encontra é de suma importância na clínica veterinária,
haja vista que alterações do peso corporal estão relacionadas a diversas enfermidades. O método de determinação do
escore corporal, desenvolvido por Laflamme (1997) é o mais utilizado atualmente, mas sua natureza é subjetiva e
apresenta algumas inflexões, o que torna necessário o desenvolvimento de uma técnica mais precisa. Objetivos: O
objetivo deste trabalho foi contribuir para o estabelecimento de um sistema prático de avaliação da condição corporal de
cães, que apresente facilidade de execução e precisão das informações, comparando a relação entre as medidas de
circunferência de tórax e cintura (relação T/C) com o índice de escore corporal desenvolvido por Laflamme.
Metodologia: Dezesseis cães foram avaliados, de ambos os sexos e diferentes raças, com peso variando entre 3,2 e
17,0 kg atendidos na rotina do Hospital de Medicina Veterinária Renato de Medeiros Neto da Universidade Federal da
Bahia. Os animais foram classificados quanto ao índice de escore corporal de acordo com o método estabelecido por
Laflamme (1997) e as medidas de circunferência da cintura e do tórax foram aferidas com fita métrica flexível.
Resultados: Obtivemos um valor médio de 1,15±0,09 para a relação tórax-cintura, com correlação inversa r=-0,545
entre o escore corporal e a relação T/C para um nível de significância p>0,05. Uma correlação positiva r=0,649 entre o
escore corporal e a medida da cintura foi observada. Conclusões: Há uma correlação inversa entre o escore corporal de
Laflamme (1997) e a relação T/C, indicando que quanto maior for a relação T/C, menor será o escore obtido pelo
método-padrão; quanto menor for a relação T/C, maior é a tendência do animal desenvolver obesidade. A correlação
positiva observada entre a determinação do escore corporal e a morfometria da cintura e do tórax sugere que a razão
T/C pode ser um indicador objetivo valioso no estabelecimento de sobrepeso em cães. Entretanto, devido à grande
variação racial na espécie canina, tornam-se necessários estudos com diferentes padrões raciais e com um maior
número de indivíduos na amostra para se obter parâmetros médios para esta espécie.

Apresentador: Ana Claudia Santos Raposo

Título:  PG - Avaliação do papel imunomodulatório da TGF-ß na síntese de PGE2, na expressão de óxido nítrico
sintetase e na liberação de óxido nítrico em culturas de células do tecido nervoso, infectadas por Neospora
caninum.

Orientador: Maria de Fatima Dias Costa

O sistema nervoso central (SNC) responde a insultos dos mais diversos, incluindo agressões por microorganismos,
através da glia, conjunto de células representado por 85% de astrócitos e cerca de 10% de microgliócitos, capazes de
se ativarem produzindo mediadores pro e/ou antiinflamatórios. Neospora caninum é um protozoário pertencente ao filo
Apicomplexa, responsável pela neosporose, patologia que causa abortos em rebanhos e desordens neurológicas em
cães. A resposta celular imunológica a este parasito é do tipo Th1, porém no SNC, relata-se regulação por células da
glia, o que foi observado através de estudos utilizando culturas primárias de células gliais de rato infectadas por
taquizoitos de N. caninum. Nessas condições, as células liberam altas concentrações de citocinas anti-inflamatórias e
restringem a liberação de oxido nítrico, evento esse muito mais evidenciado na presença de IFN-?. A inibição da
liberação de NO pelas culturas infectadas, fez supor que os taquizoítos possam modular a óxido nítrico sintetase tipo 2
(iNOS), especialmente na microglia, que tem papel imuno-efetor. Esse fenômeno atenuaria a resposta inflamatória
representando também um mecanismo de escape do parasita.. A produção de NO pela microglia também pode ser
controlada pela PGE2 que no tecido nervoso exerce papel neuroprotetor. O presente projeto teve como objetivo
investigar o papel do TGF- ß, na produção de PGE2 e na regulação da isoenzima iNOS em culturas primárias de
células gliais de ratos infectadas com taquizoitos de N. caninum. Preliminarmente, caracterizou-se o perfil desta citocina
regulatória e desse prostanóide em condições controle e sob modulação pró-inflamatória. Também foi avaliado o papel
imunomodulatório das células da glia, co-



Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS   Sub-Área: MEDICINA VETERINÁRIA

Apresentador: Ana Claudia Santos Raposo

Título:  PG - Avaliação do papel imunomodulatório da TGF-ß na síntese de PGE2, na expressão de óxido nítrico
sintetase e na liberação de óxido nítrico em culturas de células do tecido nervoso, infectadas por Neospora
caninum.

Orientador: Maria de Fatima Dias Costa

cultivadas com neurônios, delimitando-se padrões de viabilidade celular sob infecção e igualmente sob modulação com
IFN-? e LPS. Estudos subseqüentes deverão avançar no controle da liberação de oxido nítrico pelo parasita,
especialmente investigando a modulação da enzima iNOS.

Apresentador: Ana Paula Mello de Oliveira

Título: Comparação entre variáveis eletrocardiográficas e ecocardiográficas de cães sadios e cardiopatas

Orientador: Stella Maria Barrouin Melo

Introdução: A eletrocardiografia (ECG) é o mais importante método de diagnóstico das arritmias cardíacas, podendo
determinar a origem do ritmo e a freqüência de despolarização do coração, fornecendo informações do estado clínico
do miocárdio, além disso, ele fornece informações que sugerem aumento de câmaras cardíacas que podem indicar a
ocorrência de remodelamento cardíaco resultante do desenvolvimento de certas patologias. A ecocardiografia (EcoCG)
é a técnica de utilização do ultrassom como meio diagnóstico em cardiologia, que vem sendo usado na medicina
veterinária nos últimos anos, representando um importante método não-invasivo na avaliação morfofuncional do
coração, que fornece dados mais reais à cerca do tamanho das câmaras cardíacas, permite avaliar a função cardíaca e
auxilia na avaliação da progressão de diversas doenças cardíacas. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi comparar as
mensurações eletrocardiográficas e ecocardiográficas, para avaliar a correlação existente entre as informações sobre
tamanho de câmaras cardíacas fornecidas por estes dois exames complementares e seu valor prognóstico em cães.
Com tal estudo pretendemos obter dados úteis ao clínico veterinário, tendo em vista a escassez de trabalhos a respeito
e auxiliando na tomada de decisões acerca da sua abordagem clínica. Metodologia: Foram avaliados cães de diferentes
raças que deram entrada no Hospital de Medicina Veterinária Renato de Medeiros Neto da UFBA para realização de
avaliação cardíaca, sendo utilizados o eletrocardiograma WinCardio e o Ecodopplercardiograma Toshiba. Os cães
tinham idade entre 3 e 13 anos, sendo que 7 apresentavam doença cardíaca e 16 não possuíam alterações
cardiovasculares e eram considerados clinicamente sadios. Resultados: Foram estudadados 23 animais dos quais oito
apresentaram endocardiose de mitral e os demais se apresentarm sadios. Houve aumento de duração de onda P em 5
de 8 animais com esta cardiopatia. No entanto, em animais sadios houve aumento de duração de onda P em 5 de 15
animais. O ECG indica aumento de duração de onda P que indicaria aumento de átrio esquerdo, fato não observado
com clareza através deste meio deiagnóstico. Através de análise estatística foi verificada correlação positiva r= 0,61
entre duração de onda P (ECG) e tamanho do átrio esquerdo. No entanto, não houve boa correlação entre a altura da
onda R e a duração do complexo QRS com as medidas de septo interventricular em sístole e diástole, e de parede livre
em sístole e diástole. Conclusões: Esses resultados indicam que apesar de alterações nas medidas eletrocardiográficas
sugerirem alterações no tamanho do coração, o ECG não é o exame mais indicado para avaliar alterações da
morfologia cardíaca.

Apresentador: Caio Victor Damasceno Carvalho

Título:  PG - INTERAÇÃO GENÓTIPO - AMBIENTE EM CARACTERÍSTICAS DE CRESIMENTO EM BOVINOS DA
RAÇA NELORE.

Orientador: Thereza Cristina Borio dos Santos

Utilizou-se dados de pesos à desmama padronizados para os 205 dias de idade (P205), de 38486 animais da raça
Nelore provenientes de 29 fazendas de diversos estados brasileiros, nascidos no período de 2001 a 2009, foram
utilizados nesta análise.
Foram avaliadas as interações genótipo-ambiente, bem como estimadas herdabilidades direta e materna pelo método
de máxima verossimilhança restrita em modelo estatístico, que incluiu efeitos fixos de grupo contemporâneo, idade da
vaca ao parto (covariável) e efeitos aleatórios genéticos direto e materno. As estimativas de herdabilidade direta e
materna para P205 nas regiões das regiões Norte (R1), Sudeste (R2) e, Centro-Oeste (R3) foram: 0,10 e 0.07 (R1),
0,13 e 0.16 (R2) e 0.05 e 0.08 (R3). As correlações genéticas encontradas, considerando os pesos nas diferentes
regiões como características distintas, foram: 1.0, 0.16 e 0.89 para R1/R2, R1/R3 e R2/R3, respectivamente. Esses
resultados indicam que, na desmama (P205), o efeito da interação genótipo x ambiente foi observado na combinação
que envolveu a região Norte e Centro Oeste.
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Apresentador: Carla Caroline Valenca de Lima

Título:  PG - Levantamento epidemiológico para detecção de anticorpos contra o vírus da artrite encefalite
caprina em rebanhos caprinos da Microrregião de Juazeiro – Bahia.

Orientador: Joselito Nunes Costa

O estado da Bahia possui o maior rebanho caprino do Brasil, sendo que 30,9% deste se localiza na Microrregião de
Juazeiro, formada por oito municípios (Campo Alegre de Lourdes, Casa Nova, Curaça, Juazeiro, Pilão Arcado,
Remanso, Sento Sé e Sobradinho). Entretanto ainda são escassas as pesquisas quanto à sanidade destes rebanhos.
Dentre as enfermidades de maior destaque para os caprinos destaca-se a artrite-encefalite caprina (AEC), doença de
manifestação muitas vezes sub-clínica, podendo ser responsável por emagrecimento progressivo, artrite, mastite,
encefalite e pneumonia, implicando em grandes perdas econômicas. Por não existir tratamento ou vacina para a
doença, a única forma de controle é o diagnóstico. Com o objetivo de determinar a prevalência sorológica da artrite-
encefalite caprina em rebanhos caprinos da Microrregião de Juazeiro – Bahia, foram coletadas 705 amostras de soro
sanguíneo caprino, de 46 propriedades de diferentes localidades dos municípios pertencentes a microrregião. As
amostras foram submetidas ao teste de Imunodifusão em Gel de Ágar (IDGA), prova esta recomendada pelo Programa
Nacional de Sanidade Caprina e Ovina (PNSCO). Os sistemas de criação observados foram de maioria extensiva, para
exploração de carne e/ou pele, com baixa ou nenhuma tecnologia e pouca produtividade, com animais nativos, mestiços
ou de raça indefinida. Diversas doenças foram observadas, tais como linfadenite caseosa, ceratoconjuntivite, diarreia,
pododermatite, infestações por endo e ectoparasitas. A prevalência sorológica obtida foi de 0,85%, considerada baixa,
entretanto preocupante pelas características de produção da região, com animais soltos em terras devolutas, o que
facilmente disseminaria o vírus a diferentes rebanhos. Destaca-se, portanto a necessidade da implantação de medidas
de controle e prevenção desta enfermidade, tal como exames para AEC principalmente quando da aquisição de animais
para melhoramento genético na região.

Apresentador: Deusdete Conceicão Gomes Junior

Título:  PG - Utilização da solução clareadora de gordura na análise de linfonodos em cadelas com carcinoma
de mama

Orientador: Alessandra Estrela da Silva Lima

O comprometimento dos linfonodos regionais é considerado um dos fatores prognósticos mais
importantes, juntamente com tamanho tumoral e tipo histológico. Desta forma, este trabalho teve
por objetivo verificar, a partir da utilização de uma solução clareadora de gorduras, a presença de
aglomerados linfóides, imperceptíveis no exame de rotina, o que resultaria em importantes
alterações no estadiamento clínico, quando infiltrado por células neoplásicas. Foram selecionadas
20 cadelas portadoras de nódulo mamário atendidas no HOSPMEV/UFBA. Os animais foram
submetidos a mastectomia e após este procedimento a cadeia mamária extirpada incluindo
linfonodos regionais foi encaminhada ao Setor de Patologia para análise anatomopatológica,
classificação histopatológica e pesquisa de metástases. O estadiamento clínico foi realizado pelo
sistema TNM. Após a retirada dos fragmentos tumorais e dissecação convencional dos linfonodos
visíveis, o material foi colocado em solução clareadora de gorduras. À macroscopia, foram
observados possíveis aglomerados linfóides, em cinco casos e à histologia dos mesmos, foi
observado que apenas um não se tratava de tecido linfóide. A ocorrência dos aglomerados linfóides
neoformados foi mais comum em cadelas de médio a grande porte e/ou com sobrepeso e os
resultados encontrados na análise dos mesmos relevou a necessidade do emprego rotineiro da
solução clareadora de gorduras nesses animais.

Apresentador: Elane de Alencar Arrais Machado

Título: Comportamento do polimetilmetacrilato munido com canais de interconexão como implante orbitário em
coelhos (Oryctolagus cuniculus Linnaeus, 1758)

Orientador: Arianne Pontes Oria

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso de implantes de polimetilmetacrilato (PMMA) na forma de esferas,
munido com canais de interconexão, como alternativa de implante em cavidade anoftálmica de coelhos, com o intuito de
facilitar e permitir a migração tecidual para o implante. Para tal, foram utilizados seis coelhos da raça Nova Zelândia que
receberam os implantes em órbita, pós enucleação. As avaliações clínicas pós-operatórias foram realizadas por 45 dias,
sendo diárias até o 15º dia e quinzenais até o final deste período. Para a avaliação macroscópica do conteúdo
exenterado da cavidade orbitária, foram consignados dois momentos com três animais para cada, o primeiro momento
com 15 dias e o segundo momento com 45 dias pós implantação. Não foram observados deiscência de sutura e sinais
de infecção, assim como não se notificou qualquer extrusão do implante. À macroscopia, observaram-se vários focos de
invasão tecidual no implante. Tal modalidade de implante permitiu a infiltração de tecido fibrovascular, conferindo maior
sustentação e ausência de intercorrências como infecção, exposição e extrusão do implante. O presente estudo
apontou uma nova modalidade do implante de PMMA para utilização como implante orbitário, com a finalidade de
promover integração com os tecidos circunvizinhos.
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Apresentador: Felipe Trancoso Lopo de Queiroz

Título:  PG - Influencia da gestação e dos estágios da lactação sobre alguns constituintes minerais em ovelhas
Santa Inês X Dorper,criadas no Estado da Bahia .

Orientador: Maria Consuelo Caribe Ayres

A ovinocultura do estado da Bahia vem ganhando expressividade levando à  intensificação do sistema de produção,
tendo como conseqüência a predisposição de doenças metabólicas em rebanhos de alta produção. Os períodos mais
críticos para a manifestação destes distúrbios estão compreendidos entre a gestação e a lactação, que merece uma
atenção especial para correção de manejo nutricional dos rebanhos. O objetivo deste trabalho foi determinar índices
metabólicos de cálcio, fósforo, potássio e magnésio durante diferentes períodos do estagio de gestação e lactação de
ovelhas, mestiças Santa Inês X Dorper criadas na região de Feira de Santana. Foram utilizadas 32 (trinta e duas)
ovelhas mestiças Santa Inês X Dorper, distribuídas em três grupos segundo o numero de lactações: GI primeira
lactação, GII segunda lactação e GIII terceira lactação. A seguir esses grupos foram ainda distribuídos segundo as
fases reprodutivas, onde foram realizadas as colheitas de sangue: fêmeas não gestantes, até 60 dias de prenhez, acima
de 60 até 90 dias de prenhez, 130 até 145 dias de prenhez, 7 dias pós parto,  30 dias pós parto,  60 pós parto e o
grupos formado por animais entre 120 até 140 dias pós parto. Para a realização dos exames de bioquímica foram
utilizados kits comerciais. Verificou-se que as concentrações do cálcio, do fósforo e do magnésio diminuíram nos
primeiros dias pós parto.

Apresentador: Flavia dos Santos

Título:  PG - Detecção e quantificação do vírus da raiva em órgãos de morcegos pela técnica de RT-PCR em
tempo real.

Orientador: Carlos Roberto Franke

Os quirópteros são responsáveis pelo ciclo aéreo do vírus da raiva apresentando grande importância
epidemiológica, uma vez que esses animais estão mais próximos dos centros urbanos. O objetivo deste
trabalho foi quantificar o vírus da raiva nos órgãos de cinco morcegos da espécie Desmodus rotundus, através da
técnica de RT- PCR em tempo real. Foram analisados 59 órgãos, sendo que destes 51 foram positivos e tiveram carga
viral para o vírus da raiva, mostrando desta forma o potencial de distribuição deste vírus para diversos tecidos,
confirmando relatos de que este vírus pode ser transmitido não só por mordedura de animais infectados, mas também
pela inalação de aerossóis em locais com alta densidade destes animais.

Apresentador: Geisilane de Almeida Lacerda

Título:  PG - Frequência molecular de protozoários toxoplasmatíneos em galinhas (Gallus domesticus)

Orientador: Luis Fernando Pita Gondim

Toxoplasma gondii, Neospora caninum e Hammondia sp. são coccídeos formadores de cistos com grande similaridade
genética. Galinhas são consideradas hospedeiros intermediários de T. gondii e N. caninum, e podem ser utilizadas
como marcadores de contaminação ambiental por oocistos desses parasitos. Apesar de ainda não ter sido identificado
em galinhas, suspeita-se que Hammondia sp. possa induzir reações sorológicas cruzadas no diagnóstico dos coccídeos
relacionados. A utilização da PCR é uma ferramenta que permite o diagnóstico diferencial entre esses parasitos. O
objetivo deste trabalho foi investigar a frequência molecular de protozoários Toxoplasmatíneos (T. gondii, N. caninum e
Hammondia sp.) em tecidos de galinhas caipiras criadas no estado da Bahia, uma vez que galinhas podem ser
utilizadas como marcadores de contaminação ambiental por oocistos T. gondii e N. caninum, parasitos de grande
importância econômica. Foi empregada uma PCR nested que amplifica um segmento comum do rDNA dos três
coccídios, sendo os produtos da PCR purificados e sequenciados. Foi identificado DNA de T. gondii em 28% (28/100)
das galinhas e DNA de N. caninum em 7% (7/100) das aves. Não foi detectado DNA de Hammondia sp. nos tecidos das
aves investigadas.

Apresentador: Helimar Goncalves de Lima

Título:  PG - Avaliação in vivo dos efeitos do extrato bruto de Agave sisalana Per. (sisal) sobre nematódeos
gastrintestinais de caprinos.

Orientador: Maria Angela Ornelas de Almeida

A utilização de plantas medicinais com atividade anti-helmíntica tem sido relatada em várias
partes do mundo. O presente estudo teve por objetivo avaliar in vivo a eficácia anti-helmíntica
do extrato bruto de Agave sisalana (sisal). Trinta animais foram divididos em três grupos:
grupo I, tratado com 1,7g/kg/dia do extrato aquoso de sisal durante oito dias; grupo II, tratado
com dose única de fosfato de levamisol (6,3mg/kg) e grupo III, não submetido a qualquer
tratamento. As fezes dos animais foram coletadas nos dias 0, 4° e 9° para a realização das
análises parasitológicas de contagem de ovos por grama de fezes e cultivos de larvas. Nos
animais do GI e GII foi observada redução significativa (p<0,05) do número de ovos e larvas
L3. Os percentuais de redução de ovos foram de 50,31(GI) e 93,56% (GII), enquanto que para
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Título:  PG - Avaliação in vivo dos efeitos do extrato bruto de Agave sisalana Per. (sisal) sobre nematódeos
gastrintestinais de caprinos.

Orientador: Maria Angela Ornelas de Almeida

o total de larvas L3, corresponderam a 80,02 (GI) e 85,63 (GII).

Apresentador: Hudson Forner Razera

Título:  PG - Correlação entre o peso corporal e mensurações ecocardiográficas do ventrículo esquerdo de cães
da raça Poodle padrão Toy

Orientador: Stella Maria Barrouin Melo

Introdução: A obesidade é um conhecido fator de risco para desenvolvimento de cardiopatias em humanos. Alterações
como aumento na pressão arterial sistólica, hipertrofia ventricular, disfunção diastólica e sistólica são as principais
alterações encontradas em indivíduos obesos. Em cães, as informações sobre o papel do sobrepeso na ocorrência de
alterações cardíacas ainda não está bem estabelecido. Objetivos: Este estudo objetivou avaliar a correlação entre peso
corpóreo e a espessura da parede ventricular esquerda de cães com o mesmo padrão racial. Metodologia: Participaram
do estudo 13 cães da raça Poodle padrToy, machos e fêmeas, com idade entre 3 e 13 anos, atendidos na rotina do
Hospital de Medicina Veterinária da Escola de Medicina Veterinária - UFBA. Procedeu-se à avaliação
ecodopplercardiográfica e o registro de peso corporal. Resultados: Foram observadas correlações positivas baixas entre
o peso corporal do animal em relação à parede livre em diástole (r=0,58) e ao septo interventricular em sístole (r= 0,52)
e boa correlação em relação à medida da espessura do septo interventricular em diástole (r=0,71), Conclusões: Esta
avaliação preliminar pode indicar que cães da raça Poodle de padrão Toy com maior peso apresentam uma tendência
em desenvolver um aumento da espessura do ventrículo esquerdo. No entanto, são necessários estudos para
determinar a repercussão do aumento ventricular na função cardíaca destes animais.

Apresentador: Ianei de Oliveira Carneiro

Título:  PG - Organização de soroteca como ferramenta para diagnóstico de leptospirose em animais silvestres.

Orientador: Melissa Hanzen Pinna Valentim

A leptospirose é uma antropozoonose direta determinada pela infecção com a espiroqueta Leptospira interrogans
(sensu lato) e pode acometer diversas espécies animais. No Brasil essa enfermidade ainda é pouco estudada nas
espécies nativas e exóticas da fauna de cada região, deixando uma possível lacuna no estudo da cadeia
epidemiológica, o que dificulta a elaboração de planos estratégicos de controle dessa doença em regiões com grande
densidade de animais, matas e rios. Neste contexto, o presente estudo se propõe a contribuir para o conhecimento da
ocorrência da leptospirose em mamíferos silvestres nativos e exóticos através da elaboração de uma soroteca. Desta
forma, avanços no conhecimento do agente infeccioso e de amostras locais permitirão o conhecimento de sua origem,
correlação com a ocorrência da doença em humanos no município de Salvador, bem como o aperfeiçoamento de
métodos de diagnóstico adaptados as nossas condições, contribuindo desta forma para o conhecimento e controle da
enfermidade.

Apresentador: Isabel Meira Faleiro

Título: Detecção do RNA e DNA de genes ovinos das proteínas surfactantes A, B e C, colectina-46 (CL-46) e
lectinas de ligação a manose (MBL-A e MBL-C), associadas com resistência de ovinos a Haemonchus contortus

Orientador: Maria Angela Ornelas de Almeida

A imunidade inata é essencial como primeira barreira aos patógenos e para o estabelecimento
de uma resposta imune adquirida apropriada. As glicoproteínas dos nematódeos constituem
padrões moleculares reconhecidos por moléculas da imunidade inata, como as colectinas. O
presente estudo confirmou que genes de lectinas tipo C (conglutinina, colectina 43, colectina-
46, lectina ligadora de manose A, e surfactante A e D) estão presentes no genoma de ovinos
e que a transcrição de CL- 43 e conglutinina foram detectadas no abomaso de ovinos.
Também se constatou pela associação de métodos diretos, como o exame de fezes, e
indiretos como os métodos FAMACHA e do microhematócrito, que 73,3% (44/60) dos ovinos
do rebanho estudado apresentavam um perfil para resistência, enquanto que 18,3% (11/60)
foram resilientes e 8,4% (5/60) foram sensíveis.

Apresentador: Jamille Machado de Lima

Título: Avaliação sorológica da Doença Infecciosa Bursal através do método de Elisa indireto em criações
industriais de frango de corte no pólo avícola da Bahia.

Orientador: Lia Muniz Barretto Fernandes

A doença infecciosa bursal (DIB) é de etiologia viral, acomete aves jovens e causa
grandes prejuízos a indústria avícola. Desta forma, este estudo tem como objetivo



Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS   Sub-Área: MEDICINA VETERINÁRIA

Apresentador: Jamille Machado de Lima

Título: Avaliação sorológica da Doença Infecciosa Bursal através do método de Elisa indireto em criações
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Orientador: Lia Muniz Barretto Fernandes

investigar a freqüência de anticorpos anti-IBDV por meio da técnica de ELISA Indireto, em
criações comerciais de frangos de corte vacinados no pólo avícola da Bahia. Sendo assim,
foram coletadas o total de 200 amostras de soro em aves comerciais vacinadas, de quatro
empresas (A, B, C e D) da região de Feira de Santana e submetidas ao teste de Elisa
indireto (IDEXX), avaliando variáveis como coeficiente de variação (CV%) e média
geométrica dos títulos (GMT). Os resultados sorológicos das empresas A, B, C e D
revelaram CV (%) de: 65,28; 52,63; 48,21 e 48,37, respectivamente, enquanto o GMT se apresentou
superior a média padrão de 2500, apenas nas empresas A e B, indicando um possível desafio
a campo pelo VDIB. Os resultados obtidos demonstram a necessidade de revisão
dos esquemas de vacinação, principalmente nas empresas A e B, como forma de
diminuir a veiculação do VDIB no pólo avícola baiano.

Apresentador: Jamille Marques Nascimento Barros

Título: Avaliação dos parâmetros sanguíneos (N-ureíco e glicose) em vacas lactantes alimentadas com tortas
de dendê, amendoim e girassol à pasto

Orientador: Claudio Vaz Di Mambro Ribeiro

O trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar a influência da dieta nos parâmetros
sanguíneos de vacas mestiças mantidas à pasto. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental
de São Gonçalo –BA, da UFBA. Foram utilizadas 16 vacas (Holandesas x Zebu) em lactação,
distribuídas em quatro quadrados latinos 4 x 4, suplementadas com torta de dendê (Elaeais guineensis),
amendoim (Arachis hypogaea), girassol (Helianthus annuus) e farelo de soja, adicionado do premix
vitamínico, sal mineral e uréia, mantidas à pasto de capim Tanzânia (Panicum maximum, cv. Tanzânia),
sob sistema rotacionado. O experimento ocorreu em quatro períodos, as amostras de sangue foram
coletadas no 15º dia de cada período experimental, por meio de punção da veia coccígea e centrifugadas
para separação do soro que foi armazenado em microtubos para posterior análise da uréia e glicose. A
análise foi feita pelo SPSS 12.0 e os valores para os níveis de glicose mostraram-se semelhantes,
enquanto houve variação significativa para a concentração de uréia.

Apresentador: Jessica Dias Caribe

Título: Consumo e digestibilidade por bovinos de corte em confinamento, alimentados com torta de amendoim,
oriundas da produção de biodiesel

Orientador: Ronaldo Lopes Oliveira

Avaliou-se o melhor nível de inclusão da torta de amendoim, resultante da produção de biodiesel, na alimentação de
bovinos de corte, por meio do consumo e digestibilidade. Foram utilizados 5 novilhos, castrados, mestiços Holandês x
Zebu fistulados no rúmen, com peso vivo médio de 550 kg, com fornecimento de água e alimentos à vontade e
individualmente. Os animais permaneceram em baias individuais medindo 3 x 8 m. Foi realizada a estimativa da média
de consumo dos animais por tratamento, observando um maior consumo do tratamento 1, com 0% de inclusão da torta
de amendoim. Estes resultados podem ter ocorrido devido a torta de amendoim possui um teor de EE em porcentagem
na matéria seca de 9,55% e Segundo Van Soest (1994), a adição de lipídios nas dietas para ruminantes é limitada em
até 7% da matéria seca. Níveis superiores, podem prejudicar a degradação do alimento devido a sua aderência a
partícula do alimento, criando barreira física à ação dos microrganismos e das enzimas microbianas.

Apresentador: Joao Victor Alvaia de Oliveira

Título: Avaliação de parâmetros clínicos, hematológicos e bioquímicos de caprinos tratados com extrato bruto
de Agave sisalana Per. (sisal) sobre nematódeos gastrintestinais de caprinos

Orientador: Maria Angela Ornelas de Almeida

A Agave sisalana (sisal), é uma planta de elevada importância econômica no semi-árido baiano.Rica em saponinas, já
foram observados em estudos propriedades antifúngicas e antibacterianas, entretanto,efeitos tóxicos de plantas ricas
nessa substância já foram observadas.O objetivo do presente estudo, foi de avaliar os parâmetros clínicos,
hematológicos e bioquímicos de caprinos tratados com o extrato bruto do sisal.
Para a avaliação toxicológica do tratamento anti-helmíntico com o extrato bruto de A. sisalana em caprinos, foram
utilizados 30 caprinos, divididos em três grupos: grupo I, tratado com duas doses diárias do extrato de sisal (865,5
mg/kg) durante oito dias, por via oral; grupo II (controle positivo), tratado com dose única de fosfato de levamisol
(6,3mg/kgPV) e o grupo III (controle negativo), não submetido a qualquer tratamento. O exame clínico dos animais
(ROSEMBERG et al., 1993) foi realizado diariamente, enquanto que a pesagem e coleta de sangue foi realizada antes e
após o final do tratamento.
      Não foram observadas alterações clínicas, hematológicas ou bioquímicas significantes estatísticamente, com
exceção dos níveis de creatinina e uréia do grupo I,não ultrapassando porém os níveis normais
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Apresentador: Joelma de Jesus Silva

Título: Avaliação do método de ensino da Técnica Cirúrgica utilizando cadáveres quimicamente preservados

Orientador: Joao Moreira da Costa Neto

Com o desenvolvimento de técnicas de conservação, o emprego de cadáveres para o ensino de técnicas cirúrgica em
Cursos de Veterinária têm sido cada vez mais frequente, minimizando a necessidade da vivisseção e da eutanásia.
Para o treinamento cirúrgico, os cadáveres devem apresentar as mesmas características organolépticas pertencentes
ao animal vivo. A Solução de Larssen modificada associada à criopreservação é capaz de conservar no cadáver a
coloração dos tecidos, a flexibilidade das articulações e evitar o odor característico de putrefação. Desta forma objetivou
-se avaliar o emprego de
cadáveres de coelhos conservados por esta solução para o treinamento cirúrgico referente ao acesso aos ossos longos
e a cavidade abdominal comparada à análise da solução utilizada em cães. Nos coelhos foram realizadas análises
sucessivas de utilização aos 30, 45, 60, 75 e 90 dias após infusão, quando foram analisadas características
relacionadas à coloração da musculatura, pele da região abdominal e
inguinal, odor, flexibilidade das articulações, consistência e textura dos tecidos e vísceras abdominais. Para análise dos
cadáveres dos cães se aplicou dois questionários em um curso de ortopedia que contava com a participação de 20
profissionais formados. O primeiro questionário avaliava o conhecimento dos profissionais em questões de ética animal
e em métodos alternativos para o ensino. O segundo avaliava a eficácia da solução de Larssen modificada. Através dos
resultados obtidos, pode-se concluir que a
técnica de conservação mantém as características organolépticas dos cadáveres, mesmo em sessões sucessivas de
descongelamento e utilização, permitindo assim sua utilização prolongada por um período considerado de tempo. Vale
ressaltar que, para o perfeito aprendizado da técnica cirúrgica, o treinamento em cadáveres deve ser efetuado com os
mesmos cuidados e seriedade observados na prática cirúrgica.

Apresentador: Juliana Macedo Viana

Título:  PG - Trancrição e Expressao de Colectinas em Ovinos Infectados por Nematódeos Gastrintestinais

Orientador: Maria Angela Ornelas de Almeida

A expressão da potencialidade produtiva da ovinocultura é influenciada por problemas de sanidade, destacando-se as
doenças parasitárias especialmente as nematodioses, que interferem na produção animal. Com o uso inadequado de
anti-helmínticos surgiram populações de nematódeos gastrintestinais (NGI) resistentes a estes medicamentos. Uma
forma de reduzir esse impacto é a seleção de ovinos resistentes a essas infecções. Sessenta ovelhas Santa Inês e seus
cruzamentos, criadas no distrito de Bonfim de Feira, Bahia, foram monitoradas por meio de contagem de ovos de NGI
nas fezes (OPG), do volume globular (VG) e do grau FAMACHA, quinzenalmente, de junho de 2009 a julho de 2010.
Após esse período, foram selecionadas seis ovelhas com potencial para resistência e outras seis com potencial para
suscetibilidade a NGI. Os dados foram avaliados por analise multivariada, no processo de analise de agrupamento, com
base nas ligações completas e a distancia euclidiana, que foram dispostos em um dendograma, observando os níveis
de agrupamento de animais potencialmente resistentes (PR) e suscetíveis (PS). Verificou-se que os ovinos
pertencentes ao grupo PS apresentaram os maiores valores do grau FAMACHA (2,4) e do OPG (2650,11) e menor
percentual de VG (26,07%). O grau FAMACHA, o OPG e o percentual de VG para os PR foram respectivamente 1,7;
175,95 e 31,21. O parasitismo pelos gêneros Haemonchus, Trichostrongylus, Oesophagostomum, Trichuris e Moniezia
foram encontrados nos animais. Posteriormente para determinar a relação da expressão de colectinas no abomaso dos
ovinos foram realizadas as PCRs com DNA genômico evidenciando que primers desenhados com base a seqüências
de genes de colectinas de bovinos produziram amplicons do gene homólogo ao COLEC8 de bovinos que codifica a
colectina conglutinina. A partir desta identificação confirmou-se a transcrição desta colectina no abomaso de ovinos.

Apresentador: Lais Santana Bezerra

Título:  PG - Consumo e digestibilidade de dietas com níveis de torta de amendoim oriunda da produção de
biodiesel, na alimentação de caprinos de corte em crescimento.

Orientador: Gleidson Giordano Pinto de Carvalho

Alimentação alternativa para caprinos no período seco no semi-árido tem sido buscada devido a baixa disponibilidade
de alimento nesta época do ano. Desta forma o uso de alguns resíduos agroindustriais como o amendoim, que possui
um alto valor protéico, tem se mostrado eficiente na composição de rações para caprinos em crescimento. Objetivou -
se então com essa pesquisa avaliar o consumo e a digestibilidade das dietas com níveis de inclusão do amendoim, na
alimentação de caprinos de corte em crescimento. Foram utilizados 32 cabritos, machos, 1/2 sangue Boer, recém-
desmamados, submetidos a alimentação experimental que consistia em milho moído, farelo de soja, feno de Tifton 85
picado e a torta de amendoim nos níveis 0; 33; 66 e 100% em substituição ao farelo de soja. Observou- se que a torta
de amendoim possui um teor de EE em porcentagem na matéria seca de 9,55%, o que pode limitar a degradação do
alimento no rúmen, porém a proteína do farelo de amendoim apresenta degradação ruminal bem maior que farelo de
soja.



Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS   Sub-Área: MEDICINA VETERINÁRIA

Apresentador: Lais Santana Bezerra

Título:  PG - Consumo e digestibilidade de dietas com níveis de torta de amendoim oriunda da produção de
biodiesel, na alimentação de caprinos de corte em crescimento.

Orientador: Gleidson Giordano Pinto de Carvalho

Apresentador: Luciane Marieta Soares

Título:  PG - PREVALÊNCIA PARA A LEPTOSPIROSE CANINA NA REGIÃO DA GRANDE SALVADOR, BAHIA

Orientador: Flavia Weykamp da Cruz Mcbride

A leptospirose é uma zoonose de distribuição mundial podendo ser transmitida
através do contato direto com animais infectados ou pela exposição à água e
solo contaminados com urina destes animais. Um estudo soroepidemiológico
foi conduzido em cães admitidos no Hospital Veterinário da UNIME durante o
ano de 2008. Amostras de soro foram coletadas de 232 animais residentes na
região da grande Salvador, porém a população de estudo foi reduzida a 101
cães que preenchiam o critério de inclusão de não apresentarem histórico de
vacinação prévia para leptospirose. Um questionário epidemiológico foi
aplicado aos proprietários para identificar fatores de risco associados a um
status soropositivo. O teste de soroaglutinação microscópica (MAT) foi utilizado
para determinar os títulos de anticorpos contra 11 sorovares de Leptospira:
Autumnalis, Ballum, Bataviae, Copenhageni, Canicola, Grippotyphosa,
Hardjobovis, Hebdomadis, Javanica, Pomona e Panama. Títulos >1:50 foram
considerados evidência de exposição prévia. Das 101 amostras de soro
testadas, 46 (45,5%) foram soropositivas para pelo menos um dos 11
sorovares e seis (5,9%) foram sugestivas de infecção aguda. Dentre estes
animais, todos viviam em quintal e apresentavam sintomas inespecíficos como
anorexia e apatia. Houve o predomínio do sorovar Copenhageni como provável
agente infectante em 37% dos cães, seguido por Hardjobovis (26,1%),
Grippotyphosa (4,3%), Ballum (4,0%), Autumnalis (4,0%) e Canicola (2,2%). A
diversidade de sorovares encontrada pode estar relacionada a grande
variedade de reservatórios presentes na região da grande Salvador devido a
presença de áreas urbanas e peri-urbanas. Em relação à identificação de
fatores de risco, somente a idade (média de 79 meses nos infectados e 52 nos
não infectados) demonstrou aumentar o risco para infecção. A alta
soroprevalência encontrada é preocupante para saúde pública devido ao íntimo
contato mantido entre cães e seus donos e a natureza zoonótica da doença.

Apresentador: Luis Carlos Sousa da Conceição

Título: Influência da gestação e dos estágios de lactação sobre as enzimas avaliadoras de distúrbios do
metabolismo hepático, em ovelhas da raça Santa Inês, criadas no Estado da Bahia.

Orientador: Maria Consuelo Caribe Ayres

A ovinocultura é uma das atividades que mais tem se desenvolvendo no Estado da Bahia no
setor agropecuário, sendo esta importância no seguimento sócio-econômico da região nordeste. No
entanto esta atividade requer melhor aprimoramento nos sistemas de produção, uma vez que
várias enfermidades interferem sobre a produtividade dos rebanhos. Em rebanhos altamente
produtivos, comumente as ovelhas são acometidas por enfermidades metabólicas, em especial nos
períodos da gestação e do puerpério. O presente estudo teve o objetivo estabelecer os valores de
enzimas indicadoras de distúrbios metabólicos de funcionamento hepático: AST, ALT, GGT e FA,
durante as fases de gestação e de lactação em ovelhas utilizadas para cruzamento industrial
(Santa Inês x Dorper). Foram utilizadas 32 (trinta e duas) ovelhas, mestiças Santa Inês X Dorper,
distribuídas em três grupos segundo o numero de partos: GI uma parição, GII duas parições e GIII
três parições. Concluiu-se que as fases reprodutivas estudadas influíram sobre a atividade das
enzimas do metabolismo hepático em ovelhas, tais como: AST, FA e GGT; e quanto aos estágios
de lactação (GI, GII e GIII) verificou-se influência apenas das atividades das enzimas AST e FA.

Apresentador: Marcus Vinicius Galvao Loiola

Título:  PG - Influência do momento da inovulação de embriões bovinos produzidos in vitro sobre a taxa de
gestação

Orientador: Marcos Chalhoub Coelho Lima

Objetivou-se avaliar a influência do momento da inovulação de embriões bovinos produzidos in vitro sobre a taxa de
gestação de receptoras. Os complexos cumulus-oócitos de doadoras das raças Nelore e Gir leiteiro, criadas no Estado
da Bahia foram obtidos por aspiração folicular guiada por ultrassonografia. Os mesmos
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Apresentador: Marcus Vinicius Galvao Loiola

Título:  PG - Influência do momento da inovulação de embriões bovinos produzidos in vitro sobre a taxa de
gestação

Orientador: Marcos Chalhoub Coelho Lima

iniciaram o processo de maturação em criotubos contendo meio próprio a 38,5ºC, umidade saturada e 5% de CO2 em
ar e posteriormente foram enviados para um laboratório comercial no estado de São Paulo. O tempo gasto no
transporte foi de aproximadamente 12 horas. No laboratório finalizou-se a etapa de maturação e seguiram-se as etapas
de fertilização e cultivo in vitro. Sete dias após a fertilização, os embriões produzidos foram enviados para o estado da
Bahia, em criotubos com meio de cultivo específico a 38,5ºC, umidade saturada e atmosfera com 5% de CO2, onde
prosseguiu as inovulações. Os embriões produzidos (n=893) foram distribuídos aleatoriamente em três grupos
experimentais de acordo com o momento da inovulação: TE-M (n=440), embriões inovulados durante a manhã (06:00 à
11:59), TE-T (n=330), inovulações à tarde (12:00 à 17:59) e TE-N (n=120), inovulações à noite (18:00 à 24:00). Os
embriões permaneceram nos criotubos até próximo ao momento da inovulação, quando foram tranferidos para o meio
específico, avaliados e envasados em palhetas de 0,25mL . O diagnóstico de gestação foi realizado por exame
ultrassonográfico (ALOKA SSD 500, Aloka, Japão) 30 dias após a fertilização e os resultados foram processados e
analisados pelo teste do qui-quadrado (SAS, 1996). As taxas de gestação entre os embriões inovulados pela manhã e à
tarde não diferiram (TE-M: 35,9% vs. TE-T: 40,8%; P=0,162), assim como entre à tarde e à noite (TE-T: 40,8% vs. TE-
N: 50,0%: P=0,083), no entanto, houve diferença entre as taxas de gestação no turno da manhã e da noite (TE-M:
35,9% vs. TE-N: 50,0%: P=0,005).

Apresentador: Maria Leonor Garcia Melo Lopes de

Título:  PG - Determinação da composição físico-química e de fraude por adição de soro de queijo, no leite
pasteurizado e esterilizado comercializados na cidade de Salvador/Bahia.

Orientador: Maria Helena Silva

O presente trabalho teve como objetivo avaliar através de análises físico-químicas a
qualidade de 40 amostras de leite UHT integral, de 15 diferentes marcas, comercializadas
em Salvador em relação aos padrões da legislação, tendo o período de coleta sido realizado
entre os meses de setembro a dezembro de 2009. Realizou-se em todas amostras
determinações de densidade, gordura, extrato seco total e desengordurado, proteína, lactose,
cinzas e crioscopia e, apenas em 12 delas a acidez titulável, estabilidade ao etanol e
pesquisa de sacarose e amido. Através dos resultados obtidos constatou-se que todas as
amostras apresentaram a acidez titulável e estabilidade ao etanol com valores dentro do
exigido pela legislação. Entretanto, 52,5% e 2,5% das amostras não alcançaram o teor
mínimo de gordura de 3,0% e de extrato seco desengordurado, respectivamente. Embora
tenha sido realizada a análise físico-química do extrato seco total, os valores não foram
avaliados em virtude de não haver um padrão na legislação brasileira para leite UHT. Com
relação à pesquisa de amido e sacarose foi observado que embora não tenha havido a
presença daquele em nenhuma das 12 amostras avaliadas, 50% das amostras apresentaram
adição intencional de sacarose. Além disso, 100% delas tiveram valores de densidade,
lactose e cinzas dentro do normal, porém sete amostras tiveram índices crioscópicos acima
de -0,512°C e o teor de proteína abaixo de 2,9%. Diante dos resultados obtidos, constatouse
que dentre os parâmetros mínimos de qualidade exigidos pelo regulamento apenas o teor
de gordura apresentou um significativo número de amostras com valores inadequados.

Apresentador: Mario Marcos de Santana Faria

Título:  PG - Análise sensorial do queijo frescal de vacas suplementadas com níveis de torta de dendê

Orientador: Ronaldo Lopes Oliveira

Para avaliar sensorialmente o sabor e aroma (flavor) do queijo frescal de vacas cruzadas Holandês x Gir alimentadas
com suplementos que consistiram de rações contendo os níveis: 0; 25,0; 50,0; e 75,0% de inclusão de torta de dendê
na matéria seca do concentrado. As análises foram conduzidas no Laboratório de Nutrição Animal da Escola de
Medicina Veterinária-UFBA. Foram utilizados 50 provadores não treinados selecionados aleatoriamente, que
preencheram uma ficha de avaliação contendo uma escala hedônica de 1 a 9 pontos. Foi utilizado o delineamento de
blocos ao acaso, com 4 blocos (períodos), 4 tratamentos (níveis de torta de dendê:0,0; 25,0; 50,0 e 75,0%) e 50
repetições (provadores). A aceitabilidade do queijo frescal decresceu de forma linear com o aumento da inclusão da
torta de dendê no suplemento concentrado de vacas em lactação a pasto nos níveis testados.



Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS   Sub-Área: MEDICINA VETERINÁRIA

Apresentador: Muller Ribeiro Andrade

Título:  PG - Produção de antígeno de Neospora caninum e Toxoplasma gondii em cultura celular, e isolamento
in vitro de N. caninum de galinhas (Gallus domesticus)

Orientador: Luis Fernando Pita Gondim

Neospora caninum e Toxoplasma gondii são coccídios formadores de cistos, parasitas intercelulares obrigatórios. É
conhecido que galinhas são hospedeiros intermediários naturais de T. gondii e N. caninum, e quando criadas em
sistema de vida livre (galinha caipira) são mais expostas aos parasitos. Foi efetuada a manutenção de N. caninum (cepa
NC-Bahia) e de T. gondii (cepa RH) em cultivo celular para a produção de antígeno para sorologia e realizadas
tentativas de isolamento de parasitos a partir de bioensaio. De um total de 25 galinhas soropositivas para T. gondii,
foram processados e utilizados tecidos de 14 aves no bioensaio em camundongos Suíços. Foram obtidos 5 isolados de
T. gondii a partir de tecidos de 14 das 25 galinhas soropositivas para o parasito. Dos 5 isolados obtidos de T. gondii, 4
foram virulentos para camundongos. Tecidos de oito galinhas, soropositivas unicamente para N. caninum, foram
utilizados no bioensaio em camundongos imunodeficientes, porém não houve sucesso no isolamento do parasito.
Conclui-se que galinhas foram expostas a T. gondii e o parasito foi transmitido experimentalmente para camundongos a
partir de tecidos das galinhas. Não foi obtido qualquer isolamento de N. caninum em camundongo imunodeficiente, que
é o modelo ideal para o isolamento do parasito, o que levanta dúvidas acerca do potencial de transmissão de N.
caninum para outros animais a partir do tecido de galinhas.

Apresentador: Priscila Assis Ferraz

Título:  PG - Efeito do fracionamento de doses comerciais de sêmen em quatro diferentes diluidores sobre
viabilidade espermática in vitro

Orientador: Antonio de Lisboa Ribeiro Filho

Objetivou-se comparar os parâmetros espermáticos (motilidade, vigor, morfologia e integridade de membrana) de doses
de sêmen fracionadas ou não, após o descongelamento, em dois diluidores diferentes, acrescidos ou não de
metilxantinas. Para tanto, procedeu-se o fracionamento das doses de sêmen na proporção de 1:3, utilizando os
seguintes diluidores: CONT- grupo controle (2ml de sêmen), BOTU (Botu-bov ®), BOTU+PTX- Botu-bov® com uma
concentração de 5mM de pentoxifilina (PTX). As amostras dos grupos foram acondicionadas à 5ºC e submetidas às
avaliações das características espermáticas, logo após o fracionamento (T0) e nos tempos T30, T60, T120 e T180
minutos depois. Para as análises estatísticas foi empregado o pacote SAS. Não houve diferença significativa para os
parâmetros espermáticos, como também à morfologia espermática para os grupos experimentais e tempos avaliados.
Houve uma queda linear dos parâmetros espermáticos à medida que se elevou o tempo de incubação das amostras no
TTR. O sêmen descongelado pode ser fracionado com os diluidores testados sem comprometer os parâmetros
espermáticos.

Apresentador: Renato Moraes da Silva

Título: Comportamento ingestivo de vacas mestiças (holandês x zebu) lactantes alimentadas com tortas
oriundas da produção de biodiesel

Orientador: Claudio Vaz Di Mambro Ribeiro

Avaliou-se o efeito da suplementação com tortas oriundas da produção de biodiesel na dieta, sobre o comportamento
ingestivo de 16 vacas lactantes, Holandês x Zebu, entre 45º e 90º dias de lactação. As dietas foram distribuídas em três
quadrados latinos 4x4. Os tratamentos experimentais consistiram de quatro suplementos, sendo o farelo de soja como
testemunha e os outros três tendo, em sua composição, uma das tortas em estudo: tortas de dendê (Elaeais
guineensis), amendoim (Arachis hypogaea) e girassol (Helianthus annuus) e a área de pastejo utilizada foram de oito
hectares de capim-tanzânia (Panicum maximum Jacq. cv. Tanzânia). As avaliações de comportamento ingestivo foram
realizadas em intervalos de 30 minutos, por 10 horas, no período de um dia (observação sob luz natural) para coleta de
dados como pastejo, ruminação e ócio. As diferentes tortas não influenciaram o comportamento ingestivo das vacas.

Apresentador: Rodolpho Almeida Rebouças

Título:  PG - Comportamento ingestivo e parâmetros fisiológicos de caprinos de corte em crescimento, com a
inclusão de torta de amendoim, oriunda da produção de biodiesel na dieta.

Orientador: Gleidson Giordano Pinto de Carvalho

A alimentação é um dos fatores que apresenta maior dificuldade para a criação, devido aos custos elevados e a
estacionalidade das forragens, sendo o comportamento ingestivo e os parâmetros fisiológicos um dos meios utilizados
para se avaliar as respostas desses animais a determinados alimentos e que garanta o desempenho dos mesmos.
Foram utilizados 32 cabritos, machos, 1/2 sangue Boer, recém-desmamados, os quais foram distribuídos nos seguintes
tratamentos: 0; 33; 66 e 100% da torta de amendoim em substituição ao farelo de soja. Observou–se que não houve
diferença significativa no comportamento ingestivo, bem como nos parâmetros fisiológicos dos animais submetidos à
alimentação com diferentes níveis de inclusão da torta de amendoim. Objetivou-se com esse trabalho determinar o
melhor nível de inclusão da torta de amendoim
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Apresentador: Rodolpho Almeida Rebouças

Título:  PG - Comportamento ingestivo e parâmetros fisiológicos de caprinos de corte em crescimento, com a
inclusão de torta de amendoim, oriunda da produção de biodiesel na dieta.

Orientador: Gleidson Giordano Pinto de Carvalho

(Arachis hypogaea), proveniente da produção de biodiesel no suplemento concentrado de caprinos, por meio do
Comportamento Ingestivo e parâmetros fisiológicos.

Apresentador: Rogério Costa Gomes Filho

Título: TRATAMENTO DE LINXACARIOSE FELINA COM IMIDACLOPRIDA E MOXIDECTINA: RELATO DE TRÊS
CASOS EM SALVADOR, BAHIA

Orientador: Stella Maria Barrouin Melo

A linxacariose felina é uma ectoparasitose provocada pelo Lynxacarus radovskyi, um ácaro descrito em vários países,
mais comum em regiões de clima tropical e subtropical. No Brasil, o parasito já foi identificado nos estados do Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Rio Grande
do Norte e Ceará. O Lynxacarus radovskyi mede entre 0,43 a 0,52 mm, podendo ser visível a olho nu aderido ao pelo
dos felinos. O contágio pode se dar através de contato direto e de fômites, sendo relatada uma preferência por animais
de pelo escuro. Em grandes infestações, o pêlo do hospedeiro de pelo escuro apresenta-se com múltiplos pontos
claros, enquanto que os gatos de pelagem clara apresentam múltiplos pontos escuros (daí o termo “sal e pimenta”). Os
sinais incluem prurido, lambedura e rarefação pilosa, mas grande parte das infestações é assintomática. As drogas
citadas na literatura para tratar a linxacariose são a permetrina, fipronil e selamectina pela via tópica e a ivermectina e
por via sistêmica. O objetivo deste trabalho é relatar três casos de linxacariose atendidos em Salvador, Bahia, cujo
tratamento bem sucedido foi feito com as drogas imidacloprida e moxidectina pela via tópica, como alternativa às
medicações tópicas permetrina, com grande potencial tóxico para gatos e ao fipronil, seguro, mas de alto custo. Dois
gatos da raça Persa, adquiridos de gatis diferentes, e um animal sem raça definida (SRD), de pelo longo, apresentando
sinais clínicos e confirmação microscópica de linxacariose, foram atendidos com queixa dos responsáveis de que
“apresentavam aspecto de sujeira que não desaparecia com os banhos e prurido”. O tratamento consistiu na aplicação
tópica de uma formulação comercial à base de imidacloprida e moxidectina topspot em dose única. Os três animais
apresentaram-se livres dos sinais clínicos aos 14 dias após a aplicação do medicamento, não havendo evidências de
parasitos no pelo ao exame físico e desaparecimento das queixas dos responsáveis. Não houve relato de efeitos
adversos nos animais tratados. Como um grande índice de abandono de felinos pelos proprietários deve-se ao mau
aspecto do pelo devido a doenças na maioria das vezes tratáveis, e pelo alto custo e dificuldades de administração de
medicamentos nesta espécie, é imprescindível a disponibilização de informação aos clínicos veterinários sobre drogas
de baixo custo, seguras e eficazes para esse fim. No presente trabalho, apesar de não haver referências a essas
drogas na literatura, nem indicação dos fabricantes para o tratamento de linxacariose, a associação de imidacloprida e
moxidectina topspot mostrou-se eficaz e segura nos três casos. Considerando-se os riscos de intoxicação de felinos
com a permetrina, o custo do fipronil, a formulação de ivermectina ser injetável, além de não haver uma formulação
deste princípio ativo com testes de segurança para em felinos, a combinação de moxidectina e imidacloprida se mostra
uma boa opção de tratamento.

Apresentador: Rose Rodrigues Nunes

Título:  PG - FREQUÊNCIA SOROLÓGICA DE NEOSPORA CANINUM E TOXOPLASMA GONDII EM GALINHAS
(GALLUS DOMESTICUS) CAIPIRAS

Orientador: Luis Fernando Pita Gondim

Neospora caninum e Toxoplasma gondii são protozoários coccídeos de distribuição mundial, os quais acometem
diferentes espécies animais, incluindo aves domésticas e silvestres. Entre as aves domésticas, as galinhas (Gallus
domesticus) são hospedeiros intermediários naturais desses protozoários e se infectam por meio da ingestão de
oocistos dos parasitos no solo. O objetivo deste trabalho foi determinar a freqüência de anticorpos anti-N. caninum e
anti-T. gondii em galinhas caipiras adquiridas em propriedades rurais na Bahia. Foram obtidas 100 amostras de soro de
galinhas oriundas de pequenas propriedades situadas em um raio de 300 km de Salvador, Bahia. As amostras foram
testadas para anticorpos IgG anti-N. caninum e anti-T. gondii por meio da técnica de Imunofluorescência Indireta (IFI),
empregando-se como antígenos taquizoítos de N. caninum (cepa NC-Bahia) e de T. gondii (cepa RH), respectivamente.
Das 100 galinhas caipiras testadas pela IFI, 25% apresentaram anticorpos anti-T. gondii (IC 95%: 16,5% - 33,5%) e
17% (IC 95%: 9,6% - 24,4%) foram soropositivas para N. caninum. Os resultados obtidos no presente estudo
demonstram que galinhas caipiras são expostas a T. gondii e N. caninum na região estudada.
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Apresentador: Sidnei Nunes de Oliveira

Título: Desempenho e economicidade na inclusão de torta de amendoim, oriunda da produção de biodiesel, na
alimentação de caprinos de corte em crescimento.

Orientador: Gleidson Giordano Pinto de Carvalho

Objetivou-se determinar o melhor nível de substituição do farelo de soja por torta de amendoim na dieta de caprinos ½
Boer com base nos custos com alimentação. Foram utilizados 40 caprinos não-castrados com idade inicial de cinco
meses. Os animais foram alimentados com feno de tifton-85 e mistura concentrada com torta de amendoim em
substituição ao farelo de soja nos níveis 0,0; 33,33; 66,67 e 100% de substituição (tratamentos). O experimento durou
62 dias, ao final do confinamento os animais foram submetidos a jejum e pesados para determinação do ganho de
peso. A substituição do farelo de soja pela torta de amendoim proporcionou redução no ganho de peso total e no custo
com alimentação. O consumo não diferiu entre os tratamentos bem como o custo para promover ganho de 1 kg. Com
base nos custos com alimentação, a torta de amendoim pode substituir completamente o farelo de soja na dieta de
caprinos ½ boer.

Apresentador: Soraia de Souza Santa Rosa

Título:  PG - Comportamento ingestivo de bovinos de corte em terminação suplementados com níveis de torta
de amendoim

Orientador: Ronaldo Lopes Oliveira

O experimento teve como objetivo determinar o melhor nível de inclusão da torta de amendoim
(Arachis hypogaea), proveniente da produção de biodiesel no suplemento concentrado de novilhos,
por meio do Comportamento Ingestivo. Foram utilizados 5 bovinos, machos, castrados, mestiços
Holandês x Zebu fistulados no rúmen, com peso vivo médio de 550 kg, mantidos em baias
individuais. Os tratamentos consistirão em níveis de inclusão de torta de amendoim: 0; 4; 8; 12; e
16% na matéria seca do concentrado. O delineamento experimental foi constituído em quadrado
latino 5x5 (cinco animais, cinco tratamentos e cinco períodos experimentais). Observa-se os
animais que receberão a dieta com 0% de inclusão de torta de amendoim apresentaram maior
tempo referente a ingestão e ruminação e, conseqüentemente, menor tempo em ócio, quando
comparado aos animais que receberão a torta de amendoim. Estes resultados podem ser
explicados devido a torta de amendoim possui um teor de EE em porcentagem na matéria seca de
10,3%. Segundo Van Soest (1994), a adição de lipídios nas dietas para ruminantes é limitada em
até 7% da matéria seca, níveis superiores, podem prejudicar a degradação do alimento devido a
sua aderência a partícula do alimento, criando barreira física á ação dos microrganismos e das
enzimas microbianas. Desta forma, pode-se observar que a inclusão de torta de amendoim pode
ter influenciado no comportamento ingestivo dos animais por meio da redução no tempo de
ingestão de MS e no tempo de ruminação.

Apresentador: Soraya Santos de Farias

Título:  PG - Avaliação da expressão da Cox-2 nos linfonodos de cadelas portadoras de carcinomas mamários.

Orientador: Alessandra Estrela da Silva Lima

Acredita-se, com base em estudos experimentais, que metabólitos derivados da ação da COX-2 contribuam em
múltiplos pontos da carcinogênese, incluindo a indução da proliferação e viabilidade celular, transformação maligna,
angiogênese, invasão e metástase, modulação da resposta imune e inibição da apoptose. Neste contexto, os objetivos
deste trabalho incluem determinar a expressão da COX-2 nos linfonodos regionais de cadelas portadoras de carcinoma
mamário com e sem metástase, relacionando os achados com tipo histológico e taxa de sobrevida. Foram selecionadas
20 cadelas portadoras de nódulo mamário maior que três centímetros, atendidas no Hospital Veterinário da UFBA no
período de agosto de 2009 a junho de 2010. Após o procedimento cirúrgico a cadeia mamária extirpada incluindo
linfonodos regionais (axilar e/ou inguinais) foi encaminhada ao Setor de Patologia do HOSPMEV para análise
anatomopatológica, classificação histopatológica e pesquisa de metástases, respectivamente. O estadiamento clínico foi
realizado pelo sistema TNM (Owen, 1980). A utilização de dados clínicos e patológicos como características tumorais,
estadiamento clínico, diagnóstico histopatológico do tumor e linfonodo e graduação são de extrema importância para a
determinação do prognóstico do paciente. A partir do diagnóstico histopatológico, os animais foram divididos em dois
grupos: carcinoma evoluindo em tumor misto benigno (CaTMB) e outros carcinomas (Ca), sendo o primeiro grupo
associado com um melhor prognóstico. Foi realizada marcação imunoistoquimica utilizando-se o anticorpo anti-COX-2
em secções do tumor e linfonodos e a imunomarcação foi submetida à avaliação qualitativa e quantitativa. Com base
nos resultados observados pode-se concluir que a COX-2 apresenta-se como um marcador potencial para câncer de
mama havendo uma expressão significativamente maior da COX-2 nos linfonodos com metástase em relação aos
animais livres de metástase.
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Apresentador: Taina Rocha de Almeida

Título:  PG - Fecundação de oócitos de Bijupirá (Rachycentron  canadum) utilizando sêmen fresco e
criopreservado

Orientador: Ricardo Castelo Branco Albinati

O  Bijupirá  (Rachycentron  canadum)  é  uma  espécie  muito  apreciada  pelos
pescadores  desportivos  e  pelos  consumidores  de  peixe  dada  a  sua  carne  saborosa,
altamente  nutritiva e  de  textura  leve. Tem  um excelente potencial  produtivo:  cada peixe
pode  atingir  até  6kg  entre  dez  e  doze  meses.  E  possui  grandes  possibilidades  de
mercado, graças a sua produção de grandes  filés  (acima de um quilo), o que atende às
demandas atuais. Seu cultivo vem se desenvolvendo na Bahia, dando início a implantação
da  piscicultura  marinha.  Apresenta,  no  entanto,  algumas  limitações  tecnológicas,  tais
como a manutenção da produção de alevinos durante diferentes períodos do ano o que
poderia ser implementado através da utilização das biotécnicas de reprodução. O objetivo
deste trabalho foi testar a capacidade de fertilização dos oócitos por espermatozóides pós-
descongelação,  que  seriam  criopreservados  em  diluentes  contendo  DMSO  e  Glicerol
como crioprotetores, em comparação com sêmen fresco. O objetivo não foi alcançado.

Apresentador: Thiago Sampaio de Souza

Título:  PG - ANTICORPOS CONTRA O VÍRUS DA LÍNGUA AZUL EM REBANHOS OVINOS DA MICRORREGIÃO
DE JUAZEIRO – BAHIA

Orientador: Joselito Nunes Costa

A língua azul (LA) é uma enfermidade viral, não contagiosa, cujo agente etiológico pertence ao gênero Orbivirus e
família Reoviridae. Tem como hospedeiros os ruminantes domésticos e selvagens, sendo os ovinos os mais sensíveis.
O vírus da língua azul (VLA) é transmitido pela picada de mosquitos do gênero Culicoides infectados, embora possa
ocorrer transmissão transplacentária. É uma doença de notificação compulsória à Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE), cujo impacto econômico decorre não apenas das perdas diretas nos rebanhos afetados, mas também das
restrições econômicas impostas por países importadores. Os sinais clínicos da LA incluem anorexia, febre e apatia;
edema facial; lesões e crostas na mucosa nasal; erosões e edema nos lábios; hiperemia, erosões e ulcerações da
mucosa oral; erosões e ulcerações da língua; sialorreia; ranger de dentes; conjuntivite; hipersensibilidade da pele;
erosões nos tetos; coronite, laminite e pododermatite; marcha rígida e paresia; além de transtornos reprodutivos como
abortamentos, natimortos, malformações, nascimento de animais fracos e infertilidade. O objetivo desta pesquisa foi
verificar a frequência de ovinos soropositivos para o VLA na Microrregião de Juazeiro – Bahia, que possui uma das
maiores concentrações de pequenos ruminantes do país. O teste de imunodifusão em gel de ágar (IDGA) foi utilizado
para pesquisar 469 amostras de soro oriundas de 58 rebanhos. Durante as colheitas, um questionário foi aplicado a
cada criador a fim de se obter dados sobre o sistema de criação e correlacioná-los com a sorologia. Os resultados
demonstraram que 0,43% (2/469) das amostras analisadas apresentaram anticorpos contra o agente. Esta região é
caracterizada pelo clima semiárido e pela predominância do tipo de exploração extensiva, com presença de animais
nativos, mestiços e sem raça definida para produção de carne e pele, com baixa produtividade e tecnificação. No Brasil,
os inquéritos sorológicos realizados em diferentes regiões têm demonstrado uma grande diversidade de resultados,
com alguns estudos apontando para uma baixa frequência de soropositividade, de forma semelhante ao observado
neste trabalho e outros alertando para a ampla disseminação do VLA em determinadas áreas, apesar da escassez de
relatos de casos clínicos. Dos animais soropositivos, um era fêmea com menos de um ano de idade e o outro também
era fêmea, com mais de três anos de idade, das raças Dorper e Santa Inês. Nenhum deles apresentou sinais clínicos
característicos da língua azul, de forma semelhante ao observado em outros inquéritos sorológicos realizados no Brasil.
A ovinocaprinocultura tem representado uma saída para a atividade familiar no semiárido e em especial, tem
experimentado um desenvolvimento sem precedentes. Nesse sentido, observou-se na Microrregião de Juazeiro a
tendência de se utilizar métodos de melhoramento animal para aumentar a produtividade dos rebanhos nativos e sem
raça definida, inclusive com a introdução de animais de raças importadas de outros países, como a Dorper. Entretanto,
deve-se ter cautela para tal procedimento, pois a importação e o intenso trânsito de animais podem contribuir para a
presença do VLA. Os resultados indicam baixa prevalência de anticorpos contra o VLA em ovinos de região semiárida
no estado da Bahia, mas demonstram que a circulação viral pode ocorrer, mesmo que em baixa escala, justificando a
realização de estudos mais amplos com o propósito de esclarecer a importância e a possibilidade de ocorrência da
doença nesses rebanhos bem como a presença de mosquitos vetores na região.
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Apresentador: Thiago Santos Rodrigues Rodolfo

Título: Realização de PCR para diagnóstico molecular de infecção por Leishmania em cães vacinados

Orientador: Stella Maria Barrouin Melo

Neste plano de trabalho foi realizada a pesquisa da presença de DNA de
Leishmania em cães vacinados em localidades onde a leishmaniose visceral
canina (LVC) é endêmica, A LVC é considerada uma antropozoonose, ocorrendo
em todo o continente Americano. No Brasil, a doença é causada pela Leishmania
chagasi e o cão doméstico é o principal reservatório do parasito. Estudos
demonstram que a reação em cadeia da polimerase (PCR) foi introduzida com
sucesso como diagnóstico e provou ter vantagem sobre as metodologias
sorológicas e parasitológicas, devido a sua alta rapidez, especificidade e
sensibilidade, o fato de poder ser empregado em qualquer amostra biológica, tais
como sangue, baço e linfonôdo deste que haja a presença de DNA do parasita
numa concentração passível de detecção pela metodologia. Há vacinas comerciais
no mercado para imunoprofilaxia de cães, entretanto não se sabe se esses
animais estão realmente protegidos contra a infecção. Objetivo: Com o presente
trabalho, objetivou-se a realização de PCR para o diagnóstico molecular de
infecção por Leishmania em cães vacinados contra LVC para verificar se esses
animais estão albergando o parasito. Metodologia: Foram testadas amostras de
sangue periférico, baço e linfonodo de sete cães imunizados com vacina e
soropositivos em ELISA indireto para LVC domiciliados no município de Lauro de
Freitas, BA e em animais encaminhados ao hospital de medicina veterinária da
UFBA. Resultados: Quatro animais apresentaram PCR positiva para DNA de
Leishmania sp. Conclusões: A detecção de DNA do parasito indica sua presença
na amostra biológica, ou seja, esses animais, em algum momento, foram
infectados pelo vetor. Entretanto, não se sabe se cães vacinados estão realmente
protegidos contra o desenvolvimento da infecção, ou se esses animais já teriam
infecção natural não detectada antes da vacina. É importante o estudo se animais
vacinados e expostos à infecção nas áreas endêmicas para investigar se esses
cães estão transmitindo a infecção. Para tentar avaliar essa hipótese, em uma
etapa seguinte, os animais serão acompanhados e monitorados antes, durante e
após a vacinação, sendo utilizado para isso a PCR antes da vacina e o
xenodiagnóstico em estudo prospectivo.

Apresentador: Ticianna Conceição de Vasconcelos

Título:  PG - Haptoglobina como ferramenta no diagnóstico laboratorial da Tristeza Parasitária Bovina

Orientador: Jose Eugenio Guimaraes

A Tristeza Parasitária Bovina (TPB) é um complexo formado pelas enfermidades Babesiose (Babesia spp) e
Anaplasmose (Anaplasma marginale), ocorrendo na maioria dos estados brasileiros. O aparecimento de surtos deve-se
pela livre entrada de animais em áreas com presença do agente, deslocamento de animais de diferentes regiões ou
ainda pela falta de controle da população de carrapatos, principais transmissores. Apesar de ser reconhecida como um
complexo possui diferentes agentes etiológicos, sua epidemiologia e sinais clínicos são bastante semelhantes, sendo a
hemoglobinúria um sinal característico e exclusivo da babesiose. As doenças não apresentam imunidade cruzada e
também não possuem dependência, exigindo manejos e tratamentos próprios. A identificação da TPB é muito
importante e geralmente é feita por exames de esfregaços sangüíneos observando-se a presença do agente dentro dos
eritrócitos durante a fase aguda da doença. Considerando a hemoglobinúria presente nos casos de babesiose, a
determinação de proteínas de fase aguda (PFA), especificamente da haptoglobina (Hp), poderia ser útil no diagnóstico
diferencial com a anaplasmose, uma vez que sua concentração sérica deverá estar abaixo dos níveis basais ou
inalterada, dependendo da parasitemia. O objetivo deste projeto foi determinar as concentrações das Hp e fibrinogênio
de bovinos com suspeita de Anaplasma spp e Babesia spp, oriundos de propriedades da região de Santo Amaro - BA,
com histórico de ocorrência de anaplasmose e babesiose ou de animais atendidos no Centro de Desenvolvimento da
Pecuária (CDP)- Clínica de Ruminantes, da EMEV-UFBA.

Apresentador: Vanessa Moura Reis

Título: Estudo bacteriológico da tuberculose bovina em bovinos abatidos do município de Feira de Santana.

Orientador: Joselito Nunes Costa

A tuberculose bovina é uma doença infecciosa de evolução crônica que determina prejuízos à pecuária e à saúde da
população consumidora de produtos de origem animal. O Mycobacterium bovis é o agente causador da tuberculose em
bovinos e em muitos outros animais, dentre eles, o homem. No Brasil, apesar das medidas adotadas para o controle
desta enfermidade com o Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose (PNCEBT) ainda
não está erradicada. O objetivo deste estudo foi realizar o diagnóstico
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Apresentador: Vanessa Moura Reis

Título: Estudo bacteriológico da tuberculose bovina em bovinos abatidos do município de Feira de Santana.

Orientador: Joselito Nunes Costa

bacteriológico da tuberculose bovina no município de Feira de Santana, por meio do isolamento e identificação do M.
bovis a partir de lesões sugestivas oriundas de bovinos abatidos neste município, através da identificação pela
coloração de Ziehl-Neelsen para confirmação das características tintoriais de bacilo álcool-ácido resistente (BAAR). As
amostras coletadas após serem descontaminadas pelo método Petroff, eram inoculadas, em duplicata, nos meios
Lowenstein-Jensen e Stonebrink-Leslie. Foram coletadas 92 amostras de pulmões e linfonodos, destas, foram isolados
12 BAAR, 11 amostras apresentaram elevada taxa de contaminação e 67 não apresentaram crescimento. Com este
estudo podemos concluir que o exame bacteriológico de carcaças de bovinos é um importante aliado no estudo da
prevalência da tuberculose por meio do rastreamento de focos a partir de lesões em animais abatidos em matadouros.

Apresentador: Victor Diogenes Amaral da Silva

Título:  PG - Effects of alkaloids extracted from leaves of Prosopis juliflora Swartz. D.C. on glial activation and
on neurons viability.

Orientador: Silvia Lima Costa

Prosopis juliflora is a shrub largely used for animal and human feed. However, intoxications have been observed in
animals, characterized by neuromuscular alterations induced by mechanisms that are not yet well understood. In this
study we investigated the cytotoxicity of a total alkaloid extract (TAE) and one alkaloidal fraction (F32) obtained from P.
juliflora leaves on rat cortical neurons and the impact of glial cells response. TAE and F32 at concentrations between
0.3–60 µg/mL were tested for 24 h on neuron primary cultures and on neuron/glial cells primary co-cultures. The MTT test
revealed that TAE and F32 inhibited mitochondrial metabolism of cortical neurons since 1.5 and 0.4 µg/m, respectively.
However, TAE and F32 only were cytotoxic to co-cultures at 30 µg/mL and 10 µg/mL, respectively. Tripan blue exclusion
revealed that TAE and F32 at 1.5 µg/mL also induced membrane damages in isolated neurons, and it was not observed in
co-cultures exposed to TAE. On the other hand, exposure of co-cultures to TAE or F32 (0.3-3.0 µg/mL) induced
vacuolation and phenotypical changes in astrocytes with over expression of GFAP in cultures exposed to 3 µg/mL F32.
Microglial proliferation was also observed with increase on NO production. Taken together, these results show that
alkaloids from P. juliflora are cytotoxic to neurons, and suggest that it toxicity is modulated by reactive glial cells.

Apresentador: Vinicius de Jesus Moraes

Título:  PG - Emprego da abraçadeira de náilon na orquiectomia em caprinos

Orientador: Joao Moreira da Costa Neto

O orquiectomia é um procedimento cirúrgico freqüentemente empregado para atividades zootécnicas em animais de
produção, portanto a busca de alternativas visando minimizar o trauma, o tempo operatório e principalmente diminuir os
custos operacionais, é pertinente. A abraçadeira de náilon é um dispositivo resistente a tração, bem tolerado pelo
organismo e de baixo custo Tem sido utilizado como método hemostático em diversos procedimentos cirúrgicos.
Objetivou-se avaliar em caprinos, a operacionalidade e funcionalidade deste dispositivo para hemostasia previa do
cordão espermático na orquiectomia bilateral fechada comparando-a ao fio de náilon cirúrgico. Para tanto, foram
utilizados 23 caprinos machos da raça Boer, divididos em 3 grupos experimentais: A (abraçadeira), N (fio de náilon
cirúrgico) e C (grupo controle). Foram avaliados o tempo cirúrgico, o grau de hemostasia, custo operacional e a
resposta inflamatória
entre grupos, para esta ultima foi realizada análise das proteínas de fase aguda, fibrinogênio e haptoglobina. As
abraçadeiras mostraram-se de fácil e rápida aplicação, conferindo a constrição necessária para a estase sanguínea e
obliteração do cordão espermático de caprinos. Quando comparado ao náilon cirúrgico, as abraçadeiras apresentaram
vantagens relativas ao tempo cirúrgico e ao custo operacional. Em relação ao grau de hemorragia não houve diferenças
significativas. As alterações na cinética de produção das proteínas de fase aguda evidenciadas no pós-operatório foram
compatíveis com o processo inflamatório e de reparação tecidual ocasionados pelo trauma cirúrgico, mostrando-se
semelhantes, independentemente do grupo de estudo.

Apresentador: Vladimir Lenin Freitas de Araujo

Título: Geoprocessamento no estudo da re-emergência da Leishmaniose Visceral Americana no Município de
Tanquinho- Bahia

Orientador: Maria Emilia Bavia

Nos últimos anos, a metodologia clássica de controle de doenças endêmicas não tem reduzido a magnitude dos casos
da doença a níveis aceitáveis, o que denota seu grau de complexidade e sua baixa vulnerabilidade às estratégias
empregadas. Nesta atual conjuntura surgem as geotecnologias como mais uma ferramenta para implementação das
ações da Vigilância Epidemiológica, possibilitando o estudo interativo entre os
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dados de morbidade, variáveis climáticas, sociais e biológicas, a paisagem e a tríade
parasitária da enfermidade. Este trabalho, é uma das partes (sub projeto) de uma proposta magna que visa o uso das
geotecnologias para o estudo de doenças endêmicas sob o enfoque de risco com base na identificação dos principais
fatores de risco implicados ocorrência da Leishmaniose Visceral Americana Essa metodologia podera oferecer dados
para subsidiar as tomadas de decisões na execução das campanhas de controle LVA O município de Tanquinho - BA,
um dos municípios que faz parte da listagem de municípios endêmicos, de endemicidade esporádica compõe a nossa
área geográfica de estudo. Os resultados evidenciaram a potencialidade do uso das ferramentas de geoprocessamento
para estudos epidemiológicos principalmente com relação ao monitoramento da LVA de caráter esporádico, permitiu o
estudo dinâmico da doença e suas variáveis ambientais e sócio-econômicas, através da produção de mapas interativos
georreferenciados.

Apresentador: Waleria Borges da Silva

Título:  PG - AVALIAÇÃO DA INTERAÇÃO GENÓTIPO X AMBIENTE PARA CARACTERÍSTICAS DE
REPRODUÇÃO NA RAÇA NELORE. 1. Estimativas de Herdabilidade para Perímetro Escrotal de Animais da
Raça Nelore.

Orientador: Thereza Cristina Borio dos Santos

Estimaram-se parâmetros genéticos e de ambiente para perímetro escrotal aos 365 dias de idade  de 18.995 animais da
raça Nelore. Foram considerados no modelo o efeito aleatório de animal e os efeitos fixos de grupo contemporâneo
(GC) e os efeitos linear e quadrático das covariáveis idade da vaca ao parto. O grupo contemporâneo foi definido pelas
variáveis: ano, estação e fazenda de nascimento. A estimativa de herdabilidade foi de 0,19.

Apresentador: Zander Fernandes Teixeira de

Título: ESTUDO DE PREVALENCIA DA BRUCELOSE BOVINA E BUBALINA NO EXTREMO SUL DA BAHIA

Orientador: Mauricio Costa Alves da Silva

A brucelose é uma doença infecto-contagiosa do grupo das zoonoses que acomete os animais
domésticos, principalmente os bovinos, caprinos e ovinos, podendo ser transmitida ao homem. De
acordo com Pessegueiro; Barata; Correia (2003), a brucelose ocorre em todo o mundo, tendo maior
importância na Penísula Arábica, Bacia do Mediterrâneo, no subcontinente indiano, em algumas
regiões do México e das Américas do Sul e Central. Em um levantamento de dados realizado em
1977, foi constatado que a prevalência de brucelose no Brasil, de acordo com a região, foi de: 4,1%
Norte; 2,5% Nordeste; 6,8% centro-oeste; 7,5% Sudeste e 4% Sul (POESTER et al., 2002). A
transmissão do agente etiológico pode ocorrer através de águas ou pastos contaminados, devido ao
contato com corrimento uterino pós-parto ou aborto, restos de placenta e fetos abortados. Os touros
infectados podem transmitir a Brucella spp. pelo sêmen contaminado, sendo de extrema
importância quando utilizado para inseminação artificial. Outra forma de transmissão é pela
ingestão de produtos de origem animal contaminados, como o leite cru e derivados (MARQUES,
2003). Além da ingestão de alimentos de origem animal, o homem pode contaminar-se em
matadouros-frigoríficos, sobretudo médicos veterinários ou trabalhadores, os quais apresentam risco
duas vezes maior de serem infectados (MAFRA, 2003), caracterizando-se, ainda, como uma
importante doença ocupacional. Os prejuízos econômicos que a brucelose causa trazem
consequências drásticas aos proprietários, sobretudo aqueles relacionados a restrições comerciais,
abortos no terço final da gestação, queda na produção leiteira, morte de bezerros, distúrbios
reprodutivos elevando o intervalo entre partos (GUIDO; GRASSO, 2005). Logo, fazem-se
necessárias técnicas de diagnóstico eficazes e capazes de identificar rebanhos infectados,
contribuindo com as medidas de controle e prevenção. Assim sendo, o Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, a partir de janeiro de 2001, determinou a realização dos seguintes testes
para o diagnóstico da Brucelose bovina e bubalina: teste do antígeno acidificado tamponado (AAT),
teste do anel do leite (TAL) e o 2-mercaptoetanol (2-ME) realizado em conjunto com a
soroaglutinação lenta (SAL). Com base no que foi relatado, o presente projeto tem como finalidade
principal contribuir com dados epidemiológicos a respeito da enfermidade no Extremo Sul da Bahia
possibilitando mais informações sobre os focos da infecção da doença, possibilitando ações
governamentais no sentido de eliminar possíveis focos da doença, bem como previnir o surgimento
de novo casos nos plantéis bovinos e bubalinos do extremo sul do Estado. São, ainda, metas a serem
atingidas com o referido projeto: determinar a soroprevalência da doença em bovinos e bubalinos;
padronizar um teste ELISA indireto com a finalidade de desenvolver um teste mais eficiente com
relação ao desempenho da sensibilidade e especificidade, verificando comparativamente com os
testes recomendados pelo PNCBET; avaliar, comparativamente, a sensibilidade das provas



Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS   Sub-Área: MEDICINA VETERINÁRIA

Apresentador: Zander Fernandes Teixeira de

Título: ESTUDO DE PREVALENCIA DA BRUCELOSE BOVINA E BUBALINA NO EXTREMO SUL DA BAHIA

Orientador: Mauricio Costa Alves da Silva

sorológicas do antígeno acidificado tamponado, 2-mercaptoetanol e soroaglutinação lenta das
amostras de soro bovino e bubalinos; e, finalmente, mapear as áreas de focos através de um
Programa de Geoprocessamento.

Área: CIÊNCIAS AGRÁRIAS   Sub-Área: ZOOTECNIA

Apresentador: Ana Carolina Ferreira

Título:  PG - Concentrações de Nitrogênio Amoniacal no Líquido Ruminal de bovinos submetidos a dietas com
níveis de torta de dendê no concentrado

Orientador: Ronaldo Lopes Oliveira

Objetivou-se avaliar o efeito da inclusão de torta dendê na alimentação de bovinos fistulados sobre o nitrogênio
amoniacal no líquido ruminal (N-NH3). Cinco bovinos Holandês x Zebú, com peso vivo médio inicial de 500 kg, foram
distribuídos em quadrado latino 5x5. As dietas foram compostas de volumoso, concentrado e sal mineral (mistura total).
Como volumoso, utilizou-se feno de Tifton-85, compondo 65% da dieta. Os tratamentos consistiram em níveis de
inclusão de torta de dendê: 0, 20, 40, 60 e 80%. O arraçoamento foi realizado as 8h e 16h, com ajustes diários para
ocorrer de 10 a 20% de sobras. As coletas de fluido ruminal, para mensuração das concentrações de N-NH3, foram
realizadas antes e 2; 4; e 6 horas após o fornecimento da ração. Os valores de nitrogênio amoniacal foram influenciados
pelo tempo de coleta (P<0,01), com comportamento quadrático negativo, porém não teve efeito do tratamento (P>0,05).
As médias de N-NH3 obtidas nos horários avaliados foi de 28,30 mg/dL,  acima dos 5 mg/dL recomendados como o
mínimo necessário para que haja fermentação ruminal adequada, e acima dos 23 mg/dL necessários para uma
fermentação adequada.   A utilização da torta de dendê, em níveis de até 80% na dieta de bovinos em substituição ao
milho e farelo de soja, manteve os valores de nitrogênio amoniacal ruminal dentro dos patamares aceitáveis para a
fermentação microbiana eficiente.

Apresentador: Antonio Carneiro Santana dos

Título:  PG - APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS RESIDENCIAIS E ESTERCO CAPRINO  PARA
PRODUÇÃO DE COMPOSTAGEM

Orientador: Vagner Maximino Leite

  Os resíduos orgânicos gerados pelos sistemas produtivos agropecuários e  pelas atividades domésticas, podem ser
transformados pelo processo de compostagem, em fonte de nutrientes, tanto para a produção agrícola quanto para a
produção de minhocas, que podem ser utilizadas na alimentação animal. Esse composto pode ser utilizado no sistema
produtivo da própria propriedade ou na horticultura, onde tem um valor importante em produções sustentáveis ou
orgânicas; bem como a fruticultura e outras áreas.  Embora a compostagem de resíduos orgânicos seja uma prática
antiga, porem ainda sim é possível utiliza la afim da reciclagem. O objetivo deste projeto é aproveitar a produção de
esterco caprino da Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, localizada em São Gonçalo dos Campos,
bem como resíduos orgânicos produzidos nas residências do município e da região, para a produção inicial da
compostagem. Para tanto, visa-se o envolvimento da comunidade local, principalmente os mais jovens na fase escolar,
a fim de iniciar a educação para uma coleta seletiva de material doméstico, e posteriormente ampliá-la para resíduos
orgânicos industriais, pelo potencial que há na região por sua proximidade de grandes cidades como Feira de Santana e
mesmo Salvador. A cidade de São Gonçalo dos Campos, com aproximadamente 29 mil habitantes, tem em sua base de
produção a pecuária e a produção de fumo, com a introdução da fruticultura de coco da bahia e banana, entre outras.
Devido a este perfil, verifica-se a importância de se apresentar para a cidade e região alternativas de produtos e a
possibilidade de inserção de novas cadeias produtivas, a fim de se garantir a inclusão social dos pequenos agricultores
da região e a permanência do homem no campo, pois a localização próxima de grandes cidades atraem pela falta de
emprego e renda local. Os tratamentos constarão de misturas de resíduos orgânicos residenciais e esterco caprino,
variando em suas proporções em base de peso seco, aproveitando a estrutura da Fazenda Experimental para ministrar
cursos e palestras sobre o tema, com exposição teórica e participação prática da comunidade, com orientação de
professores e alunos do Curso de Zootecnia da UFBA/Salvador.

Apresentador: Claudio de Oliveira Romão

Título:  PG - Valor nutritivo da cana-de-açúcar hidrolisada com óxido de cálcio

Orientador: Gleidson Giordano Pinto de Carvalho

O experimento foi conduzido para avaliar o teor de matéria seca (MS), matéria mineral (MM), fibra em detergente
neutro, fibra em detergente ácido e hemicelulose da cana-de-açúcar tratada com óxido de cálcio (CaO). Os tratamentos
testados foram: Testemunha (cana-de-açúcar sem adição de CaO) e cana-de-açúcar com inclusão de 0; 0,75; 1,5; 2,25,
3,0, 3,75 e 4,5% de óxido de cálcio. Com exceção do tratamento testemunha, os demais foram armazenados por um
período de 24 horas e logo após amostras foram
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coletadas para as análises químicas. O experimento foi analisado segundo delineamento inteiramente casualizado com
oito tratamentos (níveis de CaO) e quatro repetições. O teor de MS e MM aumentou linearmente (P<0,05) em função
dos níveis de CaO na cana-de-açúcar. O teor de FDN apresentou comportamento quadrático e o de FDA e
hemicelulose linear em função dos níveis de CaO aplicado à cana-de-açúcar. A utilização do CaO no tratamento
químico da cana-de-açúcar reduz o componentes fibrosos.

Apresentador: Dayane de Souza Silva

Título:  PG - Análise de metabólitos sanguíneos (N-uréico e glicose) de caprinos de corte em crescimento,
alimentados com níveis de torta de amendoim, oriunda da produção de biodiesel

Orientador: Gleidson Giordano Pinto de Carvalho

Este trabalho teve como objetivo avaliar a influência da torta de amendoim na alimentação de
caprinos ½ Boer com base no perfil metabólico. Utilizaram-se 40 animais que foram divididos e
submetidos a quatro níveis de torta de amendoim (0,0; 33,3; 66,6 e 100,0%) em substituição do
farelo de soja (%MS). No 44º dia do experimento, foram coletadas quatro amostras de sangue por
animal com intervalos de duas horas. Determinou-se o teor de N-uréico e glicose plasmática. Não
houve influência (P<0,05) da inclusão de torta de amendoim na concentração de N-uréico
plasmático e glicose plasmática, indicando que a torta de amendoim não interfere no metabolismo
de nitrogênio e energético. Conclui-se que a torta de amendoim pode substituir integralmente o
farelo de soja na alimentação de caprinos de corte em crescimento.

Apresentador: Jose Lima Batista Junior

Título: Análise de queijo de vacas lactantes alimentadas com tortas oriundas da produção do biodiesel, torta de
dendê, girassol e amendoim.Análise de queijo de vacas lactantes alimentadas com tortas oriundas da produção
do biodiesel, torta de dendê, girassol e amendoim.Análise de queijo de vacas lactantes alimentadas com tortas
oriundas da produção do biodiesel, torta de dendê, girassol e amendoim.

Orientador: Claudio Vaz Di Mambro Ribeiro

O objetivo com este trabalho foi avaliar a utilização das tortas de dendê, girassol e amendoim, oriundas da produção de
biodiesel, na alimentação de vacas em regime de pastejo, sobre o desempenho e a qualidade do queijo. Foram
utilizadas 16 vacas em lactação, com peso vivo médio de 544 kg, mantidas em pastos de Panicum maximum cv.
Tanzânia, no sistema rotacional, com três dias de ocupação e 27 de descanso. O delineamento experimental foi o
quadrado latino 4x4. Cada período teve a duração de 21 dias (15 de adaptação e seis de coleta). Os animais foram
ordenhados duas vezes por dia, momento em que recebiam 3 kg/dia de concentrado. Os tratamentos consistiram em
concentrado com torta de dendê, amendoim e girassol. As variáveis ambientais foram tomadas em termômetro de bulbo
seco, úmido e do globo negro, e as variáveis fisiológicas foram: temperatura retal e freqüência respiratória, bem como
avaliações do comportamento animal. As tortas de oleaginosas não promoveram diferença no perfil de ácidos graxos do
queijo, de acordo com a avaliação do teste de tukey ao nível de 5%.v

Apresentador: Larissa Kiana Santos Azevedo

Título:  PG - Correlações de Pearson entre medidas morfométricas e avaliações de carcaça por ultra-som em
ovinos

Orientador: Luis Fernando Batista Pinto

Resumo: o presente estudo teve por objetivo mensurar as correlações de Pearson entre medidas morfométricas e
medidas de carcaça obtidas por ultra-som em matrizes ovinas sem raça definida, criadas no município de Entre
Rios/BA. Foram utilizadas 56 matrizes para obtenção das alturas na cernelha (AC) e na garupa (AG), dos comprimentos
do corpo (CC) e da garupa (CG), das larguras do peito (LP) e da garupa (LG), da profundidade do corpo (PC), do
perímetro torácico (PT), da área (AOL) e da espessura de gordura no Longissimus dorsi (EGS) entre a 12 e 13ª
costelas. O coeficiente de correlação mais elevado (0,73) foi observado entre as alturas na cernelha e na garupa.
Enquanto a menor correlação (0,004) foi observada entre comprimento da garupa e área do músculo Longissimus dorsi.
As medidas corporais que apresentaram os maiores coeficientes de correlação com EGS foram: a altura na cernelha, a
profundidade do corpo e o comprimento da garupa, -0,35, 0,37 e 0,36, respectivamente. Enquanto as medidas corporais
que apresentaram os maiores coeficientes de correlação com AOL foram: o comprimento do corpo e o perímetro
torácico, 0,28 e 0,31, respectivamente. Foram estimadas regressões múltiplas para tentar predizer os valores de AOL e
EGS a partir das medidas morfométricas. Para EGS foi estimada a equação EGS=0.4659-0.0061(AC)+0.0137(PRT)-
0.0108(CG), a qual foi altamente significativa, porém apresentou R2 = 0,36. Enquanto para AOL não foi possível ajustar
regressões significativas.
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Título: Ecomicidade da utilização da torta de amendoim, oriunda da produção de biodiesel, na alimentação de
novilhos confinados

Orientador: Ronaldo Lopes Oliveira

Objetivou-se determinar o melhor nível de inclusão da torta de amendoim (Arachis hypogaea), proveniente da produção
de biodiesel no suplemento concentrado de novilhos. Foram utilizados 5 bovinos, machos, castrados, mestiços
Holandês x Zebu fistulados no rúmen, com peso corporal médio de 550 kg, alojados em baias individuais, alimentados à
vontade e individualmente. Os tratamentos consistiram em níveis de inclusão de torta de amendoim: 0; 4; 8; 12; e 16%
na matéria seca do concentrado. O delineamento experimental foi constituído em quadrado latino 5x5 (cinco animais,
cinco tratamentos e cinco períodos experimentais) sendo os períodos experimentais, com 11 dias cada. Destes os sete
primeiros dias foram destinados à adaptação dos animais aos níveis de torta de amendoim e os quatro últimos dias para
coleta de dados e amostras. Com base no consumo e preço do kg pago por cada ingrediente no tratamento, observa-se
que os custos com a alimentação foram maiores para a dieta correspondente ao tratamento T1= 0%, visto que foi a
mais consumida e a que representa um custo mais oneroso quando comparado com as demais. Nota-se também que a
inclusão de níveis acima de 8% de torta de amendoim pode reduzir os custos com alimentação, tendo em vista que
obteve-se menor consumo de MS associado ao menor custo por kg da dieta. Entretanto, para que se possa realizar
uma analise mais criteriosa da economicidade da utilização desta torta, devem-se levar em consideração os resultados
de desempenho animal.

Apresentador: Marcos Silva Fiuza

Título: Melhoramento Genético da raça Santa Inês no Estado da Bahia

Orientador: Luis Fernando Batista Pinto

1.  Resumo

O  principal  objetivo  deste  projeto  foi  estabelecer  e  consolidar  um  programa  de  melhoramento genético para
ovinos da raça Santa Inês, que é a principal raça de ovinos do estado da Bahia em número de animais. Para
caracterização morfológica  foram mensuradas as alturas na cernelha e na garupa; o comprimento do corpo; as larguras
do peito e da garupa; o comprimento da garupa e o  perímetro  torácico. Para  avaliação  da  qualidade  de  carne  e  de
carcaça,  antes  do  abate  e  por meio  de  ultra-som,  foram  mensuradas  entre  a  12ª  e  13ª  costelas  a  espessura
de  gordura subcutânea e a área de olho de lombo. De posse do banco de dados,  foram conduzidas análises
estatísticas  descritivas  e  testes  de  efeitos  fixos.  Foram  conduzidas  análises  uni  e multivariadas para descrever a
complexa arquitetura quantitativa das correlações entre as características.

Apresentador: Nivaldo Barreto de Santana Filho

Título:  PG - Influência de dieta com diferentes níveis de torta de amendoim no suplemento concentrado sobre
parâmetros fisiológicos de novilhos confinados.

Orientador: Ronaldo Lopes Oliveira

Objetivou-se avaliar a influência climática e da dieta sobre as respostas fisiológicas. Foram utilizados cinco bovinos
mestiços, Holandês x Zebu, castrados, com peso vivo médio inicial de 530 kg, fistulados no rúmen e alojados
individualmente em baias. O delineamento experimental utilizado foi quadrado latino 5 x 5, repetido no tempo. Os
animais foram alimentados com feno de Tifton-85 e cinco misturas concentradas que constituía os tratamentos, cada
uma contendo um nível de torta de amendoim na MS do concentrado. Cada período experimental, num total de cinco,
teve duração de 11 dias, sendo 7 dias para adaptação dos animais às dietas, 4 dias para colheita de dados. Os
parâmetros fisiológicos dos animais foram avaliados por intermédio das seguintes medições: freqüência respiratória
(FR), freqüência cardíaca (FC) e temperatura retal (TR). Entre os parâmetros fisiológicos, não foi observado diferença
entre os parâmetros estudados. Os níveis de torta de amendoim, oriunda da produção do biodiesel, na dieta de novilhos
não afetou os parâmetros fisiológicos.

Apresentador: Raimundo Luiz Nunes Vaz da Silva

Título:  PG - Custos da suplementação concentrada com níveis de torta de dendê e produção de vacas em
lactação a pasto

Orientador: Ronaldo Lopes Oliveira

Com o objetivo de avaliar qual o nível mais adequado de inclusão da torta de dendê no suplemento concentrado de
vacas em lactação a pasto, por meio da avaliação do custo da suplementação e da produção de leite, foi realizado este
experimento. 16 vacas leiteiras cruzadas das raças gir e holandês foram distribuídas em 4 quadrados latinos
simultâneos, recebendo diariamente 3kg  de suplemento concentrado contendo os níveis, 0, 25, 50 e 75% de torta de
dendê. Os animais foram manejados em 7 piquetes de capim Massai (Panicum maximum cv. Massai), com área de 1,93
ha, delimitados por cerca elétrica. Os níveis de extrato etéreo (EE) e Fibra em detergente neutro (FDN) foram
crescentes 4,86 a 9,45% e 14,64 a 56,40%
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respectivamente. Os custos da suplementação concentrada/animal/dia e total (60 dias) foram decrescentes, variando de
2,04 a 0,78 R$/dia e de 122,26 a 46,89 R$/dia entre os níveis 0 e 75% de inclusão de torta de dendê no concentrado. A
margem bruta por kg de leite variou de 0,46 a 0,58 centavos de R$/kg de leite. A inclusão de torta de dendê no
suplemento concentrado de vacas em lactação a pasto reduz sensivelmente os custos com a suplementação
concentrada. O nível de inclusão de 75% de torta de dendê proporciona a maior margem bruta por kg de leite
produzido, entretanto, reduz a produção de leite.

Apresentador: Silvania Belo Dourado

Título:  PG - APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS RESIDENCIAIS PARA PRODUÇÃO DE
VERMICOMPOSTAGEM

Orientador: Vagner Maximino Leite

A criação de minhocas tem despertado o interesse de muitos produtores, em função do baixo investimento inicial,
necessidade de pouco espaço físico e da possibilidade de proporcionar atraentes taxas de retorno. Os resíduos
orgânicos gerados pelos sistemas produtivos agropecuários, industriais e até pelas atividades domésticas, podem ser
transformados pelo processo de vermicompostagem, em fonte de nutrientes, tanto para a produção agrícola quanto
para a produção de minhocas, que podem ser utilizadas na alimentação animal. O húmus pode ser utilizado no sistema
produtivo da própria propriedade ou na horticultura, onde tem um valor importante em produções sustentáveis ou
orgânicas; bem como em paisagismo, fruticultura e outras áreas. A minhoca viva ou mesmo a desidratada, pelo seu alto
teor protéico, pode ser usado no arrazoamento animal, criando perspectivas para novas cadeias produtivas, como a
ranicultura, por exemplo. Embora a compostagem de resíduos orgânicos seja uma prática antiga, a vermicompostagem
foi desenvolvida a partir de pesquisas básicas mais recentes realizadas por programas de manejo de minhocas em
Rothamstead (Inglaterra), no período de 1940 a 1950.  O objetivo deste projeto é aproveitar a produção de esterco
caprino da Fazenda Experimental da Universidade Federal da Bahia, localizada em São Gonçalo dos Campos, bem
como resíduos orgânicos produzidos nas residências do município e da região, para a produção de vermicompostagem.
Para tanto, visa-se o envolvimento da comunidade local, principalmente os mais jovens na fase escolar, a fim de iniciar
a educação para uma coleta seletiva de material doméstico, e posteriormente ampliá-la para resíduos orgânicos
industriais, pelo potencial que há na região por sua proximidade de grandes cidades como Feira de Santana e mesmo
Salvador. A cidade de São Gonçalo dos Campos, com aproximadamente 29 mil habitantes, tem em sua base de
produção a pecuária e a produção de fumo, com a introdução da fruticultura de coco da Bahia e banana, entre outras.
Devido a este perfil, verifica-se a importância de se apresentar para a cidade e região alternativas de produtos e a
possibilidade de inserção de novas cadeias produtivas, a fim de se garantir a inclusão social dos pequenos agricultores
da região e a permanência do homem no campo, pois a localização próxima de grandes cidades atraem pela falta de
emprego e renda local. Os tratamentos constarão de misturas de resíduos orgânicos residenciais e esterco caprino,
variando em suas proporções em base de peso seco, aproveitando a estrutura da Fazenda Experimental para ministrar
cursos e palestras sobre o tema, com exposição teórica e participação prática da comunidade, com orientação de
professores e alunos do Curso de Zootecnia da UFBA/Salvador.

Apresentador: Thaiany Araujo Ferreira Medeiros

Título: Avaliação biométrica e ultrassonográfica dos testículos de caprinos pré-púberes e púberes

Orientador: Luis Fernando Batista Pinto

Resumo: Objetivou-se com o presente trabalho, fazer uma avaliação biométrica e ultrassonográfica dos
testículos de caprinos pré-púberes e púberes. Foram utilizados 40 caprinos machos sem raça definida, os
quais foram avaliados na fase pré-pubere (cinco meses), e então confinados por um período de 60 dias,
quando foram avaliados na fase púbere. As mensurações efetuadas foram: peso pré-púbere, peso-púbere,
condição corporal, perímetro escrotal, comprimento do testículo direito, comprimento do testículo
esquerdo. Além disso, foram avaliados por ultrassonografia a frequência de ecogenicidade do
parênquima, tipos de mediastino e graus de calcificações, todas obtidas nos períodos pré-púbere e
púbere. As medidas biométricas dos testículos foram altamente correlacionadas com condição corporal e
com os pesos nos períodos pré-pubere e púbere. As avaliações de ecogenicidade do parênquima
diferiram entre os períodos pré-pubere e púbere, enquanto os graus de calcificações e o tipo de
mediastino não diferiram entre estes períodos de avaliação.
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Apresentador: Danilo Barreto Matos

Título: ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DO CONTATO OSSO IMPLANTE EM ENXERTO BOVINO EM BLOCO
IRRADIADO COM LASER INFRAVERMELHO DE ?780nm. UM ESTUDO COMPARATIVO EM COELHOS.

Orientador: Andre Carlos de Freitas

Este trabalho teve como objetivo avaliar o reparo ósseo ao redor de implantes instalados em
enxertos autógenos e xenógenos fixados na região do côndilo femoral do coelho
(Oryctolagus cunicullus), bem como a influência do Laser diodo infravermelho de
comprimento de onda 780hm (50mW, CW) neste processo, através de analise
histomorfometrica do contato osso implante e da força necessária para remoção do implante
(contra torque). Foram utilizados 24 coelhos. Os animais foram divididos em 8 (oito)
grupos. Todos os grupos receberam enxerto em bloco, autógeno ou xenógeno, fixado com
parafuso de titânio de 1.5 mm de diâmetro. Nos grupos III, IV, VI e VIII, o enxerto foi
irradiado com laser infravermelho durante 14 (catorze) dias, a cada 48 horas com uma dose
de 16J/cm2. Nos grupos I, II, III e IV após o período de incorporação do enxerto, 9(nove)
semanas, foi realizada a instalação de implante de titânio, de 3.5mm de diâmetro por 7mm
de comprimento. Os animais foram sacrificados 8(oito) semanas após e as amostras
coletadas para analise histomorfometrica. Já nos grupos V, VI, VII e VIII após o período de
incorporação do enxerto, também foi feita a instalação dos implantes os quais serão
utilizados para mensuração do torque de remoção após um período de 8 (oito) semanas. Os
resultados obtidos até o momento são a nível macroscópico e demonstram que durante a
instalação dos implantes em ambos os enxertos observou-se presença de estabilidade inicial
e obteve-se torque de inserção. Além disso observa-se um aspecto mais padronizado, sem
reabsorções, nos grupos que receberam enxerto xenógeno quando comparados aos grupos
que receberam enxerto autógeno. Conclui-se até momento que a atividade osteocondutora e
osteogênica nos enxertos autógenos favorecem a uma constante remodelação óssea sendo
este o principal responsável pela falta de padronização observada nestes grupos.

Apresentador: Felipe Rebelo Gomes de Lima

Título:  PG - Biomassa de Scenedesmus obliquus como matéria-prima para biocombustíveis

Orientador: Iracema Andrade Nascimento

O uso continuado de combustíveis fósseis é reconhecido como insustentável, não exatamente devido à possível
diminuição do suprimento de petróleo, mas à contribuição destes combustíveis para o acúmulo de dióxido de carbono
no ambiente, e conseqüente aumento do efeito estufa. As microalgas além de, comparativamente com outras
oleaginosas, exigirem um menor gasto de água (por possibilitar o reuso), possibilitam a produção de uma maior
quantidade de biomassa (0.5 a 1kg/m³/dia ), por volume de cultivo  e mais óleo vegetal (de 35 a 70% da biomassa). O
presente trabalho avaliou o potencial da espécie Scenedesmus obliquus  para produção de biocombustível pelo teor de
lipídeos totais, utilizando diferentes meios de cultura. Os ensaios foram realizados em triplicata utilizando os meios de
cultivo LC Oligo (18,61mg/L de N) e Sorokin-Krauss (211mg/L de N) com a espécie Scenedesmus obliquus. Os cultivos
foram realizados em erlenmeyers contendo 600mL de meio e 10% de inóculo algal, de uma cultura prévia em bloom,
com uma agitação de 87bpm e aeração (com acréscimo de 2% de CO2) constantes, além de fotoperíodo 12:12. A
temperatura foi de 25±2ºC e a iluminância de, aproximadamente, 173µE/m²/s. O crescimento da microalga foi
acompanhado a cada 48h com base nas curvas, traçadas em função do tempo versus número de células (determinada
por contagem de células na câmara de Neubauer e por leitura da densidade óptica em espectrofotômetro, faixa de
680nm). Baseado nesse acompanhamento as taxas de divisão (K), µmax (máxima taxa de produção de biomassa em
função do tempo) e o valor de G (tempo em dias necessário para a duplicação de toda a biomassa) foram
determinados. Ao atigirem a fase estacionária na curva de crescimento, as culturas foram centrifugadas por 5 minutos a
5000g com posterior congelamento e liofilização para obtenção da biomassa seca. Para determinação de lipídios totais
foi utilizada a técnica de extração por clorofórmio/metanol (2:1). A espécie Scenedesmus obliquus teve um melhor
crescimento no meio Sorokin-Krauss sendo capaz de realizar 1,8 divisões/dia enquanto que no meio LC Oligo, apenas,
0,1 divisões/dia. A análise de lipídeos totais entre as amostras não resultou em diferença significativa, com percentuais
de 14,68 e 16,04 para o cultivo nos meios Sorokin-Krauss e LC Oligo, respectivamente. Apesar de não ter havido
diferenças significativas nos percentuais de lipídios totais analisados na biomassa seca, os valores obtidos com o uso
do meio Oligo foram mais altos para a espécie, comprovando possivelmente a hipótese de que na limitação de
nitrogênio, o redirecionamento metabólico leva às vias de síntese de lipídios neutros, mais que de lipídios constitutivos,
o que representa um ganho para as finalidades de produção de biocombustíveis. Comparativamente, no meio Sorokin-
Krauss há maior quantidade de N e P, o que indica que o teor lipídico encontrado pode ser aumentado com diminuição
da concentração de nutrientes.
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Apresentador: Italo Nascimento de Carvalho

Título:  PG - Investigação sobre o emprego da teoria darwinista da  evolução na tomada de decisões relativas a
pro

Orientador: Charbel Nino El Hani

O discurso sobre a formação para a cidadania tem sido recorrente em reformas curriculares,  sendo representado, na
pesquisa em  ensino de ciências, sobretudo pelo movimento “Ciência, Tecnologia e Sociedade”. Este enfoque curricular
propõe a promoção de letramento científico e tecnológico que possibilite  usar o conhecimento científico e tecnológico
na resolução de problemas cotidianos, assim como tomar  decisões com responsabilidade social. Na agenda de
pesquisas sobre ensino de ciências,  tem sido apontada a  importância de investigar se as pessoas empregam
conceitos científicos para tomar decisões cotidianas e se o  ensino de  conteúdos de ciências vinculados  a  situações
cotidianas e, em particular, socialmente relevantes  pode conduzir a um maior uso de tais conteúdos na tomada de
decisões. Assim, este projeto pretende  investigar o emprego do conhecimento acerca da teoria darwinista da evolução
na compreensão de problemas  de saúde pública de relevância social e na tomada de decisões socialmente
responsáveis sobre questões sócio-científicas relativas a este campo. Os objetivos do plano de trabalho são os
seguintes: Levantar exemplos de  aplicação da teoria darwinista na solução  de problemas socialmente relevantes que
possam contribuir para  formação da cidadania; Desenvolver e validar ferramenta que permita acessar em que extensão
as pessoas  empregam o conhecimento da teoria darwinista na solução de problemas sócio-científicos e  na tomada de
decisões socialmente responsáveis; Diagnosticar em que grau de estudantes egressos do ensino médio  entendem a
teoria darwinista; Diagnosticar em que extensão estes estudantes empregam idéias evolutivas na solução de problemas
sócio-científicos e na tomada de decisões socialmente responsáveis.

Apresentador: Laila Gabriel Ecard

Título: EFICIÊNCIA NA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEL COM MICROALGAS, TENDO COMO FOCO
Botryococcus terribilis Kütz. 1849, MICROALGA PRODUTORA DE HIDROCARBONETOS

Orientador: Iracema Andrade Nascimento

A microalga colonial do gênero Botryococcus Kütz. 1849 tem distribuição mundial em vários ambientes, tais como lagos
oligotróficos e mesotróficos, corpos d´água alcalinos e reservatórios. Algumas espécies podem ser parte dominante do
fitoplâncton tanto em regiões temperadas quanto tropicais. Têm importância ecológica pela formação de florações em
reservatórios de água doce; paleontológica, pela formação de depósitos fósseis geradores de petróleo; biológica e
econômica, devido a um metabolismo gerador e estocador de óleo, rico em hidrocarbonetos, semelhantes aos do
petróleo, podendo, através de craqueamento catalítico produzir biogasolina e, sobretudo bioquerosene, que pode ser
utilizado em aviação, e que tem um valor agregado maior que o biodiesel proveniente de transesterificação ou
esterificação do óleo algal. Presentemente a produção deste bio-óleo não é competitiva com os derivados de petróleo,
devido ao crescimento mais lento das culturas destas espécies. Essa dificuldade pode ser superada com a
caracterização da dinâmica de crescimento em função de variação, seleção, controle e manutenção das condições de
cultivo selecionadas para um mais rápido crescimento e maior produção de óleo. Será utilizada a microalga
Botryococcus terribilis, espécie coletada em águas interiores do município de Salvador, isolada e mantida em cultivo no
Banco de Microalgas do LABIOMAR/IB/UFBA. A cepa está sendo mantida em meio de cultura Chu 13 mod., em câmara
de germinação a 25o C, regime de 24 h (114 µE/m2/s-1). Serão efetuados experimentos no sentido de determinar a
curva de crescimento e análise do teor de lipídeos totais com base na biomassa centrifugada e liofilizada, bem como a
busca de estratégias para acelerar o crescimento e produção de óleo.

Apresentador: Laise Carvalho Ribeiro

Título:  PG - Estudo clínico e epidemiológico dos acidentes escorpiônicos no Nordeste do Brasil entre 1998 e
2004

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

O escorpionismo é um problema de saúde pública devido a elevada incidência em várias regiões do País. O aumento
do número de casos nos últimos anos no Brasil, está diretamente relacionado à implantação, desde 1988, de um
sistema de notificações pelo Ministério da Saúde. Com o objetivo de realizar um estudo clínico-epidemiológico descritivo
dos acidentes causados por escorpião nos Estados da região Nordeste do Brasil, notificados ao Sistema Nacional de
Notificação de Agravo (SINAN) no período compreendido entre os anos de 1998 a 2004; utilizou-se as informações
constantes no banco de dados do SINAN sobre os acidentes escorpiônicos ocorridos na Região Nordeste e verificou-se
que a região apresenta muitos municípios com valores de incidência média acima da média nacional (19,5
casos/100.000 habitantes). Municípios como Estrela de Alagoas, Belo Campo (BA) e Ribeirão (PE) apresentaram
letalidade muito acima da média nacional de 0,17%; e o município de Cordeiros (BA) é o que apresenta maior média de
mortalidade no período entre 1998 e 2004 com 3,34 mortes a cada 100 000 habitantes. A maioria dos acidentes foi leve
e evoluíram para a cura, entretanto, foram registrados 61 óbitos. Apesar das limitações atuais dos bancos de dados,
seu uso permite traçar perfis clínicos e epidemiológicos que subsidiam previsões e/ou auxiliam a traçar planos de ação
para a redução de agravos como o escorpionismo.
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Apresentador: Leandro Jesus Sousa

Título: Potencial de espécies nativas de microalgas dulciaquícolas para inserção da cadeia produtiva de
biodiesel

Orientador: Iracema Andrade Nascimento

O consumo mundial de combustíveis ainda é, apesar do estímulo às tecnologias menos poluentes e renováveis,
majoritariamente de origem fóssil. Embora os petro-derivados ainda estejam disponíveis e a custos bastante
competitivos, são considerados ameaça por sua contribuição às mudanças climáticas, especialmente no que se refere à
emissão de gases de efeito estufa (GEE). Com o crescente aumento de tais emissões, tem-se intensificado a busca por
novos combustíveis que sejam ecocompatíveis. O biodiesel surge como alternativa renovável, porém, não sem
restrições. À medida que crescem sua demanda e produção, aumentam os riscos ambientais pela maior necessidade
de uso de terras agriculturáveis e de água, uso de fertilizantes e pesticidas e ameaças à biodiversidade). Em oposição
aos cultivos de oleaginosas, microalgas (especialmente com uso de sistemas de bioreatores fechados) provêem novas
oportunidades de desenvolvimento econômico ambientalmente compatível (são CO2 neutras, seqüestram CO2 pré-
existente e produzem mais óleo por área de cultivo). Um dos principais desafios ao cultivo em larga escala de
microalgas é selecionar cepas com características adaptáveis. O trabalho avaliou o potencial de espécies nativas de
microalgas para produção de biodiesel pelo teor de óleo. As espécies Scenedesmus obliquus, Pseudokirchneriella
subcaptata, Chlorococcum sp., Chlamydocapsa sp. e Chlorella vulgaris foram cultivadas em meio LC-Oligo por 21 dias,
com iluminância de 87uE/m2/s e aeração constante. As culturas foram centrifugadas por 5 minutos a 5000g com
posterior liofilização. Para obtenção de lipídios totais utilizou-se a técnica de extração por clorofórmio/metanol (2:1). Os
resultados mostraram um rendimento entre de 15 a 25% de lipídios totais, e possibilidades de aumento destes
percentuais por alterações de parâmetros de cultivo.

Apresentador: Leonidia Maria Serretti Cruz

Título:  PG - Investigação sobre o emprego do pensamento evolutivo na tomada de decisões sobre
conservação ambiental  por estudantes egressos do ensino médio

Orientador: Charbel Nino El Hani

Muitas propostas curriculares atuais, incluindo os Parâmetros Curriculares Nacionais,
colocam como um dos objetivos do ensino de ciências educar os estudantes como cidadãos
capazes de aplicar o  conhecimento científico  em seu  dia-a-dia,  na tomada de decisões
socialmente responsáveis sobre questões sócio-científicas. O presente projeto visa investigar
se  estudantes egressos do ensino médio  empregam  conhecimentos sobre evolução, em
particular, sobre a teoria darwinista da evolução,  na tentativa de solucionar problemas  de
relevância social associados à conservação ambiental e à agricultura, que afetam a vida
cotidiana do cidadão comum. Investigamos, assim, as relações entre conhecimento evolutivo e
tomada de decisões socialmente responsáveis em relação a questões sócio-científicas. Para
atingir este objetivo,  foram desenvolvidos seis cenários em forma de texto e  seis questões
discursivas sobre agricultura, e cinco cenários em forma de texto e cinco questões discursivas
sobre conservação ambiental.  Posteriormente, em conjunto com os cenários e questões
construídos pelos outros bolsistas do mesmo projeto, Ítalo Nascimento de Carvalho e Maíra
Miele Oliveira Rodrigues de Souza, foi construído um questionário baseado na exploração de três grupos de cenários
relacionados a: (1) área de saúde pública, como a resistência
bacteriana a antibióticos; (2) agricultura, como o manejo da resistência de pragas à inseticidas;
e (3) conservação ambiental, como  as decisões relativas ao tamanho mínimo de indivíduos
para a manutenção de populações geneticamente viáveis. Este questionário foi validado em
teste piloto. O questionário resultante, além de instrumento essencial para atingir o objetivo do
projeto,  poderá ser utilizado em outros contextos  educacionais  para verificar a tomada de
decisão socialmente responsável associada ao uso do conhecimento sobre a teoria darwinista
evolutiva na solução de problemas sócio-científicos.

Apresentador: Maira Miele Oliveira Rodrigues de

Título:  PG - Investigação sobre a compreensão de estudantes egressos do ensino médio sobre a teoria da
seleção natural

Orientador: Charbel Nino El Hani

O ensino de ciências pode atuar na formação dos indivíduos para um exercício
socialmente responsável da cidadania a partir de mudanças nos seus objetivos, de modo
a focar na sua contextualização em relação à realidade do aluno. Esta tendência de
mudança do ensino de ciências tem se concretizado em novas propostas curriculares que
visam atender a tais objetivos, como encontramos, por exemplo, nos currículos Ciência,
Tecnologia e Sociedade (CTS), que têm como principal objetivo o letramento científico e
tecnológico para a cidadania. Nessa perspectiva, deve-se capacitar e habilitar os alunos
para que percebam que também são atores na construção e no uso do conhecimento
científico e tecnológico. Futuyma (2002) enfatiza a importância da biologia evolutiva na
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Apresentador: Maira Miele Oliveira Rodrigues de

Título:  PG - Investigação sobre a compreensão de estudantes egressos do ensino médio sobre a teoria da
seleção natural

Orientador: Charbel Nino El Hani

educação para a cidadania, na medida em que seu conteúdo está diretamente associado
a questões sócio-científicas. Este projeto como objetivo investigar as relações entre o
conhecimento acerca da teoria darwinista da evolução e a tomada de decisão socialmente
responsável, no contexto da resolução de questões sócio-científicas que afetam a vida
cotidiana do cidadão comum. Este plano de trabalho visa tanto ao aprofundamento das
bases teóricas do projeto, no que tange aos currículos CTS, quanto à investigação da
compreensão de estudantes egressos do ensino médio sobre a teoria darwinista da
evolução.

Apresentador: Manoel Guimaraes Tosto

Título: Eficiência para produção de bioquerosene microalgal: uso de efluentes domésticos no cultivo de
Botryococcus braunii

Orientador: Iracema Andrade Nascimento

A matriz energética mundial ainda é essencialmente fóssil (usam-se aproximadamente 70% de carvão mineral, gás
natural e petroderivados), fato preocupante tendo em vista os riscos já apontados do aumento de emissões de gases de
efeito estufa (GEE) na atmosfera e a atual e crescente demanda por energia. Para substituir os combustíveis fosseis
fazem-se necessárias alternativas efetivamente eco-compatíveis e a custo competitivo, solução esta que pode ser
alcançada com uso de microalgas como matéria-prima para biocombustíveis. As microalgas são uma possibilidade
versátil uma vez que, por se caracterizarem como matéria-prima para  biocombustíveis de terceira geração,  podem
produzir, além de biodiesel, etanol, bioquerosene, bioplásticos, biohidrogênio, biogás (metano) e intermediários
químicos para o setor petroquímico. O gênero Botryoccocus engloba microalgas Clorofíceas coloniais encontradas em
lagos e reservatórios distróficos em várias partes do mundo. Estas Clorofíceas têm uma característica especial não
encontrada nas demais espécies do gênero, qual seja a capacidade de produzir hidrocarbonetos (17-76% do peso
seco) como material de estocagem. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial de efluentes domésticos urbanos
como meio de cultivo para a microalga Botryococcus braunii.. A espécie utilizada foi proveniente do banco da
Universidade do Texas – UTEX. O efluente domestico foi coletado em frascos de polipropileno no rio Sapato (Lauro de
Freitas-BA). As amostras foram filtradas até 20um e em seguida autoclavadas. O pH não foi ajustado, pois veio em faixa
aceitável (8,5). As análises químicas do teor de nutrientes foi feita de acordo com o descrito pelo Standard Methods. As
unidades experimentais foram inoculadas com 15% (v/v) de cultura de B. braunii e mantidas sob condições controle:
25±2°C, acréscimo de 5% de CO2 ao ar, 4000lux, salinidade 0, agitação a 80 bpm. Para acompanhamento das culturas
(em triplicatas) foram determinados a cada 48h: pH, densidade celular (DC) em hemocitômetro, e densidade óptica
(DO) em espectrofotômetro (680nm). A biomassa do experimento foi coletada por centrifugação (5000rpm) na fase
estacionária e em seguida congelada. O material foi seco por liofilização por 48h e a análise de lipídios totais foi feita
com clorofórmio/metanol. A composição química do meio mostrou valores elevados de nutrientes essenciais (nitrato e
fosfato), o que confirma o potencial como meio de cultivo para microalgas (bem como a necessidade de tratamento da
água, através da remoção, destes elementos). A espécie apresentou crescimento satisfatório, uma vez que tem-se
reportado na literatura maior tempo de duplicação. Qin e colaboradores (2005) encontraram valores de tempo médio de
duplicação (G) entre 2,5 e 3,65 e de taxa de proliferação (K) entre 0,08 e 0,12, contra 1,86 (G) e 0,16 (K) calculados no
presente trabalho. Como as taxas são calculadas para o tempo em dias, a divisão neste experimento deu-se a cada 2
dias, tempo menor que o determinado na literatura  (3 dias). O maior crescimento apresentado pela espécie pode ter
sido determinado pela  alta disponibilidade de nutrientes fundamentais (N, C e P) no meio utilizado, bem como pela
forma em que se encontram disponíveis (NO3 e PO4), melhor aproveitadas por B. Braunii . O teor de lipídios totais
(40%) foi relativamente alto, e provavelmente teria sido maior, uma vez que o stress nutricional (não imposto neste
experimento) é importante fator na regulação do metabolismo lipídico, determinando maior produção de óleo. O fato de
se poder baixar os custos de produção com a utilização de nutrientes provenientes de esgotos, e, ao mesmo tempo,
acoplar à este uso, a possibilidade de manipulação metabólica, através do controle dos teores destes nutrientes, deverá
representar uma eficaz tentativa de ampliação dos cultivos de experimentais, para semi-industriais.

Apresentador: Milena Santos Soeiro

Título:  PG - História da Escola Tropicalista Baiana

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

Na década de 1860, do século XIX, surgiu na Bahia um grupo de 14 médicos nacionais e estrangeiros, dedicados à
prática de uma medicina voltada para a pesquisa da causa das doenças tropicais que acometiam as populações pobres
do país, principalmente negros e escravos. Esse núcleo de profissionais posteriormente, recebeu o nome de Escola
Tropicalista Baiana (ETB), mas não se constituiu como uma instituição de ensino formal. Este movimento teve como
fundadores, o médico inglês John Paterson (1820-
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1882), o médico luso-germânico Otto Wucherer (1820-1872) e o médico português José Francisco da Silva Lima (1826-
1910). Estes estrangeiros clinicaram na Bahia e são também considerados os precursores e um marco na Medicina
Experimental no Brasil, no âmbito das moléstias tropicais, na segunda metade do século XIX. O grupo da Escola
Tropicalista baiana divulgou os primeiros trabalhos significativos de medicina experimental no Brasil na Gazeta Médica
da Bahia (GMB), criada pela ETB e lançada em 10 de julho de 1866, sendo considerada a revista científica mais antiga
em circulação no País. Este trabalho compõe o Projeto Heróis da Saúde da Bahia (John Paterson, Otto Edward Henry
Wucherer, José Francisco de Silva Lima, Nina Rodrigues, Gonçalo Moniz, Pirajá da Silva, Juliano Moreira, Joaquim
Martagão Gesteira, José Silveira, Zilton Andrade, Ana Nery e Irmã Dulce), que objetiva divulgar para a população os
principais personagens do panorama médico e sua importância para o conhecimento científico, em seu contexto
histórico. Nossa finalidade é resgatar a memória do conhecimento sobre os profissionais que marcaram, com as suas
realizações, a história da saúde na Bahia e divulgá-la, amplamente, no âmbito do ensino formal, do não-formal e da
sociedade em geral. Como resultado parcial foi elaborado um pôster contendo informações sobre a Escola Tropicalista
da Bahia e seus criadores. A abordagem desse tema foi realizada de maneira acessível para a fácil leitura e
compreensão para a população escolar, dada a importância de esclarecer e informar a história do início das pesquisas
científicas no nosso Estado. Este pôster possui informações sobre o contexto do nosso país, as principais idéias
relacionadas aos fundadores da Escola Tropicalista e os seus trabalhos publicados. A sua divulgação foi feita no
Colégio Estadual Evaristo da Veiga, em maio de 2010, na Semana Nacional de Museus e despertou o interesse dos
jovens escolares que desconheciam a história e atuação destes cientistas em nosso Estado.

Apresentador: Rosane Silva dos Santos

Título:  PG - Identificação e caracterização de fungos contaminantes de Cactáceas da coleção do IBIO/UFBA

Orientador: Jose Geraldo de Aquino Assis

A família Cactaceae inclui cerca de 100 gêneros e 1500 espécies, que se destacam na paisagem de diversos
ecossistemas brasileiros, especialmente na Caatinga nordestina. Suas espécies possuem um alto valor econômico e,
devido a isso, as populações naturais da família têm sofrido impactos, pois a utilização no mercado ornamental induz
uma extração predatória. Soma-se a isso, a ocorrência de fungos patogênicos que também contribui para perda de
populações de espécies de cactos, pois a presença desses microorganismos induz processos infecciosos que levam a
morte prematura da planta, fato também observado em plantas mantidas ex situ, o que dificulta a tanto conservação ex
situ como o cultivo destas. Diante desse panorama, neste trabalho pretendeu-se identificar fungos patogênicos e/ou
endofíticos associados a espécies de cactáceas nativas, a partir de 15 isolados já obtidos em expedições de coletas de
plantas anteriores e de seis novos isolados obtidos em coletas de campo realizadas nas cidades de Piatã e Morro-do-
Chapéu, Bahia. O isolamento aconteceu por meio de repicagem até obtenção de uma massa micelial homogênia a olho
nu. Para a obtenção de micélio, os isolados foram multiplicados em meio de cultura líquido, YPD (yeast dextrose potato)
por sete dias, a 28°C. O DNA genômico dos isolados foi extraído, conforme o método de Raeder & Broda (1985) e
armazenados a -20°C. Na reação em cadeia da polimerase foram utilizados os oligonucleotídeos iniciadores ITS1 e
ITS4. O produto da amplificação foi separado em gel de agarose 1%, em tampão TAE 1x, contendo brometo de etídio,
visualizados sob luz ultravioleta e fotografados. Vinte e um exemplares de fungos foram isolados e compõem a
micoteca do Laboratório de Biologia Molecular (LBM). O DNA dos isolados foram extraídos e amplificados
eficientemente. Os fragmentos amplificados, visualizados na mesma posição no gel de agarose, foram considerados de
mesmo tamanho.  O tamanho desses fragmentos é de, aproximadamente, 750 pares de bases (pb) para a maior parte
dos acessos. A partir dos produtos de amplificação será realizado sequenciamento e então a identificação molecular
dos fungos.

Apresentador: Vinicius Queiroz Araujo

Título: Avaliação da cinética de crescimento e produtividade de microalgas dulciaquícolas sob estresse
nutricional

Orientador: Iracema Andrade Nascimento

É notório o uso insustentável dos petrocombustíveis pela queda de suprimento petrolífero e acúmulo de CO2
atmosférico e deste dilema contemporâneo surge o biodiesel como alternativa renovável. Entretanto, quanto mais
crescem a demanda e a capacidade de produção destes biocombustíveis, mais aumentam os riscos ambientais pela
maior necessidade de terras agriculturáveis. Em contraste aos cultivos de oleaginosas, microalgas (especialmente com
uso de sistemas de bioreatores fechados) provêem novas oportunidades de desenvolvimento econômico
ambientalmente compatível (são CO2 neutras, seqüestram CO2 pré-existente e produzem mais óleo por área de
cultivo). O presente trabalho objetivou investigar a cinética de crescimento das espécies Chlamydocapsa sp. e Chlorella
vulgaris em diferentes concentrações do meio CHU-13 (0.75, 1,
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2X) como suprimento potencial para produção de biodiesel. A composição do meio variou basicamente quanto às
concentrações de nitrogênio e fósforo. As condições de cultivo foram:  25±2°C, acréscimo de 14% de CO2 ao ar,
4000lux, salinidade= 0, agitação a 57rpm. Para acompanhamento das culturas (em triplicatas) foram determinados a
cada 48h: pH, densidade celular (DC) em hemocitômetro, e densidade óptica (DO) em espectrofotômetro (680nm). Ao
final da fase exponencial a biomassa foi centrifugada a 5000rpm por 5 minutos, com posterior liofilização e pesagem. A
análise estatística foi feita com aplicação de ANOVA no software Graphpad. Os resultados mostraram maior
crescimento com aumento da concentração do meio, porém sem diferença significativa nos tratamentos utilizados para
as duas espécies. C. vulgaris  apresentou crescimento maior do que Chlamydocapsa sp. (6 contra 1,5 divisões/dia),
todavia os valores de produtividade não diferiram muito (0,2 e 0,15g/dia, respectivamente), o que é explicável
considerando o tamanho celular (1-5 e 5-10 µm respectivamente). Os resultados  apontam para a necessidade em
modular a cinética de crescimento através de alterações de parâmetros físico-químicos, sobretudo de iluminância, de
modo a alcançar maiores níveis de produtividade para o suprimento da produção de biocombustíveis. Adicionalmente à
produtividade, deve-se ressaltar o papel da bioquímica como reguladora do metabolismo lipídico, outro importante
aspecto para desenvolvimento dos bioprocessos. Nas microalgas a composição de ácidos graxos varia sob condições
diversas de cultivo (estresse nutricional, variações de parâmetros físico-químicos) e por conseguinte variam também as
propriedades do óleo gerado, como a viscosidade e estabilidade à oxidação.
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Título:  PG - Caracterizacao do efeito de flavonoides na migracao de celulas de glioblastomas e comunicacões
juncionais tipo gap (CJG).

Orientador: Silvia Lima Costa

O glioblastoma multiforme humano é o mais maligno entre os glioblastomas (grau IV segundo os
critérios da Organização Mundial de Saúde) em virtude do seu crescimento rápido, da destruição de
extensas áreas de tecido nervoso e do edema intenso que provoca. A sensibilidade do tecido cerebral
à ação de flavonóides presentes em plantas nativas do estado da Bahia tem sido pouco considerada
e pouco se sabe sobre seus efeitos farmacológicos e neurotóxicos. Em linhagens de células de
glioblastoma humano (GL-15), tem sido demonstrado que flavonóides como quercetina é capaz de
inibir o crescimento destas células. Neste estudo objetivamos determinar o efeito do flavonóide
quercetina sobre a matriz extracelular em células de glioblastoma e elucidar os possíveis
mecanismos envolvidos em resposta a componentes de matriz extracelular diferentes. Para tanto será
feita a avaliação de migração celular por fotos em contraste de fase em lesão induzida
mecanicamente.

Apresentador: Grazielle Prates Lourenço dos

Título:  PG - Implicações de dietas hipercalóricas no perfil bioquímico plasmático e hormonal de ratas
ovariectomizadas e alimentadas com dietas hipercalóricas

Orientador: Amelia Cristina Mendes de Magalhaes

O consumo de dietas hipercalóricas tem sido associado à atual epidemia mundial da obesidade, que se apresenta como
um desafio para o cuidado com a saúde. A obesidade pode determinar o desenvolvimento de efeitos metabólicos
adversos, incluindo diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hiperleptinemia, hiperinsulinemia e hipertensão arterial
sistêmica. As doenças cardiovasculares e a obesidade são consideradas fatores importantes para a mortalidade de
mulheres no período pós-menopausal, fato este, decorrente principalmente da drástica redução nos níveis de
estrógeno, sendo estes riscos ainda maiores quando associados ao consumo de dietas hiperlipídicas. Desta forma, a
fim de conhecer os aspectos relacionados às alterações fisiológicas e bioquímicas que ocorrem no período pós-
menopausal, o presente trabalho utilizou-se de um modelo animal de obesidade e menopausa objetivando: determinar
os efeitos das dietas hipercalóricas no peso corporal, no peso de diferentes depósitos de tecido adiposo, na pressão
arterial, nos níveis plasmáticos de triglicerídeos, glicose e colesterol total, e avaliar a tolerância à glicose e a
sensibilidade à insulina das ratas wistar ovariectomizadas alimentadas com dietas hipercalóricas. Foram utilizadas 23
ratas da linhagem wistar submetidas aos procedimentos cirúrgicos de ovariectomia (O) e sham (S) às 12 semanas de
idade. Os animais receberam as seguintes dietas semipurificadas isoprotéicas por um período de 26 semanas: 1) Dieta
hiperlipídica (DL); 2) Dieta hipersacarídica (DS); e 3) Dieta controle normocalórica (DC). Os animais foram distribuídos
aleatoriamente e mantidos em ambiente com controle de luz e temperatura, além de livre acesso à água e à ração. As
medidas de peso corporal e da pressão arterial dos animais foram avaliadas semanalmente e ensaios metabólicos
foram realizados mensalmente, além
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disso, realizou-se também teste de tolerância à glicose. Após 26 semanas experimentais, os animais foram sacrificados
e amostras de soro e plasma foram obtidas para avaliações do perfil bioquímico. Foram coletados os depósitos dos
tecidos adiposos parametrial, mesentérico e retroperitoneal, estes foram pesados, congelados e, posteriormente,
analisados. Realizou-se também a comparação dos dados de peso, pressão arterial, consumo e perfil bioquímico
plasmático de ratas wistar com ratas espontaneamente hipertensas (HCO). As análises estatísticas foram realizadas
através do GraphPad Prisma, versão 5, utilizando a análise de variância Anova One Way, o teste Newman-Keuls e o
teste t. Ao final de 26 semanas de tratamento dietético, o grupo DLO apresentou aumentos significativos do peso
corporal, da pressão arterial, dos níveis séricos de colesterol total, glicose e insulina plasmáticas em relação aos demais
grupos experimentais. A comparação entre os animais dos grupos DLO ou DCO e os animais espontaneamente
hipertensos alimentados com dieta controle (HCO) permitiu observar diferenças no peso corporal, no ganho de peso,
nos níveis pressóricos e no perfil bioquímico plasmático. Sendo verificado maior peso corporal e ganho de peso
apresentados pelo grupo DLO em relação aos grupos DCO e HCO, constatando o efeito direto da dieta hiperlipídica.
Em relação à análise dos níveis pressóricos, observou-se que a ovariectomia isoladamente não foi capaz de determinar
alterações na pressão arterial sistólica, constatando-se apenas aumento na pressão arterial sistólica do grupo
alimentado com dieta hiperlipídica (DLO), apesar de não ter ocorrido o desenvolvimento de hipertensão arterial. A fim de
confirmar os efeitos das dietas hipercalóricas sobre o peso corporal, pressão arterial e perfil bioquímico plasmático de
ratas ovariectomizadas, procedimentos experimentais como aferição da pressão arterial, controle do peso corporal,
avaliação do consumo e análises do perfil bioquímico plasmático continuam sendo realizados em novos grupos
experimentais.

Apresentador: Luciano Evangelista dos Santos

Título:  PG - Inflamação e estresse oxidativo no tecido adiposo de ratas ovariectomizadas e alimentadas com
dietas hipercalóricas

Orientador: Amelia Cristina Mendes de Magalhaes

A obesidade é uma doença multifatorial e complexa que está intimamente associada com diabetes mellitus,
dislipidemias, estados pró-trombóticos e pró-inflamatórios, bem como doenças cardiovasculares, especialmente
hipertensão arterial. Caracteriza-se por um quadro de inflamação sistêmica de baixa intensidade, onde o tecido adiposo
desempenha papel importante produzindo e secretando substâncias biologicamente ativas, denominadas adipocinas,
que modulam o apetite, o gasto energético, a sensibilidade a insulina, a imunidade e a inflamação, tais como, PAI-1,
TNF, resistina, leptina e adiponectina. A inflamação do tecido adiposo relaciona-se diretamente com a patogênese da
resistência a insulina associada à obesidade e o recrutamento de macrófagos durante esse processo parece contribuir
para este fato.  A menopausa encontra-se associada a alterações no perfil metabólico e na deposição e distribuição do
tecido adiposo, sendo estas decorrentes tanto do processo de envelhecimento quanto da diminuição acentuada dos
níveis de estrógeno. O presente trabalho tem como objetivo geral determinar os efeitos da obesidade induzida por dieta
e da pós-menopausa sobre o peso corporal, pressão arterial, balanço energético, perfil bioquímico-metabólico, estresse
oxidativo e status inflamatório dos depósitos de tecido adiposo mesentérico, parametrial e retroperitoneal. Foram
utilizadas 23 ratas da linhagem wistar submetidas aos procedimentos cirúrgicos de ovariectomia (O) e sham (S) às 12
semanas de idade. Os animais receberam as seguintes dietas semipurificadas isoprotéicas por um período de 26
semanas: 1) Dieta hipercalórica hiperlipídica (DL); 2) Dieta hipercalórica hiperssacarídica (DS); 3) Dieta controle
normocalórica (DC). Os animais foram distribuídos aleatoriamente e mantidos em ambiente com controle de luz (ciclo
de 12 horas) e temperatura (± 23°C), além de livre acesso a água e a ração. Após 26 semanas experimentais, os
animais foram sacrificados e amostras de soro e plasma foram obtidas para avaliações do perfil bioquímico (glicose,
colesterol total e triglicerídeo), utilizando testes enzimáticos colorimétricos. Os depósitos de tecido adiposo mesentérico,
parametrial e retroperitoneal foram devidamente coletados, pesados, congelados e, posteriormente, avaliados por meio
de técnicas histológicas e de imuno-histoquímica. Os dados de peso, pressão arterial, consumo, perfil bioquímico
plasmático e deposição do tecido adiposo visceral de ratas wistar foram comparados aos de ratas espontaneamente
hipertensas (HCO). As análises estatísticas foram realizadas através do GraphPad Prisma, versão 5, utilizando a
análise de variância Anova One Way e o teste Newman-Keuls. Após 26 semanas de tratamento dietético, o grupo DLO
apresentou aumentos significativos do peso corporal, da pressão arterial, dos níveis séricos de colesterol total, assim
como diminuição da tolerância a glicose. Diferenças significativas foram encontradas entre os grupos que consumiram
dieta controle e os que consumiram dietas hipercalóricas. As análises histológicas e de imuno-histoquímica do tecido
adiposo dos grupos experimentais apontaram para uma tendência de infiltração de macrófagos, revelando um quadro
pró-inflamatório, principalmente nos animais do grupo DLO. Evidenciou-se que os animais alimentados com dietas
hipercalóricas apresentaram maior concentração de tecido gorduroso na região abdominal comparados com os animais
alimentados com dieta controle. Os animais wistar apresentaram maior peso corporal, maiores teores de colesterol total
e menor pressão arterial sistólica do
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que os animais espontaneamente hipertensos (HCO). O modelo animal proposto mostrou-se eficiente em determinar
aumentos significativos do peso corporal, da pressão arterial, dos níveis séricos de colesterol total, do depósito de
tecido adiposo visceral e do status inflamatório tecidual, assim como diminuição da tolerância a glicose.

Apresentador: Mona das Neves Oliveira

Título:  PG - Determinantes antigênicos de células tronco de tumores neurogliais malignos e prospecção
farmacologi

Orientador: Silvia Lima Costa

Tumores primários do sistema nervoso são de difícil controle principalmente pelo seu comportamento invasivo. É
descrito que as metaloproteinases (MMPs) têm um importante papel na progressão de glioblastomas multiformes. A
sensibilidade do tecido cerebral à ação de flavonóides presentes em plantas nativas do estado da Bahia tem sido pouco
considerada e pouco se sabe sobre seus efeitos farmacológicos e neurotóxicos Neste estudo investigamos os efeitos
dos flavonóides Diidroxyflavona, kaempeferol e Crisyn sobre a estabilidade e regulação da expressão de
metaloproteinases e de componentes principais da matriz extracelular em células de glioblastoma visando elucidar os
possíveis mecanismos de ação antitumoral destas moléculas. As células GL- 15 e U251 foram cultivadas em meio
DMEM  sob condições controle e tratadas com os flavonóides a (50 uM) com analises até 72 h. Observamos que os
flavonóides reduziram a viabilidade pelo teste de MTT, que pela análise de imunocitoquímica interferiram na expressão
e distribuição morfológica da proteína da matriz extracelular fibronectina, das células GL-15 e U251. O teste de
zimografia revelou que os flavonóides também foram capazes de inibir a atividade de MMP-2 e pelo Western blot
interferiram na expressão da proteína Fibronectina, bem como induziram modificações na morfologia das células de
glioblastoma. A busca de alternativas terapêuticas que visam ação direta sobre essas endopeptidases e elucidação de
mecanismos de ação e resposta celular a variação de matrizes é uma estratégia importante para compreensão dos
mecanismos envolvidos que influenciam na migração, diferenciação e progressão de tumores, podendo ser possível
alvos terapêuticos.

Apresentador: Odete Gonçalves

Título:  PG - Avaliação do grau de biodegradação espontânea de petróleo parafínico quando em contacto com o
solo e com fluidos de recuperação avançada, como glicerina bruta e água de produção

Orientador: Cristina Maria Assis Lopes Tavares da

O objetivo deste trabalho é avaliar a biodegradação do petróleo parafínico com a aplicação na mistura microbiológica e
o vegetal Ricinus communis e desenvolver novas metodologias para a recuperação terciária do petróleo. Aqui se faz um
estudo complementar da mistura microbiológica que resultou depósito de patente UFBA em biorremediação que
contribui para avaliar o grau de biodegradação espontânea de petróleo. A biorremediação é um método cientificamente
comprovado e ecologicamente correto que age sob a ação de microorganismos, aqui estudada, especificamente os
fungos.  Este é utilizado para recuperação de áreas impactadas como manguezais que sofreram contaminações
petrolíferas e modificam o ambiente natural com sua capacidade de auto-renovação. Inicialmente foram caracterizados
os produtos e substâncias que compõe a mistura microbiológica foi isolado e identificado o fungo Aspergillus fumigatus,
submetido à análise de fluorimetria com solvente heptano e com água de produção, obteve-se a fluorescência como o
branco de comprovação. Em seguida foram analisadas amostras de sedimento contaminado da localidade de Madre de
Deus com petróleo exsudado. As quais foram feitas 10 (dez) misturas microbiológicas e semeados fungos diversos,
cultivados em reservatório. Também foram selecionadas 05 (cinco) amostras de sedimentos colhidas no campo de
Madre de Deus e reservatório, isolados e identificados seus respectivos fungos. Observou-se a diferença da mistura
microbiológica com incrustação residual de petróleo S parafínico e o cultivo de novas espécies de fungos
biodegradadores de HPAs.
Para investigação de recuperação avançada de petróleo foi desenvolvida em bancada outra  alternativa de fluidos com
metodologia que atua como reforço. O estudo de plantas vegetais  (TB), Taioba brava (Xanthosoma sagittifolium Schoot
- ARACEAE) que é constituída de substancias tóxicas (compostos fenólicos totais - taninos, inibidores de tripsina, ácido
oxálico e nitratos) sensíveis á luz e ao oxigênio despertou o interesse na simulação de recuperação de petróleo em
micro-reservatório o que possibilitou a fermentação anaeróbica com adesão dos metais de transição para a
mineralização e dispersão dos complexos metálicos envolvidos na parafinação do petróleo. Após extração da essência
TB, esta foi diluída  10mL de TB para 500mL de água de produção e foram feitas 02 (duas) corridas reservatório com e
sem glicerina Bruta, obtendo-se bom resultado. Quando comparado com a recuperação terciária da Glicerina Bruta (GB)
e com a solução ASP verificou-se que a Solução TB vegetal é uma boa alternativa, de baixo custo, com
sustentabilidade e abundância em nossa flora nacional, como fluido de recuperação terciária de petróleo. Foi ainda
investigado o tubérculo (raiz) do vegetal TB, triturado e elevado à temperatura que em mistura com petróleo S foi obtido
uma massa compacta, tipo cola, polímeros emborrachado com petróleo que requer
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solo e com fluidos de recuperação avançada, como glicerina bruta e água de produção

Orientador: Cristina Maria Assis Lopes Tavares da

estudos com indicativos para a área industrial; como também está sendo cultivado o fungo com os tubérculos de TB em
água salina com boa aceitação e desenvolvimento do fungo Aspergillus fumigatus.

Apresentador: Roberta de Lemos Santos

Título: Análise morfológica e funcional do parênquima hepático de ratas ovariectomizadas com obesidade
induzida por dietas hipercalóricas

Orientador: Amelia Cristina Mendes de Magalhaes

A ingestão de dietas hipercalóricas tem sido associada ao desenvolvimento de obesidade, hipertensão, resistência à
insulina, dislipidemias e outras alterações metabólicas, tais como, a esteatose hepática não alcoólica, caracterizada
pelo acúmulo de gorduras no fígado. Vale ressaltar que o desenvolvimento de esteatose hepática não alcoólica é duas
vezes mais comum em mulheres na pós-menopausa. O mecanismo que determina a esteatose hepática parece estar
associado à obesidade e a resistência à insulina, devido ao aumento da liberação de ácidos graxos dos adipócitos, o
que eleva seus níveis plasmáticos e consequentemente sua captação hepática. Com o objetivo de investigar as
alterações hepáticas associadas à obesidade na pós-menopausa, buscou-se determinar o perfil morfométrico,
histológico e funcional do parênquima hepático de ratas ovariectomizadas com obesidade induzida por dietas
hipercalóricas. Foram utilizadas 23 ratas Wistar sham (S) e Wistar ovariectomizadas (O) às 10 semanas de idade. Após
a realização dos procedimentos cirúrgicos, os animais foram distribuídos entre três tratamentos dietéticos: Dieta
hipercalórica e hiperlipídica (DL); Dieta hipercalórica e hiperssacarídica (DS) ou Dieta controle (DC), durante 26
semanas. O peso corporal e pressão arterial dos animais foram medidos semanalmente e ensaios metabólicos foram
realizados mensalmente para avaliar o consumo de ração em gramas e a ingestão calórica. Foram realizadas análises
histológicas do parênquima hepático, e determinações de triacilgliceróis hepáticos, plasmáticos e da concentração
sérica das enzimas alanina e aspartato aminotranferase (ALT e AST). Os dados obtidos foram analisados por meio do
programa GraphPad Prisma, versão 5, utilizando a análise de variância Anova One Way e o teste Newman-Keuls .O
peso corporal das ratas ovariectomizadas submetidas à dieta hiperlipídica (DLO) foi significativamente maior (p<0,05)
quando comparado aos demais grupos, o que indica a efetividade da dieta hiperlipídica associada à ovariectomia em
induzir obesidade. A dieta hiperlipídica desencadeou esteatose macrovesicular grau II nos animais DLO (8,82%) e DLS
(6,86%) e a dieta hiperssacarídica, grau I, tanto nos animais DSO (1,7%) quanto nos do DSS (1,18%). As ratas DSS e
DSO, tiveram padrão microvesicular de esteatose (7,7 e 13,34%), assim como as ratas DLS e DLO (10,73 e 11,26%)
sendo estes valores superiores aos dos animais que receberam dieta controle (p<0,05). As maiores concentrações de
triglicerídeos hepáticos foram observadas nos animais dos grupos DLO (31,65±5,34mg/g) e DLS (20,51±5,62mg/g). A
concentração de ALT foi maior nos grupos ovariectomizados, DLO (138,7±9,07 UI/L) e DSO (119,0±18,81 UI/L) quando
comparados aos demais grupos (p<0,05). A dieta hiperlipídica mostrou-se mais efetiva do que a dieta hiperssacarídica
em desencadear a obesidade, porém ambas as dietas hipercalóricas levaram ao acúmulo de lipídios no fígado, sendo
este mais macrovesicular no tratamento com dieta hiperlipídica e mais microvesicular com a dieta hiperssacarídica.
Observou-se também que as alterações hepáticas funcionais identificadas a partir da atividade das aminotransferases,
foram maiores quando associadas à ovariectomia.

Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: BOTÂNICA

Apresentador: Beatriz de Brito Bispo

Título: Informatização da Coleção de Algas Marinhas do Herbário Alexandre Leal Costa - ALCB

Orientador: Jose Marcos de Castro Nunes

Os herbários ficológicos constituem valiosos bancos de dados no que se refere ao armazenamento de informações, que
subsidiam estudos sobre os aspectos taxonômicos, filogenéticos, fitogeográficos e ecológicos das espécies. O Herbário
Alexandre Leal Costa - ALCB foi fundado em 1950 pelo Prof° Drº Alexandre Leal Costa, Professor da Universidade
Federal da Bahia. A coleção de Algas marinhas do ALCB iniciou-se a partir da criação do projeto Algas Marinhas
Bentônicas do Estado da Bahia, em 1983. Com a intensificação das coletas e dos estudos taxonômicos a coleção
ficológica cresceu substancialmente ao longo dos anos. Atualmente, a coleção de algas marinhas do ALCB (a maior do
Norte e Nordeste) consta de 10.456 exemplares, pertencentes aos filos Cyanobacteria, Chlorophyta, Ochrophyta e
Rodophyta. Com o intuito de facilitar a acessibilidade da comunidade geral às informações contidas no acervo, os
exemplares ficológicos depositados no herbário estão sendo informatizados através da criação de um banco de dados
utilizando o Software Microsoft Excel®. Posteriormente estima-se a divulgação dos resultados obtidos a partir da criação
de um “site” de livre acesso na internet. Até o momento foram inseridas no banco de dados 5764 espécies distribuídas
60 famílias e 171 gêneros, a maioria pertencente ao litoral da Bahia, contudo também foram
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listadas espécies de outros estados do Brasil, e até mesmo de outros países, como Chile, Espanha, Holanda, Japão,
além da região antártica. No estado na Bahia as cidades mais representativas, até o momento, foram Salvador e
Camaçari, respectivamente. A adequada organização da coleção de algas marinhas do ALCB e seu processo de
informatização apresentam-se imprescindíveis no que se refere à organização das informações ficológicas, contribuindo
para acessibilidade e estudos biogeográficos, além de fornecer dados acerca de áreas as quais carecem de estudos
mais aprofundados sobre a diversidade e distribuição das espécies.

Apresentador: Gabriela Torres da Silva

Título:  PG - Redução de custos no crescimento in vitro de Melocactus glaucescens Buining & Brederoo e
Melocactus paucispinus G. Heimen & R. Paul (Cactaceae), espécies ameaçadas de extinção.

Orientador: Sheila Vitoria Resende

O gênero Melocactus (Cactaceae) possui 37 espécies, 11 são endêmicas do Estado da Bahia. O alto grau de
endemismo, associado à fatores como a exploração de areais, degradação de habitats e coleta destas plantas para
comercialização têm levado algumas espécies de Melocactus ao risco de extinção. As técnicas de cultura de tecidos
vegetais são uma alternativa viável à propagação em larga escala e conservação dessas espécies. O agar é o agente
gelificante mais utilizado na cultura de tecidos vegetais, pois promove condições ideais de suporte para as plantas.
Alternativas de menor custo já foram testadas e alguns estudos apresentaram resultados satisfatórios com o uso de
féculas em substituição ao agar. O objetivo deste trabalho foi avaliar diferentes concentrações de fécula de milho, batata
e mandioca na substituição total do agar no crescimento in vitro de Melocactus glaucescens e M. paucispinus. Plantas
micropropagadas de M. glaucescens e M. paucispinus com 150 dias foram inoculadas em frascos de vidro, contendo
50mL de meio de cultura MS½, suplementado com 15gL-1 de sacarose e diferentes concentrações de gelificantes. O
meio de cultura foi autoclavado a 121°C por 15 minutos e as plantas foram mantidas em sala de crescimento a 25±3°C,
com fotoperíodo de 16 horas. Foram testados: 7gL-1 de agar  (controle); 50, 60, 70 e 80gL-1 de fécula de milho; 60, 70,
80 e 90gL-1 de fécula de batata e 110, 120, 130 e 140gL-1 de fécula de mandioca, totalizando 13 tratamentos. O
delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado, com sete repetições e três amostras por parcela. Aos
90 dias foram avaliados sobrevivência (%S), contaminação (%C), comprimento da maior raiz (CR), comprimento e
diâmetro da parte aérea (CPA e DPA) e matéria seca total (MST). Em M. glaucescens, não foi observado diferença
significativa para %S, exceto para o tratamento com 90gL-1 da fécula de batata que apresentou 28,57% de
sobrevivência. O maior valor para %C ocorreu no tratamento com 90gL-1 de fécula de batata (71,43%). Para a variável
CR, os maiores valores foram observados ao utilizar 7gL-1 de agar  (28,19mm); 60gL-1 de fécula de milho (23,10mm);
60, 70 e 80gL-1 de fécula de batata (24,67 a 30,48mm) e todas as concentrações de fécula de mandioca (22,52 a
27,43mm). Em relação a CPA e DPA, não houve diferença significativa entre os tratamentos com exceção da fécula de
batata ao utilizar 90gL-1  que apresentou os menores valores (5,62 e 3,42mm, respectivamente). Para a MST, os
tratamentos com fécula de mandioca apresentaram as maiores médias, com valores variando de 46 a 54mg. Em M.
paucispinus, valores significativamente altos para %S foram observados ao utilizar agar e fécula de milho (100%),
enquanto que para os demais gelificantes os valores variaram de 28,57 a 71,43%. Os maiores valores para %C foram
observados ao utilizar fécula de batata (28,57 a 57,14%) e mandioca (28,57 a 71,43%). Para a variável CR, os maiores
valores foram observados ao utilizar 7gL-1 de agar (23,05 mm); fécula de milho em todas as concentrações (17,24 a
22,76mm); 60, 70 e 80gL-1 de fécula de batata (16,67 a 25,57mm) e 120gL-1 de fécula de mandioca (16,29 mm). O
mesmo comportamento ocorreu para DPA, em que os maiores valores foram observados ao utilizar 7gL-1 de agar
(8,16mm); fécula de milho em todas as concentrações (7,98 a 8,80mm); 60, 70 e 80gL-1 de fécula de batata (6,56 a
9,10mm) e 120gL-1 de fécula de mandioca (6,51mm). Para CPA, valores significativamente altos foram observados ao
utilizar 7gL-1 de agar  (19,71mm); fécula de milho em todas as concentrações (16,19 a 18,67mm); 60, 70 e 80gL-1 de
fécula de batata (14,22 a 20,85mm) e 130gL-1 de fécula de mandioca (15,94mm). Não houve diferença significativa
entre os tratamentos para a variável MST. Devido aos valores para %C nos tratamentos com fécula de batata e
mandioca, sugere-se a utilização da fécula de milho como substituição do agar no crescimento in vitro de plantas
micropropagadas de M. glaucescens e M. paucispinus.

Apresentador: Laila Mandel Civatti

Título:  PG - GERMINAÇÃO DE SEMENTES DE DISCOCACTUS ZEHNTNERI

Orientador: Moema Cortizo Bellintani

A família Cactaceae inclui cerca de 100 gêneros e 1500 espécies distribuídas em uma ampla diversidade de climas e
ecossistemas, do norte do Canadá à Patagônia, sendo mais abundantes em regiões áridas e semi-áridas. Um dos
gêneros mais ameaçados é o Discocactus e todas as suas espécies, em maior ou menor grau estão listadas do
Apêndice I do Cites. Desta forma, o presente trabalho teve como objetivo analisar o efeito da luz e da temperatura na
germinação de sementes de Discocactus zehntneri. Para tanto, sementes de Discocactus zehntneri provenientes de
frutos coletados em Morro do Chapéu, Ba, foram armazenadas em
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sacos de papel à temperatura ambiente até a montagem do experimento. As sementes foram desinfestadas
quimicamente com álcool absoluto (por 1 minuto) e NaClO (por 15 minutos), lavadas 4 vezes com água destilada e
inoculadas em placas de Petri forradas com papel germitest. Para o teste de influência da luz na germinação as placas
de Petri foram mantidas em germinador a temperatura constante de 25°C, sob luz branca ou cobertas com papel
alumínio, e fotoperíodo de 12 horas. Para o teste de temperatura as amostras foram mantidas em germinador e
submetidas às temperaturas constantes de 25ºC e 30ºC e alternada de 25-30ºC sob luz branca e fotoperíodo de 12
horas. O delineamento foi inteiramente casualisado com quatro amostras de 25 sementes por tratamento. As avaliações
foram feitas diariamente durante 21 dias e as variáveis analisadas foram Germinabilidade (%G), Tempo Médio (TmG) e
Índice de Velocidade de Germinação (IVG). O maior %G ocorreu para sementes germinadas em luz (4%), entretanto
não houve diferenças significativas para aquelas que germinaram na ausência de luz (1%). Embora para Hylocereus
setaceus e Trichocereus terscheckii a luz branca influencie positivamente a germinação, para outras espécies como
Pachycereus hollianus, Cephalocereus chysacanthus e Neobuxbaumia tetezo a luz é um fator indiferente. As demais
variáveis TmG em luz (6) e no escuro (2,25) e IVG em luz (0,20) e no escuro (0,02) também não apresentaram
diferenças significativas ao fator luz. Como para a maioria das espécies de regiões tropicais, a germinação de cactos
depende de uma ampla faixa de temperatura que geralmente vai de 15 – 35°C. Entretanto, não houve diferenças
significativas para %G de Discocactus zenhtneri a 25° (4%), 30° (1%) e 25-30° (5%) assim também como para o TmG
25° (6%), 30° (4%) e 25-30° (1,5%)  e IVG 25° (0,20), 30° (0,01) e 25-30° (0,70). Desta forma, podemos concluir que as
sementes de Discocactus zehntneri são fotoblásticas neutras e germinam quando submetidas a temperaturas de 25 e
30°C, constantes e alternadas.

Apresentador: Rodrigo Bruno de Oliveira

Título: Levantamento Florístico das espécies lenhosas (árvores) do Remanescente de Mata Atlântica na
Fazenda Regional de Criação/ UFBA, Município de Entre Rios, Bahia.

Orientador: Nadia Roque

A Floresta Atlântica é a cobertura florestal mais antiga de Brasil (ca. de 70 m.a.), possuía cobertura aproximada de
1.363.000 km2 em 1500 (descobrimento), equivalendo a 16% do território brasileiro. Atualmente, restando apenas
98.878 Km2 7,25% de sua cobertura original (M.M.A., 2002). Ela está entre as cinco mais importantes áreas prioritárias
para conservação e possui notável variação florística e fitofisionômica. O objetivo do presente trabalho é inventariar as
espécies existentes, visando ampliar o conhecimento das coberturas florestais do nordeste baiano, que vem sendo
pouco pesquisado em comparação com outras regiões do estado. O referido estudo foi realizado no período de agosto
de 2009 a julho de 2010. A metodologia utilizada foi o de caminhamento arbitrário, onde os indivíduos que se encontram
floridos e/ou frutificados foram coletados, prensados, desidratados e posteriormente identificados através de bibliografia
específica e comparação com material botânico existente no acervo do Herbário Alexandre Leal Costa (ALCB/UFBA).
Na área foram registrados 29 famílias, 46 gêneros e 52 espécies. As famílias mais representativas foram Fabaceae (7
spp.), Myrtaceae (6 spp.), Annonaceae (4 spp.), Arecaceae, Bignoniaceae, Lauraceae e Rubiaceae (3 spp. cada).
Quanto aos gêneros, os mais coletados foram Casearia e Myrcia (3 spp. cada), seguidos de Senna, Maytenus,
Tabebuia, Syagrus e  Ocotea (2spp. cada). Os resultados confirmam que a área possui boa diversidade, não somente
de espécies arbóreas, apresentando boas condições e potencialidades para o direcionamento de ações futuras de
recuperação e preservação.

Apresentador: Suzane Rocha Teixeira

Título: Levantamento Florístico das espécies de lianas do Remanescente de Mata Atlântica, Entre Rios/ BA

Orientador: Nadia Roque

No Litoral Norte do estado da Bahia são encontrados ecossistemas frágeis e de grande valor ecológico,
tais como as matas de restinga, manguezais, áreas úmidas e remanescentes de Mata Atlântica. Estes
fragmentos de Mata Atlântica possuem alta diversidade de angiospermas devido a seus variados
microclimas, relevos e ecossistemas. As trepadeiras são importantíssimas na composição estrutural
desses ecossistemas, principalmente pela competição exercida com árvores em busca de luz, nutrientes
e por contribuírem significativamente na produção de folha, biomassa e serrapilheira. Apesar da evidente
importância, as trepadeiras ainda são escassas nas coleções dos herbários e muito provavelmente são
as menos coletadas dentre quaisquer hábito de plantas, dificultando o entendimento acerca de sua
biologia. Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo geral descrever a composição florística
das trepadeiras do remanescente de Mata Atlântica na Fazenda Regional de Criação, UFBA, no
município de Entre Rios. Este município possui a quarta maior cobertura florestal do nordeste baiano,
área com potencial para implementação de programas de regeneração, conservação e manejo desse
importante bioma. O trabalho foi realizado com coletas mensais (Agosto/2009 a Abril /2010 e Julho
/2010) de indivíduos férteis, percorrendo as trilhas existentes na área de estudo. As identificações foram
baseadas em literatura especializada, por comparações com as exsicatas do Herbário ALCB e consultas
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a especialistas. Foram registradas 22 famílias, 33 gêneros e 41 espécies. Destas, 37 foram identificadas
a nível específico, 4 encontram-se identificados a nível genérico e apenas uma permanece a nível de
família. As famílias mais representativas foram Bignoniaceae (5 spp.), Sapindaceae, Apocynaceae,
Fabaceae, Euphorbiaceae e Dilleniaceae (3 spp. cada). Quanto aos gêneros, os mais coletados foram
Mandevilla, Jacquemontia, Davilla, Dalechampia, Passiflora, Serjania e Smilax (2 spp. cada). Destaca-se
ainda a coleta de Davilla sessilifolia Fraga, uma liana rara e endêmica para o Litoral Norte baiano. Os
resultados sugerem que a área possui relevante diversidade vegetal, apresentando potencialidades para
o direcionamento de ações futuras de recuperação e preservação.

Apresentador: Tatiana Oliveira do Vale

Título:  PG - Análise da variação morfológica e distribuição das populações de Cheilolejeunea acutangula no
Brasil

Orientador: Cid Jose Passos Bastos

O gênero Cheilolejeunea (Spruce) Schiffn. inclui cerca de 80 espécies com distribuição na América, África, Ásia e
Oceania; no Brasil foram reportadas 28 espécies. Desprovida de descrições detalhadas sobre sua morfologia e devido
ao seu alto grau de variação morfológica, Cheilolejeunea acutangula (Nees) Grolle tem sido confundida com outras
duas espécies: Cheilolejeunea oncophylla (Ångstr.) Grolle & E. Reiner e Cheilolejeunea inflexa (Hampe ex Lehm.)
Grolle. Isso, provavelmente, decorre da falta de dados sobre a variação morfológica da espécie. O presente estudo
objetivou proceder à análise morfometrica de estruturas vegetativas de populações de Cheilolejeunea acutangula, no
sentido de verificar o grau de variação morfológica dentro e entre populações, bem como caracterizar taxonomicamente
a espécie e fornecer ilustrações completas, o que não é encontrado na literatura. O estudo de populações procedentes
de várias localidades do Estado da Bahia e de alguns outros Estados brasileiros tem evidenciado a ampla faixa de
variação em relação ao tamanho de suas estruturas, notadamente dos anfigastros. Para obtermos uma sólida base de
identificação da espécie devemos considerar o grau de variação morfológica que esta apresenta. O trabalho se baseou
na observação e morfometria de 10 populações de C. acutangula, sendo que seis estruturas foram mensuradas (lobo
do filídio, lóbulo, células, mamilosidade e anfigastros). Resultados indicam que o comprimento e largura do lobo e dos
anfigastros e foram as que apresentaram maior variação nas populações. A espécie é amplamente distribuída no Brasil,
com ocorrência reportada para 11 Estados. A sua distribuição no Estado da Bahia parece ser restrita às áreas de
Floresta Atlântica de altitude e de terras baixas, localizadas no Litoral Sul e Extremo Sul, Recôncavo Sul e Chapada
Diamantina. Os dados obtidos neste trabalho serão de grande importância na caracterização da espécie, o que
permitirá a correta identificação dos espécimes.

Apresentador: Tiago Luiz Vieira Silva

Título: Técnicas Alternativas para a Propagação in vitro de Cattleya elongata e Encyclia alboxanthina
(Orchidaceae)

Orientador: Moema Cortizo Bellintani

O presente projeto desenvolveu estudos acerca do cultivo in vitro, sobretudo a micropropagação, de Cattleya elongata
Barb. Rodr. e Encyclia alboxanthina Fowlie. (Orchidaceae) duas espécies nativas da Chapada Diamantina – BA e com
potencial ornamental. Tais estudos são necessários, uma vez que o mercado ornamental tem uma grande demanda de
plantas da família citada e, no entanto, há poucos pólos de cultivo em escala de produção dessas espécies suprindo o
mercado. Na verdade, este é abastecido em grande parte a partir de extrativismo predatório, acarretando em
degradação dos habitats. A micropropagação se apresenta como uma alternativa, já que através desta técnica podemos
obter um grande número de plantas a partir da indução de brotação de explants cultivados in vitro em meios de cultura
suplementados com reguladores vegetais (auxinas/citocininas). Todo o processo se dá em ambiente laboratorial, onde o
material é mantido sob condições assépticas, havendo controle de luminosidade e temperatura em sala de crescimento.
O objetivo do presente trabalho foi desenvolver um protocolo com formas alternativas para propagação in vitro das
espécies em estudo, com a finalidade de redução de custos com reagentes químicos.
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Apresentador: Aline Maria Souza Stadnik

Título: Ecotoxicologia e Biomonitoramento de Cenários de poluicão.

Orientador: Eduardo Mendes da Silva

O projeto objetiva dar continuidade ao programa de biomonitoramento de uma lagoa
acidificada através de ensaios ecotoxicológicos que já vêm sendo realizados pelo período de
12 anos na Lagoa das Dunas, com uma visão adicional, onde busca relacionar aspectos
relativos à estrutura e função do ecossistema com índices ecotoxicológicos. Para tanto,
propõe a continuidade do monitoramento, com ensaios no laboratório e no campo, usando
alevinos de Poecilia reticulata, como organismo-teste, aproveitando-se a área de estudo, o
projeto procura abordar a importância de se estudar outros organismos aquáticos tropicais,
mais especificamente cladóceros, vez que este grupo tem sido usado de forma constante em
Ecotoxicologia, em países de climas temperados. Para isto dois cladóceros tropicais, que
são cultivados há muitas gerações no laboratório serão também estudandos, com ensaios
laboratoriais, todos com frequência mensal. Espera-se ao final do trabalho, poder relacionar
os resultados ecotoxicolócos aos resultados ecológicos, e poder contribuir para a
implementação de políticas ambientais mais adequadas, não só para serem usadas no
ambiente de estudo, mas para outros ecossistemas tropicais que venham a ser afetados da
mesma maneira.

Apresentador: Amanda Ercilia de Carvalho do

Título:  PG - Populações dos corais Mussismilia braziliensis e Siderastrea stellata no Holoceno tardio dos
recifes do Litoral Norte da Bahia

Orientador: Ruy Kenji Papa de Kikuchi

Mussismilia braziliensis (Verril, 1868) e Siderastrea stellata (Verril, 1868) são endêmicos e principais construtores dos
recifes de coral e comunidades coralíneas do Brasil. Populações sub-fósseis destas espécies são abundantes nos
recifes do Litoral Norte da Bahia, de períodos que remontam a colonização humana. O objetivo deste trabalho foi o de
fornecer indícios da trajetória das populações destes corais em épocas antecedentes aos impactos humanos até
tempos atuais, no sentido de permitir a construção de cenários que possam explicar os padrões de declínio verificados
antes e depois destes eventos. A comparação dos dados dos dois grupos (sub-fóssil e atual) mostrou um declínio na
participação destes corais na construção dos recifes e também uma redução nos potenciais de crescimento das
colônias, característica que possui profundas implicações na persistência das populações. Estudos desta natureza nos
fornece subsídios para  avaliar as conseqüências danosas das ações humanas e a criar medidas alternativas menos
impactantes aos ecossistemas.

Apresentador: Andreza Costa da Silva Santiago

Título: Tráfico de Animais Silvestres na Bahia

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

Santiago, A.C. S1, 2; Lira-da-Silva, R.M.2
1- Estudante do 3° ano do Ensino Médio do Colégio da Polícia Militar da Bahia - Unidade Dendezeiros, bolsista de
Iniciação Científica Jr. PIBIC/UFBA/FABESB. 2- Projeto de Educação, Vocação e Divulgação Científica “Ciência, Arte &
Magia”, Departamento de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Federal da Bahia (UFBA).

O tráfico de animais silvestres é um comércio ilegal, no qual ocorre a captura, a prisão e a venda desses animais,
visando o benefício de quem o faz. Diante da necessidade da preservação da fauna silvestre e em razão do Ano
Internacional da Biodiversidade (2010), este trabalho objetivou investigar, de que maneira o tráfico se sucede, os
animais de maior interesse para os biopiratas, a rota do tráfico na Bahia, as causas e as conseqüências biológicas
dessa prática. Para isso foi feita uma atividade de campo ao CETAS/IBAMA (Centro de Triagem e reabilitação de
Animais Silvestres) de Salvador, BA. Durante essa visita, foram realizadas duas entrevistas: uma à coordenadora e
outra à veterinária responsável por dispensar cuidados aos animais que lá se encontram. Foram levantados dados
acerca desse tráfico em Salvador, do estado dos animais que chegam ao CETAS, bem como a importância desse
centro de triagem para a reabilitação desses animais, desde a sua chegada até a soltura em ambiente natural. Segundo
a Coordenadora do CETAS, os animais que mais frequentemente chegam ao Centro são micos, macacos-prego,
papagaios, periquitos, gaviões e corujas. Os animais, em sua maioria, são oriundos do tráfico, mas há também animais
que são entregues espontaneamente pela população ou encontrados na rua machucados. A maior consequencia da
retirada do animal do seu habitat é a perda de sua identidade e comum a morte devido a sua não adaptação ao novo
ambiente, no qual foi inserido. Segundo a médica veterinária, o primeiro passo para a reintegração do animal na
natureza, é a seleção daqueles que possuem boas condições físicas. A Instrução Normativa (n.179 / 2008)



Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: ECOLOGIA

Apresentador: Andreza Costa da Silva Santiago

Título: Tráfico de Animais Silvestres na Bahia

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

do IBAMA determina a soltura desses animais em condições próximas ou iguais as que o animal vivia. O tráfico de
animais silvestres tem crescido em número cada vez mais elevado e a população, em sua maioria, desconhece e é
indiferente aos impactos causados por esta atividade no ambiente e na biodiversidade brasileira. Trata-se de um crime
organizado e que envolve um grande número de pessoas, desde os mais ricos que se beneficiam diretamente, até os
mais pobres que são aliciados por um dinheiro fácil. A maioria dos animais traficados são aves, como a arara-azul-de-
lear, arara canidé, maitaca, arara vermelha etc.. Além desses, o IBAMA e a polícia ambiental, sinalizam a de  tráfico de
répteis como o jabuti e a jibóia. No tocante às rotas do tráfico na Bahia, destacam-se a aérea, entre os aeroportos de
Salvador, Ilhéus, Barreiras, para fronteira do Estado, e a rodoviária, ocorrente entre as BR 020, 116, 101, 324. Entre as
causas do tráfico de animais, podem ser apontados fatores como o aumento da população e o desemprego,
acarretando no aumento no índice de pobreza, que leva algumas pessoas a recorrerem à captura (processo inicial do
tráfico) desses animais para sobreviver. Como consequências biológicas dessa prática, pode-se citar o
comprometimento da teia de relações, ou seja, extinção de determinadas espécies e o desequilíbrio ambiental.
Concluímos que se faz necessária uma maior divulgação, por parte dos órgãos ambientais, para uma maior
conscientização da população, para que não só não se envolvam nesta atividade, como também denunciem os maus
tratos aos animais. Também é importante uma fiscalização rígida por parte dos órgãos responsáveis, para que essa
estatística diminua, contribuindo dessa forma, para a preservação da biodiversidade existente.

Apresentador: Breno Pascal de Lacerda Brito

Título:  PG - Influência da agressividade sobre a habilidade exploratória: Um enfoque da síndrome da
agressividade sobre o uso de pistas.

Orientador: Pedro Luis Bernardo da Rocha

Síndromes comportamentais representam a correlação da exibição de comportamentos nos indivíduos, independente
do contexto ou situação, podendo influenciar na estratégia ecológica do indivíduo e na evolução da população. A
agressividade está correlacionada com uma gama de outros comportamentos, entre eles o de habilidade exploratória.
Na tradição de pesquisa de Síndromes, a habilidade exploratória é geralmente medida com base na área percorrida em
um dado ambiente e na interação do individuo com novos objetos nesta área. Entretanto, a tradição de pesquisa de
Navegação e Orientação Espacial, mais voltada para a habilidade exploratória, defende o uso de pistas como melhor
forma de medir a mesma. Assim, esse estudo se propôs a testar a síndrome de agressividade/habilidade exploratória
com base no uso de pistas. Para tal testei no labirinto aquático de Morris, 10 camundongos de duas linhagens, medindo
o tempo que ele utilizava para chegar a uma plataforma submersa utilizando pistas internas e externas para se orientar.
Avaliei a agressividade em encontros de indivíduos da mesma linhagem e entre linhagens diferentes, documentando a
ocorrência ou não de combate físico. Pude assim, classificar as linhagens com base na agressividade. O nível da
habilidade exploratória não diferiu entre as duas linhagens (F = 4,5 P = 0,067) diferente do esperado. Esse resultado
pode indicar que os mecanismos que regulam a percepção de pistas e os outros comportamentos que a literatura de
síndrome usa como medidores da habilidade exploratória sejam distintos, criando assim um desencontro entre as duas
literaturas quando buscam investigar fenômenos semelhantes.

Apresentador: Bruno Travassos de Britto

Título:  PG - Diferentes concepções de heterogeneidade espacial e seus efeitos sobre a biodiversidade

Orientador: Pedro Luis Bernardo da Rocha

O modelo de heterogeneidade prevê que em ambientes mais heterogêneos deve haver uma maior riqueza de espécies,
porém existe certa divergência na literatura sobre o tema. Uma das explicações para essa divergência encontrada entre
os trabalhos que analisam a relação heterogeneidade/riqueza é a de que a heterogeneidade vem sendo abordada sob
concepções diferentes.
Duas potenciais concepções de heterogeneidade, número de estruturas e tipos de estruturas, podem influenciar
diferentemente a relação entre heterogeneidade do hábitat e riqueza de espécies. Dois estudos, mensurativo e
manipulativo, foram planejados para comparar as influências das heterogeneidades sob as duas concepções acima
citadas sobre a riqueza local de artrópodes, esses dois estudos se deram em dois diferentes biomas brasileiros. O
primeiro trabalho, mensurativo, foi realizado na Caatinga brasileira com uma comunidade de formigas local. Foram
mensuradas seis diferentes variáveis estruturais do meio as quais foram interpretadas sob as duas concepções e
geraram duas variáveis de heterogeneidade. A riqueza de espécies de formiga, no entanto, não apresentou relação com
nenhum dos dois descritores de heterogeneidade. O segundo trabalho, manipulativo, está sendo realizado na Mata
Atlântica com uma comunidade de macro-artrópodes de solo. Neste estudo, diferentemente do estudo anterior, as
variáveis estruturais que compõem a heterogeneidade foram manipuladas em cada unidade amostral e cada unidade
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foi levada a campo para a colonização dos artrópodes. Os resultados do trabalho mensurativo sugerem que o modelo
de heterogeneidade não tem um poder de previsão tão extenso quanto se esperava. No entanto estudos manipulativos
em campo sejam mais apropriados para investigar o efeito de um determinado fator sobre a variável dependente, eles
vêm sendo pouco empregados em estudos sobre o efeito da heterogeneidade sobre a biodiversidade.

Apresentador: Debora Santedicola Ribeiro

Título: Galhas de Psyllidae em Protium bahianum (Daly, 1991) (Burseraceae) em restinga no estado da Bahia,
Brasil.

Orientador: Blandina Felipe Viana

A ação de insetos galhadores sobre estruturas reprodutivas de plantas influencia a reprodução e o recrutamento de
populações vegetais. Em ambientes restinga, galhadores são potencialmente capazes de magnificar a ação do contexto
ecológico estressante sobre a planta hospedeira. Este estudo descreve a relação entre ninfas galhadoras (Hemíptera,
Psyllidae) e a planta hospedeira Protium bahianum, arbórea endêmica da restinga sob dunas costeiras da Bahia e
importante na estruturação de moitas arbustivas localmente. A população estudada distribui-se na Área de Proteção
Ambiental - APA Lagoas e Dunas de Abaeté, Salvador, Bahia, Brasil (12º56’ S / 38º21’ W), entre dezembro de 2009 a
junho de 2010.  A ação do galhador atinge as principais fases do ciclo biológico vegetal, incluindo estruturas vegetativas
(folhas), dispersão (frutos) e, principalmente, estruturas reprodutivas (botões e flores). Nestas, a formação de galhas
ocorreu em pétalas, sépalas, receptáculo, estames, anteras, ovário e/ou pedúnculo (n =578 galhas). O número de
galhas encontrado por estrutura floral variou de 03 a 90, com média igual a 38,53 ± 35,22 (n = 15 inflorescências). As
ninfas induzem galhas em forma de cavidades, com diâmetro inferior aproximado de 3mm, sem poro de saída e com
borda presente, portando apenas uma ninfa. Esta tem corpo achatado dorsoventralmente, e dimensões corporais
adequadas ao tamanho da cavidade, com tegumento em tom amarelado ou marrom, dependendo do instar e, ao
ocuparem a cavidade posicionam a região ventral internamente e a região dorsal externamente. Assim, ao mesmo
tempo que se protegem contra a perda de água, vedam e camuflam a cavidade da galha. Na amostra analisada, não
houve formação de frutos em flores infestadas (n= 264 botões e flores), embora tenha sido observado a formação de
apenas dois frutos em amostra de botões e flores não contaminadas (n= 247), As alterações fisiológicas resultantes
geram deformação na estrutura floral, desde os verticilos aos órgãos reprodutores, sendo o nível de deformação
associado a quantidade de galhas. Assim, no local estudado, as galhas não são amplamente distribuídas na população,
mas quando ocorrem provocam danos irreversíveis às inflorescências e flores, afetando o “fitness” de plantas
individuais. Este estudo, além de fornecer registro pioneiro da ação de galhadores em P. bahianum, forneceu
informações básicas sobre a sua história natural, e indicativos sobre a relevância de estudos futuros que visem testar
hipóteses que avaliem o potencial seletivo dessa interação sobre a população hospedeira.

Apresentador: Elida Guimaraes de Oliveira

Título: Estudo das atividades agro-ecológicas tradicionais no Oeste da Bahia com ênfase as alternativas para o
uso do fogo na agricultura

Orientador: Florisvalda da Silva Santos

O presente estudo investigou o conhecimento de comunidades tradicionais no Oeste da Bahia sobre o uso do fogo na
agricultura através da aplicação de questionários semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas. Foram
entrevistados 165 agricultores em comunidades de municípios de Barreiras, São Desidério e Angical. As comunidades
são compostas de 20 a 30 famílias, que cultivam áreas que variam em tamanho de 1 até 100 ha. Verificou-se que 118
agricultores utilizam o fogo para preparar a terra, e que 80,61% aprenderam a realizar as queimadas com seus
familiares antecessores, com a finalidade de limpeza do terreno para o plantio seguinte. Apesar de reconhecerem os
efeitos negativos das queimadas sobre a fauna e a saúde humana, 63,5% que usam o fogo, conhecem outras
alternativas de preparo do terreno mas não as praticam pela praticidade, rapidez e baixo custo dessa prática. Dentre as
alternativas, referem-se ao plantio direto (30,9% dos entrevistados que usam queimadas) e sistema agroflorestal (4,8%).
Os resultados demonstram um percentual elevado de ausência de esclarecimentos básicos tanto técnico, relacionados
ás alternativas agrícolas de manejo do solo, quanto de conscientização ecológica relacionados à importância de
conservação da biodiversidade vegetal, o que requer assistência técnica adequada e educação ambiental a essas
comunidades.
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Apresentador: Gilcimar Queiroz dos Santos

Título: TRILHA DOS POLINIZADORES E MONTAGEM DA COLEÇÃO DIDÁTICA DOS VISITANTES FLORAIS E DA
FLORA ASSOCIADA DO PARQUE MUNICIPAL DE MUCUGÊ

Orientador: Blandina Felipe Viana

As abelhas são os principais vetores de pólen e responsáveis pelo fluxo gênico entre as plantas superiores
(angiospermas), o que confere a essas o sucesso e o domínio nos ecossistemas terrestres. Com o objetivo de
disseminar o conhecimento cientifico sobre as abelhas visitantes florais e a interação planta-polinizador, foi realizado na
região da Chapada Diamantina (Bahia), Parque Municipal de Mucugê, um inventário dos visitantes florais e flora
associada. Para o levantamento faunístico dos visitantes florais e sua flora associada, na área de estudo Parque
Municipal de Mucugê, foi selecionada uma trilha denominada “Sandália Bordada” (13º00’00”S e 41º21’30”W) localizada
dentro do perímetro do parque. O material biológico coletado foi utilizado em ações de educação ambiental que visam
contribuir para a sua preservação e utilização sustentável dos polinizadores na região. No âmbito desse estudo foi
proposta ainda a implantação, na referida trilha, de uma Trilha dos Polinizadores e montagem de uma Coleção Didática
em que foram utilizados dados do estudo dos visitantes florais. Essas informações foram inseridas na trilha sob a forma
de placas sinalizadoras, auto-informativas e de painéis informativos. Também será possível observar em mirantes ao
longo da trilha, à ação dos visitantes florais em tempo real. A Coleção didática está em exposição na sede do Projeto
Sempre Viva. Para confecção da Coleção Didática foi utilizado parte do material coletado na Trilha dos Polinizadores e
outros locais de amostragem dentro da área do Parque. Foram amostradas 50 espécies vegetais floridas, entre
Fevereiro/2010 e Junho/2010, todas já identificadas. Os visitantes florais capturados chegam a um número aproximado
de 500 indivíduos, após pré-identificação, foi possível inferir as famílias mais abundantes pertencentes à classe
Hymenoptera.  Espera-se ainda que a implantação da Trilha dos Polinizadores que relacionará planta/visitante floral e a
Coleção Didática constitua ferramentas eficientes no ensino e aprendizagem da Educação Ambiental, tanto para a
comunidade local como para os turistas que visitam a região. Com essas ações espera-se o reconhecimento da
comunidade local sobre a importância dos polinizadores para a manutenção da biodiversidade, e o seu maior
envolvimento com a conservação da Biodiversidade.

Apresentador: Graziele Jamile Carrascosa Pereira

Título: Macroinvertebrados bentônicos em um ecossistema acidificado.

Orientador: Eduardo Mendes da Silva

A lagoa de Dunas é um ambiente impactado por ação da lixiviação dos resíduos industriais, resultando na
contaminação do lençol freático que alimenta a lagoa, reduzindo o pH a 1,9, no fim da década de 80 dizimando toda sua
biota (DA SILVA et al.,1999). Esse ecossistema pode ser identificado em função da dinâmica de dois componentes. O
primeiro são as macrófitas, e o segundo, os macroinvertebrados. A relação estabelecida por eles foi estudada com
intuito de observar a diversidade e entender a funcionalidade desses indivíduos na lagoa, que é acidificada por sofrer
ação antrópica. Em função disso, o trabalho foi desenvolvido através da colocação e retirada das bolsas de macrófitas
com peso previamente medido. Após coleta as bolsas passam por lavagem em peneira de 150µm. A macrófita retida na
peneira é devidamente seca em estufa e os indivíduos que passam pela peneira são conservados em álcool 70%. Com
relação à riqueza dos indivíduos foram encontrados um máximo de 7 morfotipos e  em relação a diversidade, eles
podem ser enquadrados nos grupos de Chironomidea e Odonata, como exemplos.
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Título: Estrutura e dinâmica de comunidades de macroalgas bentônicas associadas a bancos de Hypnea
musciformis (Rhodophyta - Gigartinales) nas praias de Stella Maris (Salvador) e Itacimirim (Camaçari), Bahia,
Brasil.

Orientador: Jose Marcos de Castro Nunes

Os recifes do litoral baiano constituem as maiores e mais ricas estruturas recifais de toda a costa brasileira, sendo as
algas responsáveis por praticamente toda a produção primária destas formações. Este trabalho visa caracterizar a
estrutura e dinâmica das comunidades de macroalgas bentônicas associadas a populações de Hypnea musciformis
ocorrentes em formações recifais nas praias de Stella Maris (Salvador) e Itacimirim (Camaçari). Os recifes foram
divididos em microhabitats com base no hidrodinamismo (poças de maré - PÇ, região protegida do recife – RPR, região
frontal do recife – RFR e platô recifal - PR). Foram realizadas quatro coletas entre os meses de agosto de 2007 a julho
de 2008, duas no período seco e duas no chuvoso. Para as amostragens utilizou-se três transectos, onde foram
dispostos cinco quadrados de 0,04m², em pontos aleatórios. Foram obtidos dados de riqueza, biomassa, percentual de
importância (Pi%), diversidade (H’), equitabilidade (J’) e freqüência de ocorrência das espécies. Foram encontradas 60
espécies: 30 Rhodophyta, 20 Chlorophyta e 10 Ochrophyta; biomassa média de 114 g/m² (peso seco); e índices médios
de diversidade (H’) e equitabilidade (J’) de 2,7 e 0,97, respectivamente. O gênero mais freqüente foi Ulva em ambas as
praias. A biomassa entre as praias estudadas diferiram significativamente (t=3,57; p<0,001). Sendo as formações
recifais de Stella Maris mais representativas tanto em números de espécies (49) quanto em biomassa (144±93 g/m²). A
RFR foi a mais representativa, em ambas as praias, em número de espécies e biomassa. Não foram detectadas
diferenças significativas entre os períodos estudados. Os dados mostram predominância de algas rodofíceas em
relação aos demais grupos algais, tanto em biomassa quanto em riqueza de espécies. Houve maior contribuição do
grupo morfo-funcional de algas corticadas em número de espécies e biomassa.

Apresentador: Jeferson Gabriel da Encarnação

Título:  PG - ARANHAS ASSOCIADAS A FLORES E O SUCESSO REPRODUTIVO DE PLANTAS

Orientador: Blandina Felipe Viana

Efeitos indiretos de interações interespecíficas são importantes na estruturação das comunidades, com efeitos
significantes sobre o padrão de abundância e covariância das espécies. Uma das formas de efeitos indiretos inclui os
eventos tróficos desencadeados pela predação. Abelhas podem ser sensíveis a presença de predadores nas flores e
este comportamento pode provocar alterações no fluxo polínico no tempo e no espaço, reduzindo a quantidade de
frutos e sementes produzidas pelas plantas. Entretanto, são escassos os estudos experimentais que mostram esses
efeitos. Realizou-se desta forma um estudo em ambiente de restinga em Salvador, BA, utilizando três níveis tróficos:
produtor primário (Byrsonima microphylla); consumidor primário (visitantes florais da sub-tribo Centridini, que são os
visitantes mais frequentes desta espécie) e aranhas da espécie Synaemops rubropunctatus. Testou-se a hipótese de
que aranhas que forrageiam em flores influenciam no sucesso reprodutivo de plantas, ou pela predação dos visitantes
florais ou pela alteração comportamento de forrageio desses visitantes. Os resultados indicaram que a espécie Centris
caxiensis tem sido o visitante mais abundante, revelando ser o polinizador mais efetivo de Byrsonima microphylla.
Apesar desta abelha não ser predada pela espécie de aranha em questão, a produção de frutos nas flores que
comportam estes predadores foi reduzida (5 frutos formados em 20 flores monitoradas) quando comparado com flores
desprovidas destes predadores (10 frutos formados em 20 flores monitoradas), em virtude de alterações
comportamento de forrageio que tem sido vista nos monitoramentos. Do total das 20 flores monitoradas com a presença
das aranhas houve uma média de 0,85 visitas por flor, enquanto nas flores desprovidas de aranhas as abelhas visitaram
em média 1,7 flores. O teste de Wilcoxon
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para amostra pareada mostrou que houve diferença significativa na duração das visitas em flores que abrigavam
aranhas e aquelas que não abrigavam tais predadores (p = 0.0302), mas não houve diferença na freqüência de
visitantes (p = 0.1324). Conseguimos demonstrar empiricamente que os predadores têm influencia na eficácia do
processo de polinização, reduzindo a quantidade de frutos produzidos nas flores em que se encontram presentes.
Entretanto, tendo em vista o grande número de flores do modelo testado e a abundância relativamente baixa das
aranhas, a redução estatisticamente significativa (X2=16,25, a = 0,05e GL=1) no número de frutos formados não parece
ser grande o suficiente a ponto de revelar alterações no padrão de abundância e covariância das espécies, e muito
menos na estruturação das comunidades, sendo tal interação muito mais relevante no nível das flores individuais.

Apresentador: Lara Raphaele Silva de Carvalho

Título:  PG - Distribuição espacial das assembléias bentônicas e caracterização do substrato inconsolidado da
região estuarina do Rio São Paulo, Baía de Todos os Santos.

Orientador: Francisco Carlos Rocha de Barros

Alguns estudos vêm sendo realizados nos principais tributários da Baía de Todos os Santos (BTS),
todavia, há uma carência de trabalhos ao longo de estuários menores da região, como o Rio São
Paulo. Sendo assim, a estrutura das assembléias da macrofauna bentônica, bem como
características do sedimento no sistema estuarino do rio São Paulo foram investigadas em dez
estações amostrais. No que se refere à classificação granulométrica, a distribuição das frações ao
longo do estuário apresentou-se heterogênea e a salinidade variou muito pouco no momento da
coleta. Um total de 1.001 indivíduos e 58 táxons foi coletado, representados principalmente por
Polychaeta, Mollusca e Crustácea. A abundância e o número de táxons apresentaram um padrão
similar aos principais sistemas estuarinos da BTS (rios Paraguaçu, Subaé e Jaguaripe), com
menores valores a montante. Cirratulidae apresentou um maior número de indivíduos nas estações
#01, #02 e #03, corroborando com os trabalhos realizados nos rios Subaé, Jaguaripe e Paraguaçu.
A diferença no padrão de distribuição espacial das demais famílias em relação aos grandes rios da
BTS nos remete à necessidade de maior investigação em pequenos tributários dessa região, sendo
importante a realização de estudos em diferentes períodos do ano (i.e. chuvoso), além da
exploração de outras variáveis, como concentração de contaminantes. Enfim, esse estudo foi
pioneiro na região estuarina do Rio São Paulo, sendo importante para trazer informações sobre a
estrutura de um sistema estuarino relativamente pequeno da BTS.

Apresentador: Ludmila Oliveira Isaias da Silva

Título: Análise experimental da conectividade funcional na Mata Atlântica: resposta de abelhas Euglossina à
matriz de silvicultura.

Orientador: Mauro Ramalho

	Os corredores ecológicos começaram a ser implantados no Brasil na década de 90. Esta ferramenta visa melhorar a
conexão física entre fragmentos, aumentando a mobilidade de organismos (ou propágulos) entre manchas de habitats
naturais e as trocas nas populações (conectividade funcional) e, como conseqüência, assegurar que um maior número
de espécies sobrevivam nos diferentes biomas. O primeiro corredor foi criado para conectar remanescentes de Mata
Atlântica, bioma extensivamente degradado desde a colonização e, face ao estágio avançado de perdas, hoje
classificado como um “hotspot” para preservação global. As abelhas Euglossina são excelentes ferramentas de estudo
sobre conectividade porque apresentam amplo raio de vôo e relação estreita com vários grupos taxonômicos de
plantas, principalmente as orquídeas. Também são modelos práticos porque os machos podem ser atraídos para
essências odoríferas, com função na sua biologia reprodutiva. O objetivo desse trabalho foi testar a escala espacial de
mobilidade dessas abelhas através da paisagem em mosaico, mediada pela indução de forrageio por essências
odoríferas, considerando o efeito da variação na qualidade de uma matriz de silvicultura de seringueira sobre a
conectividade funcional na Mata Atlântica (na área de abrangência do Corredor Central da Mata Atlântica no sul da
Bahia). No total, foram amostradas 823 abelhas nas áreas de silvicultura as distâncias de 500m, 1000m e 2000m das
áreas de mata mais próximas e 1074 abelhas nos quatro remanescentes florestados. Quando induzida a mobilidade, as
abelhas Euglossina foram capturadas em todas as distâncias, na silvicultura, embora com abundâncias diferentes em
relação à mata. Entretanto, machos de diferentes espécies responderam diferentemente à paisagem: três espécies
apresentaram comportamento generalista (Euglossa ignita, Euglossa cordata e Eulaema nigrita) ocorrendo com
abundância relativa uniforme em todo o mosaico de mata e seringueira, enquanto uma espécie (Euglossa imperialis)
apresentou comportamento bastante restritivo sendo abundante apenas na Mata. Outras espécies também foram mais
abundantes na mata, como Euglossa iopoecila, Euglossa chalybeata, Euglossa crassipunctata, Eulaema bombiformes e
Exaerete frontalis, porém ocorreram em baixo número.
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Título:  PG - Diversidade, estrutura ecológica de macroalgas marinhas associadas a bancos de Ulva sp.
(Ulvales, Chlorophyta) nas praias de Stella Maris (Salvador) e Itacimirim (Camaçari), Bahia

Orientador: Jose Marcos de Castro Nunes

A Bahia possui o maior litoral do Brasil, caracterizado por apresentar águas oligotróficas e abundância de substratos
consolidados, propícios ao crescimento de macroalgas marinhas. Este trabalho visa descrever a estrutura e dinâmica
das comunidades de macroalgas bentônicas associadas a populações de Ulva ocorrentes em formações recifais nas
praias de Stella Maris (Salvador) e Itacimirim (Camaçari), Bahia. Os recifes foram divididos em três microhabitats com
base no hidrodinamismo das respectivas praias (poças de maré - PÇ, região protegida do recife - RPR, região frontal do
recife - RFR e platô recifal – PR ou RPR). Foram realizadas quatro coletas entre os meses de maio de 2008 e fevereiro
de 2009, duas no período seco e duas no chuvoso. Para as amostragens utilizaram-se três transectos em cada região
do recife, onde foram dispostos cinco quadrados aleatórios de 0,04 m2. Foram identificadas 58 espécies: 34
Rhodophyta distribuídas em 11 famílias, sendo as Rhodomelaceae mais representativas com 9 taxa; 13 Chlorophyta
distribuídas em 5 famílias, sendo as Caulerpaceae mais representativas com 5 taxa; e 11 Ochrophyta (Phaeophyceae)
distribuídas em 4 famílias, sendo as Dictyotaceae mais representativas com 8 taxa. Os maiores valores de biomassa
média (peso seco) por local foram verificados na RFR com 169,28 ± 73,73 g.m-2 e 292,91 ± 143,36 g.m-2, nas praias
de Itacimirim e Stella Maris, respectivamente. E os menores no PR com 42,27 ± 19,88 g.m-2 e na RPR com 25,33 ±
30,23 g.m-2, nas praias de Itacimirim e Stella Maris, correspondentemente. Através do teste estatístico ANOVA Kruskal
- Wallis não-paramétrica (p < 0, 0001) mostrou que existem diferenças significativas entre os microhabitats do recife.

Apresentador: Mariele Estrela Oliveira

Título: Qual a melhor maneira de descartar os aparelhos celulares ?

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

A evolução tecnológica, principalmente com aprimoramento das velhas tecnologias, tem se tornado cada vez mais
rápida e útil. Nesse contexto, as transformações e inovações feitas nos modelos de aparelhos celulares ocasionaram o
aumento do consumo destes, principalmente por jovens atraídos pelos jogos, Mp3, qualidade da câmera, aumento na
quantidade de armazenamento, entre outras. O aparelho celular quando não mais utilizado é descartado tornando-se
assim resíduo e, portanto, um lixo eletrônico. As transformações mercadológicas, além de ter ocasionado o aumento do
consumo dos aparelhos celulares, tornou-os também  um produto de curta duração e descartável. A partir daí, tem-se a
preocupação de como descartar, onde descartar e por que tomar cuidado com o descarte. O Brasil é o país emergente
que mais gera lixo eletrônico no mundo. Por esse motivo, o presente trabalho objetivou investigar as formas mais
adequadas de descartar os aparelhos celulares. Para isso foi feita uma pesquisa envolvendo a aplicação de um
questionário  semi-estruturado a 45 pessoas do ensino médio do colégio estadual Odorico Tavares para investigar o
que os estudantes fazem com seus aparelhos celulares quando não mais utilizados. Os dados obtidos foram tabulados
no Statistical Package for the Social Sciences versão 11.0 (SPSS® for Windows). Dos estudantes que participaram da
pesquisa, 86,7% (n=39) possui aparelhos celulares e 13,3% não possui aparelhos celulares, desses últimos apenas 2
disseram que nunca possuíram aparelhos celulares. Em relação ao descarte 53,5% (n=23) dos estudantes afirmaram
guardar os seus antigos celulares, 20,9% (n=9) repassam esses aparelhos, 2,3% (n=1) jogam no lixo e apenas 2,3%
(n=1) afirmam devolver esses aparelhos celulares na loja revendedora. Talvez isso seja explicado pelo fato de que
apenas 11,1% (n=5) afirmaram conhecer postos de coleta e 88,9% (n=40) afirmaram não conhecer. Para minimizar os
problemas gerados pelo descarte inadequado dos aparelhos celulares, o ideal seria que esses materiais fossem aceitos
pelas lojas revendedoras e que elas os encaminhassem para reciclagem. Após muitas vezes de reutilização da matéria
prima, quando não tivessem mais nenhuma forma de ser utilizados, os celulares poderiam ser devidamente tratados e
encaminhados para aterros sanitários. O mais adequado seria o tratamento por meios de reações químicas e a
incineração desde as cinzas fossem dispostas de maneira correta. A partir do que foi exposto, percebe-se que os
aparelhos celulares não devem ser jogados em qualquer lugar e a maior parte dos estudantes não conhece postos de
coleta

Apresentador: Paulo Prates Junior

Título: As abelhas Euglossina na Mata Atlântica: estratificação do forrageio

Orientador: Mauro Ramalho

Este estudo analisou o comportamento de estratificação de forrageio vertical dos Euglossini no interior da floresta e sua
provável relação com variações na resposta das diferentes espécies deste grupo na Mata Atlântica, na Costa do Dendê
(Bahia). A estratificação da vegetação e do microclima nas florestas tropicais criam condições que propiciam a
distribuição vertical dos animais associados. Estudos sobre estratificação das abelhas nas florestas tropicais são
essenciais para entender as interações polinizadores-flores, a partição de recursos e outros mecanismos de
coexistência nas comunidades. Este estudo teve como objetivo verificar se existe estratificação na atividade de
forrageio dos machos de abelhas Euglossini (Hymenoptera, Apidae). Os machos dessas abelhas buscam essências
odoríferas, nas flores e outros substratos, com papel essencial
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na sua biologia reprodutiva. O estudo também buscou avaliar o papel da escolha por essências em oferta a diferentes
alturas na floresta na eventual estratificação de forrageio. O estudo de campo foi conduzido na Reserva de Mata
Atlântica das
plantações Michelin da Bahia (13º50´S, 39º10´W). As abelhas foram coletadas com armadilhas de odor com eucaliptol.
As armadilhas foram instaladas em 4 fragmentos de floresta, dentro dos quais foram sorteados 16 pontos amostrais,
distantes 70 a 100 metros entre si. Foram aplicados os seguintes tratamentos: armadilhas pareadas no dossel (10 a 16
m de altura) e no sub-bosque (1,5 a 2,0 m); armadilhas apenas no dossel (10 a 16 m); armadilhas apenas no sub-
bosque (1,5 a 2,0 m). Em agosto de 2009 e fevereiro de 2010 (96 horas de coleta) foram amostrados 1.762 espécimes
(Euglossa carolina Nemésio, 2009 [83], Euglossa crassipunctata Moure, 1968 [20], Euglossa despecta Moure, 1968
[03], Euglossa ignita Smith, 1874 [315], Euglossa imperialis Cockerell, 1922 [413], Euglossa iopoecila Dressler, 1982
[80], Euglossa. sp. [04], Eulaema atleticana Nemésio, 2009 [410], Eulaema cingulata Fabricius, 1804 [6], Eulaema
nigrita Lepeletier, 1841 [412], Eulaema niveofasciata Friese, 1899 [10], Exaerete frontalis Guérin-Méneville, 1844 [04],
Exaerete smaradgina Guérin-Méneville, 1844 [01], Exaerete dentata Linnaeus, 1758 [01]) . A análise PERMANOVA
indicou diferença na composição das espécies para o tratamento pareado (F = 11.0173, p = 0.0115), e ausência de
diferença entre os tratamentos não pareados (F = 5.2445, p 0.0552); não houve diferença na abundância total de
espécimes de Euglossini para os tratamentos pareados (F = 8.7231, p = 0.0998) e não pareados (F = 3.4538, p =
0.2192). As análises evidenciaram estratificação para Euglossa ignita, Euglossa crassipunctata e Eulaema atleticana
todas com maior atividade no sub-bosque. O resultado geral sustenta a hipótese de que a estratificação de algumas
espécies está vinculada às preferências inatas de forrageio a diferentes alturas e não necessariamente à escolha de
fontes em oferta no dossel e no sub-bosque.

Apresentador: Taiara Aguiar Caires

Título:  PG - Diversidade, Estrutura Ecológica e Fenologia de espécies de Padina (Dictyotales, Ochrophyta) na
Praia de Stella Maris, Salvador, Bahia

Orientador: Jose Marcos de Castro Nunes

O gênero Padina Adans. apresenta grande variabilidade morfológica e está amplamente distribuído no litoral baiano.
Este gênero forma populações na zona
do mediolitoral e, por produzir alginato e princípios bioativos, amplamente utilizados nas indústrias alimentícia e
farmacêutica, torna-se de grande importância o seu estudo, pois a coleta de algumas espécies deste gênero pode ser
economicamente rentável. Este estudo tem por objetivos analisar a diversidade das espécies deste gênero, padrões de
distribuição, fenologia, assim como os parâmetros populacionais, densidade e cobertura. As coletas foram realizadas no
período de 2009/2010 nas formações recifais da praia de Stella Maris, Salvador, Bahia, onde este gênero forma bancos.
Foi utilizada coleta semi-destrutiva, com amostragem quantitativa in situ, para densidade e cobertura, e qualitativa,
através de material coletado, para fenologia, altura e largura das frondes. Para as amostragens foram utilizados
transectos (20m) e quadrados (20 x 20cm) dispostos em 5 pontos aleatórios no transecto em 3 regiões recifais de
acordo com o hidrodinamismo, poça (PÇ), regiões protegida (RPR) e frontal (RFR) do recife. Foram identificadas 3
espécies, P. boergesenii, P. gymnospora e primeiro relato de P. antillarum para esta praia. Não houve registro de
frondes de Padina na RFR durante o período. O percentual médio de cobertura para PÇ foi de 61% para o período seco
e 25 para o chuvoso, e para RPR, 40% para o seco e 42% para o chuvoso, sendo significativamente diferentes
(P<0,001). Quanto à densidade, observou-se média de 382±5 frondes/m² para PÇ no seco e 142±3,5 frondes/m², e
para RPR, 395±8 frondes/m² para o seco e 290±5 frondes/m² para o chuvoso, não ocorrendo diferença significativa
(P>0,05). Para altura, obteve-se média de 3,7±1,8cm para PÇ e 3±1,3cm para RPR, sendo significativamente diferentes
(P<0,001). Para largura, observou-se 3,7±1,7cm para PÇ e 2,9±1,2cm para RPR, mostrando diferença significativa
(P<0,001). Da totalidade de frondes analisadas, em 40% observou-se presença de esporângios na PÇ, e em 14% na
RPR. Não houve registro de frondes com anterídios e oogônios.

Apresentador: Tatiana Rodrigues de Oliveira

Título: Estudo do sucesso de cópula da linhagem Viena 8 de Ceratitis capitata com diferentes metodologias e
avaliação da influência de diferentes dietas ingeridas na fase larval no sucesso de cópula dos machos dessa
linhagem.

Orientador: Iara Sordi Joachim Bravo

Estudos sobre a otimização da qualidade da dieta para criação massal de Ceratitis capitata estão em curso a mais de
meio século, sendo fundamentais para a aplicação da Técnica do Inseto Estéril (TIE). Isto, devido a influência que as
dietas podem exercer no desenvolvimento das moscas, na fase imatura ou na fase adulta. Neste contexto, desenvolver
dietas de boa qualidade e de baixo custo financeiro é importante para a TIE. O presente estudo avaliou a influência de
quatro dietas para larva de C. capitata, linhagem Viena TSL08, em aspectos do desenvolvimento larval, viabilidade e
peso da pupa e tamanho do adulto, mediante duas



Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: ECOLOGIA

Apresentador: Tatiana Rodrigues de Oliveira

Título: Estudo do sucesso de cópula da linhagem Viena 8 de Ceratitis capitata com diferentes metodologias e
avaliação da influência de diferentes dietas ingeridas na fase larval no sucesso de cópula dos machos dessa
linhagem.

Orientador: Iara Sordi Joachim Bravo

metodologias diferentes. As dietas testadas foram derivadas de uma dieta aqui denominada Dieta Padrão (DP), o
controle usado, utilizada em larga escala, à base de bagaço de cana, lêvedo, gérmen e farinha de trigo, tetraciclina,
ácido cítrico e benzoato de sódio. Das demais dietas a Biones® (BI), um produto comercial a base de hidrolisado de
levedura, substituiu o lêvedo da dieta padrão, enquanto nas dietas Hidrolisado de Soja (HS) e Autolisado de Soja (AS)
estes componentes substituíram a farinha de trigo. Todas as substituições foram realizadas mantendo-se as mesmas
concentrações do ingrediente original da dieta padrão.
Numa das metodologias testadas, foram colocados 0,1ml de ovos / 100g de cada dieta avaliada em bandejas plásticas,
onde foram mantidos até fase de pupa; sendo que a outra consistiu em colocar 25 larvas recém-eclodidas em dieta
numa quantidade suficiente para as mesmas. Estimou-se os aspectos biológicos quanto à viabilidade da larva,
viabilidade da pupa, peso da pupa e tamanho do adulto, sendo que o primeiro só foi testado em uma das metodologias.
Foram realizadas 5 réplicas para cada parâmetro nas duas metodologias empregadas.
Todos os testes realizados por este trabalho sugerem que a dieta BI é a menos indicada para a fase larval de C.
capitata quando comparada com as outras três testadas e que diferenças metodológicas utilizadas para avaliar dietas
artificiais, para criação massal de C. capitata, pode levar a obtenção de diferentes resultados.

Apresentador: Uire Lopes Penna

Título:  PG - DISPERSÃO DE FRUTOS E SEMENTES EM PROTIUM BAHIANUM DALY (BURSERACEAE) EM
PAISAGEM DE RESTINGA, BA

Orientador: Blandina Felipe Viana

Protium bahianum Daly (Burseraceae) é um arbusto endêmico das dunas e florestas de restinga e se distribui desde o
sul da Bahia até o estado de Pernambuco. Apesar de ser uma espécie relevante na formação de moitas, sua biologia
reprodutiva ainda não é bem elucidada. Assim, neste estudo objetivamos descrever as características morfoanatômicas
dos frutos nos diferentes estádios, obter o tempo de desenvolvimento médio, identificar os dispersores das sementes e
avaliar o efeito da predação de frutos sobre a germinação das sementes. O estudo foi realizado no complexo de
restinga sobre dunas da APA do Abaeté, Bahia (12º55’07.19’’S e 38º19’03.78’’O). Monitoramos 7 indivíduos, em início
de frutificação, entre dezembro de 2009 e junho de 2010, e coletamos amostras aleatórias de frutos em diferentes
estádios (imaturo, intermediário e maduro), para análise e caracterização em laboratório. Um total de 200 sementes,
com e sem pseudoarilo (100 de cada tratamento), foram postas para germinar em estufa, após armazenamento em
papel-filme, à temperatura ambiente. Os frutos, denominados filotrimídios, quando maduros, abrem-se em valvas e
expõem suas sementes, as quais são envolvidas pelo pseudoarilo branco e adocicado. O peso médio do fruto dos
estádios imaturo, intermediário e maduro foram 0,70g, 0,90g e 1,33g respectivamente. O estádio maduro obteve a
mesma média de tamanho dos frutos que o estádio intermediário (13,60mm), todavia, a média do diâmetro dos frutos do
estádio maduro foi de 14,60mm. O estádio maduro dos frutos das plantas monitoradas atingiu seu ápice em maio, com
tempo de desenvolvimento médio de 107 dias. A análise das características confirmou a síndrome de dispersão
ornitocórica; Cyanocompsa brissonii atuou como dispersora das sementes de Protium bahianum. Observações
complementares nos apontaram o consumo do exocarpo ariliforme por formigas: Crematogaster rochai (Forel, 1905) e
Camponotus arboreus (Smith, 1858). Todavia, não detectamos a ocorrência de dispersão secundária mirmecocórica.
Apesar da germinação de três sementes no teste-piloto, nenhuma semente do experimento principal germinou.
Atribuímos a ausência de germinação das sementes ao estresse hídrico que elas foram submetidas durante o
tratamento, por esse motivo recomenda-se repetir os experimentos de germinação.

Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: FARMACOLOGIA

Apresentador: Bruno Penas Seara Pitanga

Título:  PG - Effects of flavonoids on human glioblastoma cells: reduction of viability, inhibitory effect on
cellular aggregation and stimulate the differentiation

Orientador: Silvia Lima Costa

Gliomas are the most frequent and malignant among human intracranial tumours. Our previous studies have been
suggested that plant derived flavonoids as inhibitors of growth glioblastoma cell lines. In this study we investigated the
effect of 14 polyhydroxy-flavonoids and methyl esters on viability, aggregation and differentiation on high proliferative
human glioblastoma cells (U251 and GL-15 cell lines) and on tumour initiating cells (TG1 cell line) derived from a human
malignant neuroglial tumour. As revealed by WST and MTT tests, all cell lines testes were resistant to temozolomide (up
to 1,000µM) but were sensible to all flavonoids tested, presenting a dose dependant inhibitory effect on cell viability after
72h treatment with 1-100µM flavonoid, and  GL-15 cells wer the most resistant. Flavonoids (50µM) also inhibited the
formation of
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spheroids of TG1 cells, as revealed by phase contrast microscopy and time lapse microscopy. Moreover
immunocytochemistry for glial and neural markers revealed that treatment with rutin and quercetin for 6 day, induced
morphological changes in TG1 cells which expressed nestin, GPAP and ßIII-tubulin. These findings demonstrate the
ability of flavonoids as rutin and quercetin to induce growth inhibition of glioblastoma cells and drive viable cells towards
differentiation, and suggest the molecules as potential therapeutic agent for enhancing response to chemotherapy.
Supported by CNPq, CAPES, INSERM U-894 and Instituto Nacional de Neurociência Translacional (INNT)

Apresentador: Carlos Henrique Almeida Lisboa

Título: Avaliação dos possíveis efeitos indesejados de substâncias de origem vegetal com atividade analgésica

Orientador: Cristiane Flora Villarreal

A grande incidência de efeitos indesejados dos analgésicos disponíveis, sua baixa
eficácia no controle de alguns tipos de dor e o envelhecimento populacional, tornam
patente a necessidade de desenvolvimento de novos analgésicos mais efetivos e com
menos efeitos indesejados. O uso popular de plantas medicinais para o tratamento de
doenças acompanha o Homem desde os primórdios da civilização, e ao longo dos anos,
os produtos naturais contribuíram enormemente para o desenvolvimento de importantes
drogas utilizadas na medicina moderna. Durante o desenvolvimento de novos
medicamentos, a avaliação da ocorrência de efeitos indesejados in vivo constitui etapa
importante prévia à utilização em seres humanos, visando à determinação da segurança
dos fármacos em potencial. O presente projeto tem como objetivo a investigação dos
possíveis efeitos indesejados de substâncias de origem vegetal com atividade analgésica,
na busca de candidatos para o desenvolvimento de novos medicamentos para o controle
da dor. A atividade antinociceptiva da 7-hidroxicumarina (7-HC) foi recentemente
demonstrada em diferentes modelos experimentais, para avaliar o potencial dessa
molécula para o desenvolvimento farmacêutico, no presente estudo investigamos seus
efeitos indesejados.

Apresentador: Helena Rachel da Mota Araujo

Título:  PG - Investigar a participação dos receptores serotoninérgicos 5HT3 presentes na área septal medial
sobre as respostas barorreflexas e sobre o controle cardiovascular autonômico em ratos

Orientador: Josmara Bartolomei Fregoneze

A área septal medial (ASM) é uma estrutura límbica que participa do
controle cardiovascular e do equilíbrio eletrolítico e de fluídos. Nessa área se
encontram receptores serotoninérgicos centrais (5HT1a e 5HT3), que como
demonstram dados da literatura parecem estar envolvidos na ativação do fluxo
parassimpático para o coração. No presente estudo avaliamos a o bloqueio dos
receptores 5HT3 presentes na área septal medial (ASM) pelo antagonista
ondansetrona, sobre as respostas barorreflexas à hipertensão induzida pela
fenilefrina e à hipotensão induzida pelo nitroprussiato de sódio. Verificamos que
em animais que receberam fenilefrina intravenosa e foram anteriormente tratados
com ondansetrona apresentaram similar resposta hipertensora em relação aos
ratos controle (tratados com solução salina), contudo a bradicardia reflexa seguinte
a essa resposta é significativamente maior em ratos tratados com ondansetrona
em comparação ao grupo controle. Em relação ao nitroprussiato de sódio foi
verificado que, a resposta hipotensora decorrente da aplicação intravenosa do
fármaco, foi significativamente maior nos animais tratados com ondansetrona, em
comparação aos animais controle (livres da ondansetrona). Entretanto, a
taquicardia mediada por barorreflexo em ratos que receberam injeção de
ondansetrona na ASM é significativamente maior do que nos ratos controle. No
que diz respeito à sensibilidade do barorreflexo, o índice de sensibilidade da
bradicardia reflexa é significativamente maior nos animais tratados com
ondansetrona, quando comparado aos animais controle.
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Apresentador: Paulo Lucas Cerqueira Coelho

Título:  PG - Caracterização das vias de sinalização envolvidas nos efeitos de flavonóides sobre o crescimento
de células glioblatoma

Orientador: Silvia Lima Costa

Nossos estudos preliminares in vitro, têm revelado que células de glioblastoma multiforme humano altamente
proliferativas e resistentes a quimioterápicos (linhagens GL-15 e U-251) são sensíveis a flavonóides naturais, obtidos de
plantas regionais, ou sintéticos. Estas moléculas, em função de suas características estruturais têm revelado diferentes
propriedades, dentre as quais, neuroprotetora, antitumoral, indutora de diferenciação e potenciais em inibir o
crescimento destas células. Neste contexto, este estudo propôs caracterizar as vias de sinalização envolvidas no
controle da proliferação celular por flavonóides em células derivadas de glioblastoma humano altamente proliferativas
(GL-15) e relacionou estrutura dos flavonóides testados com os efeitos biológicos observados. Para tanto foram
adotados métodos de extração, separação e identificação da expressão de proteínas quinases envolvidas na
proliferação celular como ERK, MAPK, Jak/STATs. Na qual se observou que os flavonóides testados induziram
diferenciação e inibição do crescimento de células gliomatosas e que estes podem estar relacionados com ativação de
ERK1/2 MAP kinases,, bem como alterações em seu ciclo celular.

Apresentador: Tatiana Silva de Almeida

Título: Participação dos receptores delta opióides centrais na ingestão de sal em ratos sódio-depletados.

Orientador: Emilio Jose de Castro E Silva

O controle da osmolaridade, importante no equilíbrio homeostático e na sobrevivência de várias espécies, é obtido pela
regulação da ingestão e da excreção urinária de água e eletrólitos. A literatura científica afirma que o sistema
opiatérgico central participa do controle dessa ingestão hidroeletrolítica. Um estudo aprofundado acerca desses
mecanismos de regulação central seria muito importante. Procurou-se, então, neste projeto, investigar o papel de um
antagonista seletivo do receptor delta-opióide (naltrindole) administrado centralmente, em diferentes doses na ingestão
de salina em ratos sódio-depletados. Para isso, foram utilizados ratos Wistar submetidos à canulação estereotáxica do
ventrículo lateral após anestesia com tionembutal. Os ratos foram acomodados em caixas plásticas individuais com
água destilada, solução salina hipertônica e ração ad libitum, em salas com temperatura de 22 ± 2°C e ciclo
claro/escuro 12/12h durante cinco dias para recuperação cirúrgica. Vinte e quatro horas antes dos experimentos, os
animais foram depletados através de duas injeções subcutâneas de furosemida 10mg/kg (1ml/animal), e apenas tiveram
acesso ao bebedouro de água destilada e à ração hipossódica. No dia do experimento, o grupo controle recebeu
injeção central de solução salina isotônica e o grupo experimental de naltrindole nas doses de 5, 10 e 20nmol. Foram
oferecidos dois bebedouros graduados, um com água destilada e, outro, com salina hipertônica, 15 minutos após as
injeções icv. Os volumes ingeridos foram medidos aos 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 e 120 minutos após a colocação dos
bebedouros. Para verificação do posicionamento da cânula, foi administrado corante Blue Evans nos animais
sacrificados e feita a observação macroscópica dos seus cérebros. Como resultado do experimento, percebeu-se que a
administração do naltrindole reduziu de forma significativa, em todas as doses trabalhadas, a ingestão de
solução salina hipertônica em resposta à depleção sódica.

Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: FISIOLOGIA

Apresentador: Camila Victoria Sousa Oliveira

Título: Participação da atividade autonômica nas respostas cardiovasculares induzidas pelo bloqueio dos
receptores 5-HT3 presentes na área septal.

Orientador: Josmara Bartolomei Fregoneze

Dados da literatura sugerem que os receptores serotoninérgicos 5-HT3 estão envolvidos no controle da função
cardiovascular. Entretanto, a forma com que as vias e os receptores serotoninérgicos centrais regulam a função
cardiovascular não está bem esclarecida. Baseando-se nesse conhecimento, o objetivo deste projeto é investigar a
participação dos receptores serotoninérgicos 5-HT3 presentes na área septal medial sobre as respostas barorreflexas e
sobre o controle cardiovascular autonômico em ratos. No presente estudo, investigamos se a hipertensão induzida pelo
bloqueio destes receptores na área septal medial (ASM) depende da atividade simpática. Para isso, ratos Wistar
receberam microinjeção de ondansetrona, antagonista dos receptores 5HT3, na ASM e após 60 min receberam injeção
intravenosa de prasozin, antagonista alfa-adrenérgico. Após analisarmos os dados, observamos que a resposta
hipertensora induzida pela injeção de ondansetrona na ASM foi abolida pelo tratamento com prasozin. 	Observou-se,
então, que o prazosin reduz o efeito hipertensivo causado pelo bloqueio dos receptores serotoninérgicos na ASM, ou
seja, a resposta hipertensora induzida pelo bloqueio dos receptores serotoninérgicos 5-HT3 pela injeção de
ondansetrona na ASM é dependente do sistema nervoso simpático.



Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: FISIOLOGIA

Apresentador: Caroline Silva dos Santos

Título: COMPARAÇÃO DOS EFEITOS DE DUAS DIETAS HIPERCALÓRICAS NO PERFIL CARDÍACO DE
RECEPTORES ANGIOTENSINÉRGICOS EM UM MODELO DE HIPERTENSÃO ASSOCIADA A OBESIDADE NA
PÓS-MENOPAUSA

Orientador: Najara de Oliveira Belo

Vários modelos experimentais são utilizados para estudar a patogênese da obesidade e de condições associadas,
como a hipertensão. Existem alguns modelos animais de obesidade, como a induzida por lesão do núcleo hipotalâmico
ventromedial e através de mutações genéticas. Dentre estes, o modelo mais simples e o que mais se assemelha a
obesidade humana é o modelo de obesidade exógena. Infelizmente poucos destes modelos utilizam fêmeas.
OBJETIVOS:Diante do exposto nosso objetivo foi comparar os efeitos da dieta hipercalórica rica em lipídeos (DL) com
os efeitos da dieta hipercalórica rica em sacarose (DS) em ratas ovariectomizadas. Além disto, determinamos o perfil
cardíaco de receptores angiotensinérgicos (AT1 e AT2) no modelo. Vários estudos têm mostrado que a angiotensina II
participa da hipertrofia dos miócitos e reprogramação gênica miocitária. Todos esses efeitos parecem depender da
ativação de receptores AT1. O papel dos receptores AT2 nas ações cardíacas da angiotensina II ainda está sendo
elucidado, existindo evidências, no entanto, de que a ação predominante seria contrária à exercida pelos receptores
AT1.
MÉTODO E RESULTADOS: Utilizamos ratas Wistar (n:24) de 8 semanas que foram ovariectomizadas (O) ou falso-
operadas (F). Os animais foram divididos em grupos de acordo com a dieta recebida: DS com 52,9% de carboidratos,
DL com 54,4% do total de calorias de lipídios e dieta controle (DC) por 24 semanas. Foram mensurados peso corporal e
pressão arterial (PA) semanalmente. Os animais foram colocados em gaiola metabólica para medida do consumo
alimentar. Em seguida as ratas foram sacrificadas e o coração foi removido para a realização de RT-PCR para
quantificar a expressão dos receptores AT1 e AT2. Os animais DL apresentaram maior ganho de peso corporal
comparados aos alimentados com DS ou controle (DCF: 267±19; DSS: 266±24; DLF: 415±11g, p<0,05). Não houve
diferença na ingestão de ração entre os grupos DC e DL, mas o consumo calórico foi maior nos animais DL (41% em
relação ao controle). Já os animais DS apresentaram uma redução do consumo alimentar a partir da 12ª semana. Dos
animais ovariectomizados, os alimentados com DL também ganharam mais peso (DLO: 511±20; DSO: 309±30g,
p<0,05). Os animais DLO apresentaram maior peso cardíaco (45% em relação ao controle) e aumento da pressão
arterial sistólica comparados aos animais controle (DLO: 129,9±1,5; DCF:101,3±2,5; mmHg, p<0,05). O aumento da
pressão arterial sistólica foi correlacionado positivamente com o aumento do peso corporal somente nos animais
alimentados com DL. Os ventrículos dos animais controle apresentaram maiores níveis de RNAm para AT2 do que AT1.
Tanto a dieta hipersacarídica quanto a hiperlipídica aumentaram a expressão gênica cardíaca do receptor AT1 quando
comparados aos animais controle. O grupo DLO também apresentou um aumento da expressão gênica do receptor AT2
em relação ao grupo controle. No entanto, a razão AT1/AT2 foi maior no grupo DLO quando comparada aos demais
grupos estudados. CONCLUSÃO: As dietas hipercalóricas possuem efeitos diferenciados sobre o ganho de peso e
parâmetros cardíacos, sendo a dieta hiperlipídica mais deletéria do que a dieta hipersacarídica. A mudança na
expressão dos receptores angiotensinérgicos, com alteração da proporção dos receptores para uma maior expressão
dos receptores AT1, pode ter contribuído para as alterações cardíacas apresentadas nas ratas ovariectomizadas e
alimentadas com dieta hiperlipídica.

Apresentador: Jussara Andrade Silva

Título:  PG - Efeitos da dieta hipercalórica e da terapia de reposição hormonal sobre a função e estrutura renal
em um modelo pós-menopausal de obesidade e hipertensão.

Orientador: Telma de Jesus Soares

A incidência de doenças cardiovasculares, especialmente a hipertensão arterial, tem aumentado substancialmente nas
mulheres após a menopausa, o que sugere a participação do estrógeno. A obesidade também é observada em muitas
mulheres na fase pós-menopausal e parece contribuir para a hipertensão nestas mulheres. Os rins apresentam
importante função na regulação da pressão sanguínea, e alterações renais estão envolvidas no desenvolvimento e
manutenção da hipertensão. O excesso de ganho de peso pode estar associado a várias alterações da função e
estrutura renal, incluindo aumento da taxa de filtração glomerular, diminuição da excreção de sódio, albuminúria,
glomeruloesclerose, lesão de podócitos e do compartimento tubulointersticial. Diante deste contexto, o presente estudo
teve como objetivo avaliar os efeitos da dieta hipercalórica sobre a pressão sanguínea e sobre os parâmetros de função
e estrutura renal em ratas ovariectomizadas. Vinte e seis ratas Wistar foram ovariectomizadas ou submetidas à cirurgia
sham. Após recuperação cirúrgica os animais foram divididos em quatro grupos experimentais: DCO-Ratas OV
submetidas à dieta controle; DLO-Ratas OV submetidas à dieta hiperlipídica; DCS-Ratas Sham submetidas à dieta
controle; DLS-Ratas Sham submetidas à dieta hiperlipídica. Durante o período de fornecimento das diferentes dietas
foram avaliados semanalmente o peso corporal e a pressão arterial. Amostras de sangue e urina foram coletadas para
análise de creatinina, determinação de fluxo urinário, dosagem de sódio, potássio e proteinúria. Após 24 semanas de
fornecimento das dietas, o sangue foi coletado e o rim removido para os estudos de histológicos. Cortes de 4-µm de
espessura do tecido renal foram corados com tricrômio de Masson para avaliação do comprometimento glomerular e
túbulo-intersticial do córtex renal desses animais. Foi analisado também o comprometimento glomerular. Os resultados
encontrados com o tratamento de seis meses de dieta hiperlipídica em ratas ovariecotomizadas foram: 1) Aumento
significativo do peso corporal e
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Orientador: Telma de Jesus Soares

do tecido adiposo visceral; 2) Aumento da pressão sanguínea; 3) Diminuição da fração de excreção de sódio; 4)
Aumento da excreção de proteína urinária; 5) Alterações histológicas importantes, caracterizadas por infiltrado de
células inflamatórias, atrofia e dilatação tubular, fibrose, adesão dos capilares à cápsula de Bowman e áreas de
esclerose glomerular. Quanto aos demais parâmetros de função renal, não foram observadas alterações significativas
dos níveis plasmáticos de creatinina, do fluxo urinário e da taxa de filtração glomerular. Os nossos resultados
demonstraram que a dieta hiperlipídica e a ovariectomia promoveram aumento do peso corporal, do tecido adiposo
visceral e da pressão arterial sistólica, associado com alterações da excreção renal de sódio e de proteína urinária.
Além disso, as alterações morfológicas observadas podem indicar início e desenvolvimento de lesão renal, sugerindo
que o fornecimento da dieta por um período mais prolongado pode induzir alterações mais pronunciadas da função e
morfologia renal nesses animais.

Apresentador: Lucas Sa Teles dos Anjos

Título: Estabelecimento in vitro e indução de calogênese em Lippia alba N.E.Brown e Abarema cochliocorpos
(Gomez) Barnbey & J.W. Grimes

Orientador: Moema Cortizo Bellintani

A atividade medicinal presente em plantas é atribuída, dentre outros fatores, à síntese de metabólitos secundários.
Estas substâncias são produzidas como resposta a estímulos ambientais, como na interação planta-animal, interação
planta-planta e escassez de minerais e/ou água. Assim, os metabólitos secundários não estão diretamente ligados ao
metabolismo basal das plantas, mas são indispensáveis para a sobrevivência e para o desenvolvimento destas no
ambiente. Uma espécie comumente utilizada com fins terapêuticos é a Lippia alba, popularmente conhecida como erva-
cidreira. Esta espécie é amplamente distribuída pelo território brasileiro e possui atividades antibacteriana,
espasmolítica e analgésica. Estudos de germinação de sementes em espécies de Lippia são inexistentes na literatura, o
que contrasta com a importância e a intensa utilização dessas plantas na fitoterapia e na medicina popular. Como
ferramenta biotecnológica, a cultura de tecidos vegetais apresenta importantes contribuições tanto para otimizar a
obtenção dos biofármacos quanto para a propagação massiva do material vegetal. Estas técnicas possibilitam controlar
o crescimento e multiplicação de plantas, a seleção de variantes clonais com maior produtividade na biossíntese de
metabólitos secundários e a formação de bancos de germoplasma. O presente trabalho teve como objetivo testar a
influência de diferentes meios de cultura na germinação e no crescimento in vitro de Lippia alba. O experimento foi
realizado no Laboratório de Cultura de Tecidos Vegetais da Universidade Federal da Bahia, sendo utilizado o meio de
cultura Murashige & Skoog (1962) completo (MS) e com metade das concentrações de sais (MS/2). Os meios foram
gelificados com 7,0 g L-1 de ágar e tiveram o pH ajustado a 5,7 ± 1. O efeito da presença de carvão ativado (CA) foi
testado, sendo adicionados 2,0 g L-1 deste a parte dos meios de cultura. Foram utilizadas sementes produzidas pelos
fabricantes Feltrin (lote 6080709 ORD-252846, previamente tratadas com 0,15% de Captan 75 pelo fabricante) e
Topseed (lote 29217, previamente tratadas com 1.5 g K-1 de Thiram pelo fabricante). As sementes foram desinfestadas
com hipoclorito de sódio (2,5%) por 10 minutos e posteriormente lavadas três vezes com água estéril. O experimento foi
mantido em sala de crescimento sob temperatura de 25 ± 2 ºC e fotoperíodo de 16 horas/luz. O delineamento
experimental foi inteiramente casualizado, com quatro tratamentos (T1 - MS; T2 - MS+Carvão; T3 - MS/2; T4 -
MS/2+Carvão.) e sete repetições com 20 amostras cada. Aos 30 dias, foram avaliados a Germinabilidade (%G), Índice
de Velocidade de Germinação (IVG) e o Tempo Médio de Germinação (TM). Aos 70 dias, foram avaliados comprimento
da parte aérea (CPA), matéria seca da parte aérea (MSPA) e matéria seca do sistema radicular (MSSR). A matéria seca
foi determinada após secagem em estufa com ventilação forçada a 60ºC por 72 horas. Para as sementes do fabricante
Feltrin, aos 30 dias, não houve diferença estatística na análise da variável %G entre os tratamentos. Quanto ao IVG e
ao TM, houve diferença estatística entre os tratamentos, sendo que T4 obteve as maiores médias para ambas as
variáveis e T1 as piores. Aos 70 dias, na avaliação do CPA, da MSPA e da MSSR, houve diferença estatística entre os
tratamentos, sendo que T3 obteve as maiores médias em todas estas variáveis. Os tratamentos T1 e T2 apresentaram
as menores médias. Decorridos 70 dias da montagem do experimento, as sementes originadas do fabricante Topseed
não germinaram. A ausência de germinação observada para essas sementes possivelmente decorre da inviabilidade do
lote de origem. O meio MS/2 mostrou-se o mais eficiente para a germinação e para o crescimento de Lippia alba (Mill)
N.E. Brown, sendo indicada a adição de carvão ativado para a germinação desta espécie. Novos estudos são
necessários a fim de reavaliar a viabilidade/desempenho das sementes Topseed.
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Apresentador: Raquel Moreira Saraiva

Título:  PG - PARTICIPAÇÃO DOS RECEPTORES OPIÓIDES MU E KAPPA CENTRAIS NA INGESTÃO DE SAL EM
RATOS SÓDIO-DEPLETADOS

Orientador: Emilio Jose de Castro E Silva

O sódio é importante constituinte do compartimento extracelular, sendo o principal determinante da osmolaridade
plasmática e do volume extracelular. A composição e a osmolaridade dos fluidos corporais são mantidas em faixas
estreitas de variação. Isto é obtido, primariamente, pela regulação da ingestão e da excreção urinaria de água e
eletrólitos. Dessa forma, um estudo aprofundado acerca dos mecanismos de regulação central da ingestão de água e
de sódio é de extrema importância. Trabalhos do nosso laboratório demonstram que a integridade funcional do sistema
opiatérgico central é fundamental para a regulação da ingestão de água. Em animais sódio-depletados, a ingestão
especifica de sódio se encontra significantemente aumentada. Este projeto procurou, então, investigar se a ingestão de
sódio induzida pela depleção natrioréxica em ratos Wistar pode ser modificada apos o bloqueio farmacológico do
receptor kappa-opiatérgico por meio do antagonista kappa-seletivo nor-binaltorfimina (BNI) administrado centralmente
no ventrículo lateral esquerdo. Este trabalho mostra claramente que o bloqueio dos receptores kappa- opiatérgicos
centrais através da administração de diferentes doses de BNI foi capaz de reverter o apetite por sódio induzido por
depleção de modo dose-dependente em ratos.

Apresentador: Thiago Moreira Trindade

Título:  PG - Efeitos da dieta hipercalórica e da terapia de reposição hormonal sobre as expressões de
marcadores de estresse oxidativo e macrófagos em um modelo pós-menopausal de obesidade e hipertensão

Orientador: Telma de Jesus Soares

O aumento da obesidade entre as mulheres na pós-menopausa, principalmente a obesidade central, está associado
com alterações no sistema cardiovascular e renal, incluindo aumentos no volume sanguíneo, frequência cardíaca,
massa cardíaca e pressão arterial sistêmica. Após a menopausa, as mulheres têm suscetibilidade aumentada às
doenças cardiovasculares e à obesidade. A obesidade e a hipertensão arterial são eventos capazes de desencadear
aumento de estresse oxidativo e inflamação, os quais podem contribuir para o desenvolvimento e progressão de
doenças renais. Vários mecanismos podem estar envolvidos na hipertensão associada à obesidade, incluindo a
ativação do sistema renina angiotensina aldosterona, do sistema simpático, alterações dos peptídeos natriuréticos e
aumento do estresse oxidativo. Contudo, o envolvimento destes fatores na hipertensão associada à obesidade durante
o período pós-menopausal ainda é pouco compreendido. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da
dieta hiperlipídica sobre a pressão sanguínea e sobre as expressões renais de marcadores de estresse oxidativo e de
inflamação (macrófagos e linfócitos) em ratas ovariectomizadas. Vinte e seis ratas Wistar foram ovariectomizadas ou
submetidas à cirurgia sham (sem a retirada dos ovários). Os animais receberam dieta contendo 54,4% do total de
calorias oriundas de gordura (dieta hipercalórica) ou dieta controle e foram divididas nos seguintes grupos: DCS - Ratas
sham submetidas à dieta controle (n=6); DCO – Ratas ovariectomizadas submetidas à dieta controle (n=6); DLS - Ratas
sham submetidas à dieta lipídica (dieta hipercalórica) (n=6); DLO - Ratas ovariectomizadas submetidas à dieta lipídica
(n=8). O peso corporal e a pressão arterial foram determinados semanalmente. Para a coleta de urina os animais foram
colocados em gaiolas metabólicas. Após o fornecimento da dieta, o sangue foi coletado e o rim removido para os
estudos de imunohistoquímica. Os cortes de tecido renal foram incubados com anticorpos anti-heme oxigenase-1,
marcador de estresse oxidativo, (1/300), anti-linfócitos (1/200), durante a noite a 4°C ou com anticorpos anti-ED-1
(macrófagos/monócitos-1/1000), anti-nitrotirosina, marcador de estresse oxidativo, (1/200), durante 60 minutos em
temperatura ambiente. Os dados foram submetidos à análise de variância com comparações múltiplas realizadas pelo
teste de Newman-Keuls. O nível de significância estatística adotado foi p<0,05. Os resultados encontrados com o
tratamento de seis meses de dieta hiperlipídica em ratas ovariecotomizadas foram: 1) Aumento significativo do peso
corporal e do tecido adiposo visceral; 2) Aumento da pressão sanguínea; 3) Aumento da expressão renal de
macrófagos/monócitos; 4) Aumento da expressão renal de linfócitos. Os nossos resultados demonstraram que a dieta
hiperlipídica e a ovariectomia promoveram aumento do peso corporal, do tecido adiposo visceral e da pressão arterial
sistólica, associada ao processo inflamatório renal.

Apresentador: Vanessa Maria Gomes Bonfim

Título:  PG - Comportamento e atividade de anuros quando expostos a diferente níveis de umidade de ar e de
solo

Orientador: Wilfried Klein

A umidade está entre os principais fatores que afetam a distribuição espacial de
anfíbios. Os mecanismos de conservação de água nos anfíbios podem envolver a
diminuição da perda de água através da pele e/ou modificação dos produtos nitrogenados na
urina. Além desses mecanismos fisiológicos a perda evaporativa de água está relacionada ao
comportamento. Sendo assim, propõe-se nesse projeto uma análise da influência dos níveis
de umidade no ar e no solo sobre o comportamento e a atividade de anuros neotropicais.
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Apresentador: Vanessa Maria Gomes Bonfim

Título:  PG - Comportamento e atividade de anuros quando expostos a diferente níveis de umidade de ar e de
solo

Orientador: Wilfried Klein

Investigamos o nível de atividade e as posturas de Rhinella granulosa relacionadas a
conservação de água em diferentes gradientes de umidade de solo e ar.
Para as categorias de atividade, R. granulosa se mostrou parado a maior parte do
tempo em todos os gradientes de umidade. Para as categorias de posturas as posturas de
maior exposição da superfície corpórea ao ar ou ao solo mostraram-se dominantes quando
comparados com posturas de conservação de água. São necessárias mais pesquisas sobre o
comportamento de anuros relacionados ao balanço hídrico para melhor entender como
animais suscetíveis a perda evaporativa de água podem usam adaptações comportamentais
para reduzir as suas perdas de água.
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Apresentador: Carolina Rosario Dantas

Título:  PG - Estudo epidemiológico de anemia falciforme na Comunidade Quilombola Boqueirão do município
de Vitória da Conquista – Bahia.

Orientador: Laize Tomazi

A anemia falciforme (AF) é a hemoglobinopatia mais conhecida e de maior incidência em populações afro-
descendentes, possuindo herança autossômica recessiva. Na AF, a alteração da hemoglobina é estrutural, mais
especificamente a hemoglobina normal chamada de HbA não está presente nas hemácias e sim a hemoglobina S ou
HbS (mutante-variante). Esse fato confere características específicas manifestadas no indivíduo que possui a AF. O
município de Vitória da Conquista é rico em comunidades quilombola (aproximadamente quarenta). Sendo assim foi
realizado um estudo epidemiológico na Comunidade Quilombola Boqueirão a fim de determinar a prevalência da
anemia falciforme e traço falciforme nesta Comunidade. Ao fim das análises observamos que na Comunidade
Quilombola Boqueirão, que tem 467 habitantes, há uma “prevalência” de anemia falciforme de 1:156 pessoas (3
indivíduos com diagnóstico positivo) e de traço falciforme de 1:16 pessoas (29 indivíduos com diagnóstico positivo).

Apresentador: Manuela Maciel Britto Aragao

Título: DISPONIBILIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS MOLECULARES PARA DOENÇAS GENÉTICAS PELO SERVIÇO
DE GENÉTICA DO IBIO/UFBA

Orientador: Renata Lucia Leite Ferreira de Lima

 O Laboratório de Genética Humana e Mutagênese (LGHM) comemorou 50 anos em 2010 e é responsável pelo serviço
de genética que existe no Instituto de Biologia da UFBA. Seus objetivos são aconselhar e acompanhar famílias que
possuem suspeita de alterações cromossômicas ou genéticas, buscando fazer o diagnóstico a partir de cariótipos e
técnicas moleculares e fazer pesquisa na área de doenças genéticas. Em 2007 foi implantada a triagem clínica com o
uso de índices fenotípicos e diferentes análises moleculares para pacientes com suspeita da Síndrome do X-Frágil
(SXF), Fibrose Cística (FC) e Doença de Huntington (DH). O trabalho tem como objetivo apresentar os diagnósticos
moleculares disponíveis  para a comunidade em geral. No período de 2008 até junho de 2010 testou-se 31 pacientes
com suspeitas para SXF e 30 para FC. Foram coletados 2 mL de sangue periférico de cada paciente para extração de
DNA e análises moleculares. As técnicas moleculares utilizadas foram a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR),
Análise de Polimorfismo Conformacional de Fita Simples (SSCP), Digestões enzimáticas com HINC II e BST NI e
coloração com nitrato de prata. O serviço de genética atendeu três famílias que possuíam membros com suspeita de
DH. Dos pacientes avaliados para SXF três foram positivos (9,7%), já para as mutações da FC encontrou-se cinco
heterozigotos e dois homozigotos para a mutação ?F508, obtendo uma frequência do alelo mutado de 15%. Outra
mutação da FC, a G542X, apresentou um paciente heterozigoto que representa 0,33% sendo esse paciente um dos
heterozigotos para ?F508. Para a DH nenhuma família realizou o teste molecular por motivo de menor idade dos
pacientes ou por falta de interesse da família.  As técnicas moleculares implantadas foram importantes na triagem das
mutações genéticas avaliadas e ampliam a gama de doenças pesquisadas no LGHM mostrando ser um novo método
diagnóstico essencial para o laboratório. Com a implantação de novas técnicas diagnósticas se torna possível a busca
de resultados conclusivos sobre um maior número de doenças para a população baiana.
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Apresentador: Mariana de Oliveira Rodrigues

Título:  PG - CORRELAÇÃO ENTRE INDÍCE FENOTÍPICO E TESTE MOLECULAR PARA A SÍNDROME DO X-
FRÁGIL

Orientador: Renata Lucia Leite Ferreira de Lima

A Síndrome do X-Frágil (SXF) é a principal causa hereditária e a segunda etiologia genética de deficiência intelectual,
seguindo-se à Síndrome de Down. Caracteriza-se por uma amplificação do trinucleotídeo (CGG)n na região Xq27.3 do
cromossomo X, na extremidade não traduzida 5’ do gene FMR1 (Fragile X Mental Retardation - 1).  Como resultado,
ocorre uma hipermetilação da ilha CpG silenciando gene FMR1 que passa a não produzir a proteína FMRP que é
importante na formação do sistema nervoso central. Em consequência, os indivíduos com a síndrome apresentam
deficiência mental, além de características como: rosto alongado, orelhas longas e proeminentes, macroorquidismo e
transtorno de linguagem. Pelo fato dos sintomas da SXF serem bastante sutis e semelhantes a outros casos de atrasos
e distúrbios gerais de desenvolvimento, é necessária a confirmação do diagnóstico através de exame genético com
técnicas especiais e utilização de índice fenotípico. O objetivo do estudo foi realizar uma correlação entre o índice
fenotípico utilizado para realizar a triagem da síndrome e o resultado do teste molecular para pacientes com suspeita da
SXF. Para tal, foi utilizado o Índice de Hagerman (1991), que baseia-se em uma  maior pontuação correlacionando-a a a
probabilidade de o indivíduo possuir a síndrome, que antecede a análise molecular através da técnica de Reação em
Cadeia da Polimerase (PCR) para a SXF. O controle da amplificação para meninos e a indicação do diagnóstico da
síndrome para meninas foi realizado utilizando um primer quimérico. Foi realizada a triagem com 31 indivíduos com
suspeita da SXF dos quais 3 (9,67%) apresentaram a ausência da amplificação com o primer do X-Frágil e confirmação
do resultado pela amplificação do primer quimérico. Estes obtiveram 10 e 14 pontos no Índice de Hagerman (1991). Os
demais, a pontuação variou entre 6 e 20 pontos. No presente trabalho, a utilização da técnica de PCR, antecedida pela
triagem através da utilização de índices fenotípicos, permitiu maior eficiência na realização do exame, uma vez que o
índice fornece um hanking dos indivíduos com maior probabilidade de possuir a síndrome e em consequência poupa a
realização de exames caros quando não necessários. No entanto, ainda são necessários mais estudos de correlações
como este e uma otimização da lista de índices fenotípicos para que esta triagem seja mais eficiente.

Apresentador: Mariana Paixao Ferreira

Título: “Detecção da mutação �F508 em pacientes com Fibrose Cística no Estado da Bahia"

Orientador: Renata Lucia Leite Ferreira de Lima

A Fibrose Cística (FC), distúrbio autossômico recessivo mais comum e mais severo que acomete crianças de origem
caucasiana, apresenta sintomas que podem ser confundidos com pneumopatias de repetição ou doenças do trato
gastrintestinal.
A mutação delF508 é predominante entre os mais de 1.300 mutações diferentes do gene CFTR. A população do estado
da Bahia, é altamente misturada (principalmente Africanos e Português descendentes), (Moura Costa, 2007) e, até
agora, apenas um estudo foi realizado para avaliar as bases moleculares da FC nessa população.
Esse estudo determinou a freqüência da mutação delF508 em 30 pacientes menores de 18 anos de ambos os sexos do
estado da Bahia, a maioria do interior do estado, com diagnóstico de Fibrose Cística, atendidos no Serviço de
Pneumologia do Centro Pediátrico Prof. Hosannah de Oliveira (CPPHO).
.
As técnicas moleculares utilizadas para o diagnóstico da mutação delF508 foram a Reação em Cadeia da Polimerase
(PCR), aplicada para a amplificação do DNA na região onde se encontra a mutação,  o Polimorfismo Conformacional de
Fita Simples (SSCP), e posteriormente foi realizada a coloração com nitrato de prata. Todas as técnicas desenvolvidas
no laboratório de genética humana e mutagênese (LGHM).
Dos 30 pacientes avaliados encontramos 5 heterozigotos e 2 homozigotos para a mutação delF508, obtendo uma
frequência do alelo mutado de 15%.
Esta freqüência é consideravelmente menor do que a freqüência média de FC na população mundial (66%). E no Brasil,
com uma frequência média de 47% que foi encontrado nos pacientes de Origem europeia (Raskin et al. 1993).No Rio
de Janeiro, a frequência da mutação delF508 foi de 30,68% (Cabello et al. 1999).Até agora, a menor freqüência no
Brasil (22,7%) tinha sido encontrada no estado do Pará no norte do Brasil (Araújo et al. , 2005).
A baixa frequência da mutação delF508 pode ser explicada pela alta miscigenação da população estudada, que  é
composta principalmente por descendentes de origem Africana.
Considerando a grande contribuição de Português e ascendência Africana na população do Estado da Bahia, mostram
a importância de se investigar outras mutações já detectadas nestas regiões (Azevedo et al. 1982). Estudos
complementares com a triagem de outras mutações deverão ser realizados para melhor entendimento da Fibrose
Cística em população miscigenada.
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Apresentador: Aline Cavalcanti Pereira da Silva

Título:  PG - Realização de ELISA indireto para o diagnóstico sorológico de infecção por Leishmania em cães
vacinados contra leishmaniose visceral.

Orientador: Stella Maria Barrouin Melo

Introdução: Neste plano de trabalho, foi realizado o exame sorológico por ELISA indireto para pesquisa de
soropositividade para anticorpos anti-Leishmania em cães vacinados. A leishmaniose visceral canina (LVC) pertence ao
complexo das leishmanioses, um conjunto de síndromes causadas por várias espécies do gênero Leishmania. O ciclo
da Leishmania depende dos insetos flebotomíneos que têm como fonte de repasto os cães, considerados seu principal
reservatório. Em vista disso, pesquisadores têm se dedicado ao desenvolvimento de vacinas caninas. A LVC causa
uma disfunção imunológica específica resultante do parasitismo do sistema mononuclear fagocitário por Leishmania,
produzindo diferentes graus de sinais clínicos e imunológicos, que incluem uma marcada estimulação policlonal de
linfócitos B, que resulta em hipergamaglobulinemia e grande produção de anticorpos, o que permite o diagnóstico por
testes sorológicos. Objetivos: O presente estudo teve como objetivo investigar a resposta humoral de cães vacinados
com vacinas comerciais contra a infecção por Leishmania e realizar uma triagem de animais negativos residentes na
área endêmica, no Litoral Norte do Estado da Bahia, para um estudo prospectivo com as vacinas comerciais.
Metodologia: 172 cães, cujos proprietários foram contactados por busca ativa ou trazidos à Escola de Veterinária da
UFBA por diversas razões, foram avaliados por ELISA indireto, para detecção de IgG anti-Leishmania. Resultados: 41
cães resultaram soropositivos, sendo 15 cães vacinados. Desses animais, 4 apresentavam quadro clínico sugestivo da
LV, o que pode ser correlacionado à presença de infecção, alta carga parasitária e, consequentemente, provável
potencial transmissibilidade aos flebótomos. Conclusões: É importante salientar que, segundo vários estudos, os
antígenos vacinais podem produzir soropositividade para IgG em cães, porém, é importante a definição se esses
animais têm a infecção e se estão transmitindo-a para os flebótomos. Por outro lado, animais sem infecção, mas
soropositivos pela vacina, podem ser encaminhados à eutanásia, como define a lei brasileira para controle da doença,
que se baseia apenas no diagnóstico sorológico para eliminação de cães. Mais estudos são necessários para definir se
animais soropositivos vacinados nas áreas endêmicas de fato albergam e transmitem o parasito, ou se a
soropositividade pode ter sido conferida pelos antígenos vacinais a animais hígidos, não-transmissores.

Apresentador: Brisa Celeste da Silva de Jesus

Título: AVALIAÇÃO DO PAPEL DAS CITOCINAS IL-6 E IL-10 EM CULTURAS DE CÉLULAS GLIAIS INFECTADAS
POR Neospora caninum

Orientador: Maria de Fatima Dias Costa

Neospora caninum é um protozoário coccídeo causador da neosporose em cães, bovinos e outras espécies. Por causar
abortos em bovinos e desordens neurológicas em recém nascidos, tem sido de bastante importância estudos desse
parasito, principalmente pelos prejuízos causados a bovinocultura. No sistema nervoso as células gliais residentes,
além da função de sustentar, isolar e nutrir os neurônios possuem a responsabilidade pela imunidade local, sendo
capazes e reagir a danos causados aos neurônios e/ou a ao microambiente. Em estudos anteriores mostrou-se que
células gliais de ratos infectadas com N. caninum, produzem altas concentrações de IL-6 e IL-10 e níveis basais de IFN-
g. A partir disso o objetivo deste trabalho foi analisar a viabilidade das células gliais frente ao tratamento com anticorpos
anti-IL-6 e anti-IL-10 e a relação destas citocinas com a proliferação parasitária durante a infecção. Para isso verificou-
se o nível da enzima Lactato Desidrogenase no sobrenadante das culturas, como indicativo da viabilidade celular e o
número de taquizoítos como indicativo de proliferação parasitária. Para tanto, culturas primárias de astrócito e microglia
obtidas do córtex cerebral de ratos neonatos foram tratadas com anticorpos anti-IL-6, anti-IL-10 ou com os dois
anticorpos simultaneamente e posteriormente infectadas com taquizoítos de N. caninum, mantidas por 72 horas. Nas
culturas mistas em que se analisou atividade da enzima Lactato Desidrogenase verificou-se que as células infectadas
há uma redução da viabilidade celular, provavelmente devido à ação dos parasitos que lesam a membrana das células
durante à proliferação intracelular. Adicionalmente, a depleção das citocinas IL-6, IL-10 não alteraram significativamente
a atividade da LDH no sobrenadante das células infectadas ou não. Com relação ao número de parasitos na cultura,
verificou-se que as células quando tratadas com os anticorpos anti-IL-6 e anti-IL-10 e anti-IL-6 + anti-IL-10
apresentaram uma redução significativa do número de taquizoítos. O conjunto deste dados mostram que IL-6 e IL-10
provavelmente controlam a resposta inflamatória das células da glia durante a infecção por N. caninum, assim quando
ausentes permitem a produção de citocinas inflamatórias  e estas seriam responsáveis pela redução do número de
taquizoítos em cultura.

Apresentador: Cintia de Vasconcellos Machado

Título:  PG - Imunolocalização de células-tronco na polpa de dentes decíduos e permanentes humanos

Orientador: Ivana Lucia de Oliveira Nascimento

As células-tronco da polpa dentária representam um dos tipos de células-tronco mesenquimáticas, as quais foram
isoladas tanto da polpa de dentes permanentes, como de dentes decíduos esfoliados humanos. Estas células
apresentam as características essenciais de uma célula-tronco, como capacidade de auto-renovação e diferenciação
multipotencial. Vários estudos já mostraram a capacidade destas células de se diferenciarem
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Apresentador: Cintia de Vasconcellos Machado

Título:  PG - Imunolocalização de células-tronco na polpa de dentes decíduos e permanentes humanos

Orientador: Ivana Lucia de Oliveira Nascimento

não só em células formadoras de tecido dentário, como os odontoblastos, mas também em outros tipos celulares, como
neurócitos, condrócitos e adipócitos. Apesar disso, até o momento pouco se sabe a respeito da localização das células-
tronco pulpares, assim como as possíveis interações funcionais entre estas células e as células do estroma pulpar
circundante, como as células endoteliais. O entendimento de como as células-tronco interagem com o microambiente
onde estão localizadas é essencial para que se possa extrair estas células do seu habitat natural, cultivá-las in vitro e
aplicá-las em diferentes sítios para que promovam a regeneração de tecidos e órgãos. Alguns estudos sugerem que as
células-tronco de origem dentária estão localizadas em um nicho perivascular. Por este motivo, este estudo será
desenvolvido com o objetivo de estudar a distribuição das células-tronco na polpa de dentes decíduos e permanentes
humanos, através da técnica de imunohistoquímica. Para tal, será utilizada a ALDH1, uma enzima que tem sido
empregada como marcador de células-tronco de diferentes origens, e a CD31, uma molécula presente na membrana de
células endoteliais maduras e recém-diferenciadas.

Apresentador: Erica Etelvina Viana de Jesus

Título:  PG - Imunopatogênese da infecção por Neospora caninum em células do Sistema Nervoso Central: o
papel imunomodulatório das células da glia na proteção neuronal

Orientador: Maria de Fatima Dias Costa

O protozoário Neospora caninum é causador de abortamento em bovinos e desordens neurológicas em cães. A
resposta imune sistêmica a este parasito tem sido descrita como pertencente predominantemente a um tipo Th1, com
produção de citocinas inflamatórias que promovem o controle da proliferação parasitária. Entretanto, no sistema
nervoso central este perfil de resposta pode ser deletério. Estudos anteriores mostraram que células da glia infectadas
com N. caninum secretam IL-10, IL-6, mas não IFN-gama. Estes dados sugerem um padrão de resposta protetor destas
células frente à infecção, evitando lesões resultantes do processo inflamatório neste tecido. Desta forma, o objetivo
deste estudo foi investigar o efeitos de citocinas pró-inflamatórias sobre culturas primárias mista de astrócitos e
microglia de rato infectadas por N. caninum. Para tanto, as culturas foram tratadas com diferentes concentrações de IFN
-gama e TNF-alfa e após 24 horas foram infectadas com taquizoítos do parasito. A atividade da enzima lactato
desidrogenase (LDH), utilizada como parâmetro de viabilidade celular, não sofreu alteração pelo tratamento com 50,
150 ou 300 UI/ml de TNF-alfa ou IFN-gama. Entretando, um aumento na atividade da LDH foi observado nas células
infectadas, o que pode está associado aos efeitos citopáticos do parasito. Foi ainda identificado um efeito sinérgico
entre o parasitismo e as citocinas em reduzir, de forma ainda mais expressiva, a viabilidade celular. O tratamento com
IFN-gama ou TNF-alfa, nas três concentrações testadas, reduziu o número de taquizoítos da cultura em 41,5; 54,9 e
61,5% e em 30,2; 38,8 e 31,7%, respectivamente. Diferentemente do tratamento com IFN-gama, os níveis de nitrito
produzido pelas culturas não foram alterados pela citocina TNF-alfa. Entretanto a produção de óxido nítrico (NO) foi
inibida nas culturas infectadas e esta inibição foi ainda mais exacerbada nas culturas infectadas e tratadas com IFN-
gama, evidenciando um efeito inibitório na produção de NO. A produção da prostaglandina E2 (PGE2) foi investigada
para esclarecer Buscando identificar qual mediador da regulação negativa na produção de NO. Um aumento nos níveis
de PGE2 foi observado nas culturas infectadas (17%) e uma elevação ainda mais evidente foi identificada nas culturas
tratadas com IFN-gama e infectadas pelo parasito (25%), mostrando uma relação inversamente proporcional na
produção deste prostanóide e os níveis de nitrito na cultura.  Estes resultados sugerem que TNF-alfa e IFN-gama
promovem controle da proliferação parasitária e que na presença de IFN-gama, há uma atuação sinérgica desta com o
N. caninum em aprimorar os mecanismos parasitários de evasão da resposta imune glial.

Apresentador: Gabriel Menezes de Sousa

Título:  PG - RESPOSTA IMUNE TH17 EM PORTADORES DE INFECÇÃO CRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE C

Orientador: Ajax Merces Atta

A hepatite viral C é um importante problema de Saúde Pública, sendo a principal causa de doença hepática, cirrose e
câncer de fígado no mundo.O espectro clínico da hepatite C também inclui manifestações extra-hepáticas de auto-
imunidade como a produção de crioglobulinas e auto-anticorpos de diferentes especificidades.Algumas evidências
sugerem que as citocinas envolvidas na regulação imune têm um importante papel na hepatite viral C, possibilitando a
persistência viral, além de contribuir para a gravidade da lesão hepática. O presente estudo tem por objetivo avaliar a
resposta imune da subpopulação de células Th17 em portadores do vírus da hepatite C em pacientes brasileiros
atendidos na Bahia, investigando: as citocinas envolvidas na sua indução (TGF-ß e IL-6) e produzidas por esta
subpopulação linfocitária (IL-17, IL-21 e IL-22).Serão procuradas associações entre os resultados destas determinações
com aspectos clínicos (fibrose hepática e auto-imunidade) e virológicos do vírus da hepatite C (genótipos e carga viral).
Espera-se
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Apresentador: Gabriel Menezes de Sousa

Título:  PG - RESPOSTA IMUNE TH17 EM PORTADORES DE INFECÇÃO CRÔNICA PELO VÍRUS DA HEPATITE C

Orientador: Ajax Merces Atta

ao final do estudo, o melhor entendimento da resposta imune Th17 dos pacientes avaliados, associando-a aos achados
clínicos, virológicos e de auto-imunidade, contribuindo para a compreensão da imunopatogenia da hepatite viral C em
uma população do Nordeste brasileiro, além de proporcionar um tratamento mais eficiente e melhor qualidade de vida
para estes pacientes.

Apresentador: Gabriela de Sales Guerreiro Britto

Título:  PG - Obtenção de anticorpos monoclonais para desenvolvimento de ensaio para detecção de alérgenos
de Blomia tropicalis em extratos e em poeira doméstica.

Orientador: Neuza Maria Alcantara Neves

A alergia é definida como suscetibilidade aumentada, que leva à manifestação de diferentes enfermidades a produtos,
denominados alérgenos, que são inócuos para a maioria da população. As capitais do Nordeste do Brasil, incluindo
Salvador, estão entre as cidades do país com maior prevalência de alergia, sendo os índices comparáveis àqueles de
cidades dos países do 1º Mundo. Os ácaros são os principais agentes desencadeadores de doenças alérgicas e dentre
as espécies mais comuns de ácaros da fauna da poeira domiciliar, a espécie Blomia tropicalis tem sido apontada, em
Salvador, como mais freqüente na poeira e como agente sensibilizante mais prevalente em populações estudadas.
Objetivo: Produzir anticorpos monoclonais anti-Blomia tropicalis para desenvolver ELISA de captura para detecção de
alérgenos de Blomia tropicalis em poeira doméstica e em extratos para teste cutâneo e imunoterapia de alergia a este
ácaro. Métodos: Serão produzidos anticorpos monoclonais anti-Blomia tropicalis e a partir dos mesmos, será
desenvolvido e padronizado um ensaio de ELISA de captura para detecção de alérgenos de Blomia tropicalis em poeira
e extratos brutos desse ácaro. Este ensaio possibilitará, entre outros, a padronização da produção do extrato deste
ácaro, que é utilizado para teste de puntura cutâneo e para diagnóstico e imunoterapia de alergia ao Blomia tropicalis, o
qual é comercializado pelo Laboratório de Alergia e Acarologia. Resultados: Foi preparado o antígenos bruto de Blomia
tropicalis com solução de salina (PBS 1X) e feita a dosagem de proteína pelo método Lowry et al., 1951, com o
resultado de 4,0mg/mL. 4 camundongos de linhagem BALB-c passaram por um protocolo de imunização recebendo 3
doses, com intervalo de 20 dias entre elas, do antígeno bruto emulsificado com adjuvante de Freund e após esse
período, os animais foram desafiados com o mesmo antígeno sem adjuvante. O sucesso da imunização foi testado em
um ensaio de ELISA indireto. Todos os animais obtiveram resultados semelhantes, com boa produção de anticorpos
anti-B. tropicalis e dois desses foram utilizamos para a fusão. A fusão foi realizada e após 20dias, foi feito o primeiro
ELISA para avaliar a produção de anticorpos por células hibridas obtidas da mesma e cultivadas em placas de cultura.
Através desse resultado, escolhemos 16 poços reativos ao B. tropicalis para serem clonados. O procedimento de
clonagem foi realizado quando os clones selecionados obtiveram crescimento satisfatório. A clonagem foi feita em uma
técnica de diluição seriada utilizando metade de uma placa de cultura para cada poço pré-selecionado. Atualmente
estamos em processo de acompanhamento da clonagem e realização de novo ELISA indireto para avaliar a viabilidade
e reatividade dos clones.

Apresentador: Glauber Santos Ribeiro de Sena

Título:  PG - REPLICAÇÃO DO VÍRUS DA ARTRITE ENCEFALITE CAPRINA: CINÉTICA DA INFECÇÃO EM
MACRÓFAGOS ASSOCIADA À PRODUÇÃO DE CITOCINAS

Orientador: Silvia Ines Sardi

O vírus da Artrite Encefalite Caprina (CAEV) pertence ao gênero Lentivirus da família Retroviridae. Em seu hospedeiro,
os caprinos, este vírus apresenta tropismo pelos monócitos, embora a replicação ocorra em células já diferenciadas, os
macrófagos, além de determinados tipos celulares como células da membrana sinovial das articulações e células do
sistema nervoso de animais jovens. O ciclo de replicação desse agente é complexo, tendo sido estudado em células da
membrana sinovial, onde apresentam o padrão dos retrovírus tipo C/lentivirus, no qual montagem e brotamento ocorrem
simultaneamente, embora haja registros de ocorrência do ciclo tipo B/D, onde o estágio da montagem se inicia em um
momento anterior ao do brotamento da partícula viral. Até momento, não foram realizados estudos do ciclo de
replicação em células da linhagem monocitária (monócitos/macrófagos). A infecção por CAEV leva as células a
secretarem citocinas e quimiocinas que recrutam células do sistema imune, resultando em inflamações crônicas como a
artrite. Por infectar inicialmente células efetoras da imunidade inata, esse vírus pode induzir a uma rápida expressão de
citocinas pró-inflamatórias como TNF-a, IL-1, IL-12, IL-6 ou interferons tipo I, como IFN- a, associados ao estado
antiviral, ou citocinas regutatórias como TGF- ß e IL-10. Outra possibilidade seria a induçãoda produção de óxido nítrico
pelos macrófagos infectados pelo CAEV. Poucos estudos, no entanto, foram realizados avaliando a resposta inicial dos
macrófagos infectados por esse vírus.  Este trabalho tem como objetivo investigar os fatores imunológicos relacionados
à infecção do CAEV em monócitos/macrófagos (M/M) e a cinética da replicação viral nestas células e em cultivo celular
de membrana sinovial. Serão realizados cultivos de células de membrana sinovial de caprinos e de células
mononucleares do sangue periférico (PBMC) que serão infectadas com CAEV. O ciclo de replicação viral em células de
membrana sinovial
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caprina e de macrófagos será observado por meio da Microscopia Eletrônica de Transmissão nos tempos de 3, 6, 24 e
72 horas após infecção. Cultivos de PBMC (n=30) serão infectados para avaliação tanto da expressão de citocinas (TNF
-a, IL-1, IL-12, IL-6, IFN-a, TGF- ß e IL-10) utilizando a técnica do Real-Time PCR (qPCR) quanto da produção de óxido
nítrico que será avaliada por meio do Teste Griess nos tempos citados acima.O desenvolvimento desse trabalho poderá
contribuir para a melhor compreensão da patogênese da doença causada pelo CAEV.

Apresentador: Isabela Silva de Oliveira

Título:  PG - Células T regulatórias na Hepatite viral C crônica

Orientador: Maria Luiza Brito de Sousa Atta

A hepatite viral C é um problema significativo de Saúde Pública no mundo. O vírus da hepatite C (HCV) estabelece uma
infecção persistente na maioria dos indivíduos infectados, causando doença crônica do fígado, induzindo manifestações
clínicas hepáticas e extra-hepáticas, com possível evolução para cirrose e carcinoma hepatocelular, sendo hoje,
responsável pela maior parte dos casos de transplante de fígado no mundo. Os mecanismos do desequilíbrio imune que
favorece a persistência do HCV não é ainda completamente entendido. Sabe-se que os indivíduos infectados pelo HCV
e que curam espontaneamente desenvolvem resposta de célula T CD4+, Th1, eficiente e específica. Por outro lado,
uma resposta de célula T CD4+, transitória e limitada, relaciona-se com evolução para hepatite C crônica. Alguns
mecanismos foram propostos para tentar explicar a falha observada na resposta imune do hospedeiro à infecção
crônica pelo HCV, levando à persistência viral, como: mutações em regiões imunogênicas do HCV, exaustão de células
T efetoras, defeito na apresentação antigênica, supressão da resposta por proteínas virais, defeito na maturação de
linfócitos T e supressão por células T regulatórias (Treg). Alguns autores têm avaliado o papel de células Treg na
infecção pelo HCV. Foram isolados clones de células Treg produtoras de IL-10 de pacientes com infecção crônica,
porém essas células não foram isoladas de indivíduos com infecção controlada. Outros documentaram que pacientes
com infecção persistente têm aumento na frequência de células com marcadores fenótipos típicos de Treg (células T
CD4+CD25+high e CD25+FoxP3) com capacidade de diminuir a atividade de linfócitos T CD8+ HCV-específicas. Por
outro lado, deficiência quantitativa de células CD4+CD25+high foi observada em indivíduos com HCV associado com
manifestações de autoimunidade, e também, em pacientes com vasculite crioglobulinêmica  quando comparados com
indivíduos cronicamente infectados pelo HCV, mas sem manifestações de autoimunidade. Adicionalmente, foi
observado que a resposta ao tratamento foi acompanhada por um aumento nos níveis de células Treg, com relação
oposta em pacientes com infecção crônica pelo HCV sem manifestação de autoimunidade.  O presente estudo tem
como objetivo investigar a frequência e função de células T regulatórias em pacientes com infecção crônica pelo vírus
da hepatite C, com e sem manifestações de autoimunidade, antes, durante e após tratamento. Pretende-se avaliar
quantitativamente, por citometria de fluxo, os linfócitos T, B e NK do sangue periférico de portadores do HCV, antes e
nas semanas 4 e 12 pós tratamento e controles sadios. Serão também determinadas por citometria de fluxo, as
frequências de células Treg CD4+CD25+FoxP3 nesses indivíduos, nos períodos referidos acima. A atividade funcional
será realizada pela determinação dos níveis séricos das citocinas IL-2, IL-5, IL-10 e TGF-ß, por ensaio
imunoenzimático, nos mesmos períodos e também, ex vivo, após estímulo com antígenos do core do HCV. Os dados
obtidos serão correlacionados com manifestações de autoimunidade nos pacientes. A avaliação do perfil de células T
regulatórias em portadores do HCV, em uso de terapia antiviral, poderá contribuir na compreensão do comportamento
dessa infecção em nossa população, ampliando a obtenção de uma resposta terapêutica mais eficiente, o que culmina
com a melhoria da saúde desses indivíduos.

Apresentador: Joanemile Pacheco de Figueiredo

Título:  PG - Papel da IgE e IgG4 na susceptibilidade e resistência para Asma e Infecção por Schistosoma
mansoni

Orientador: Maria Ilma Andrade Santos Araujo

Trabalhos recentes mostram que indivíduos infectados por helmintos apresentam redução da expressão clínica de
doenças alérgicas, seja por meio da redução da reatividade aos testes cutâneos para aeroalérgenos, seja pela menor
gravidade da asma. Além da produção de citocinas regulatórias, outros mecanismos devem estar envolvidos na
modulação da resposta alérgica em indivíduos com esquistossomose.
Entre as hipóteses levantadas, altos níveis IgE policlonal poderia competir com IgE específica pelo sítio de ligação em
mastócitos. Por outro lado, altos níveis de IgG4 poderia competir com a IgE pela ligação ao antígeno, prevenindo a
reação de hipersensibilidade imediata. Há poucos trabalhos na literatura sobre o assunto e o nosso grupo observou
níveis elevados de IgE total e tendência para níveis mais baixos de IgE específica anti-ácaro em indivíduos infectados
com S. mansoni, à despeito do pequeno tamanho amostral. Portanto, é importante a avaliação do papel da IgE e IgG4
na modulação da resposta alérgica e na infecção pelo S. mansoni.



Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: IMUNOLOGIA

Apresentador: Joanemile Pacheco de Figueiredo

Título:  PG - Papel da IgE e IgG4 na susceptibilidade e resistência para Asma e Infecção por Schistosoma
mansoni

Orientador: Maria Ilma Andrade Santos Araujo

Todos os moradores de áreas endêmicas em esquistossomose no município do Conde-Bahia que aceitaram participar
do estudo  foram submetidos à coleta de sangue para dosagem de anticorpos pela técnica de ELISA e de fezes para
exames parasitológicos pelo método de Kato-Katz. Após 6 meses do tratamento com drogas anti-helmínticas, os
selecionados foram reavaliados.
A prevalência de S. mansoni na área estudada foi de 45%, sendo a carga parasitária 60 ± 162 ovos por grama de fezes.
Os níveis séricos de IgE e IgG4 específicos para antígeno solúvel de verme adulto (SWAP) foram 0,8 ± 0,44 e 1,45 ±
1,48, respectivamente. A distribuição gráfica da dosagem de IgE para SWAP mostrou-se homogênea em torno da
média, o que não ocorreu com a dosagem de IgG4 específica havendo dois grupos distintos: altos e baixos produtores
de IgG4. O grupo dos altos produtores de IgG4 para SWAP apresentaram média de carga parasitária mais elevada
comparando-se com a média da carga parasitária do grupo de baixos produtores de IgG4 para SWAP. Este dado
sugere que quanto maiores os níveis de IgG4 para SWAP maior é a susceptibilidade a infecção por S. mansoni.
A razão entre IgE e IgG4 para SWAP em indivíduos infectados foi maior quando comparado a razão dos não infectados
demonstrando que, em residentes de área endêmica em esquistossomose, a resistência à infecção por S. mansoni é
um fenômeno associado ao aumento da razão entre IgE e IgG4 para SWAP.
Em relação ao tratamento para esquistossomose, a carga parasitária se manteve reduzida até 6 meses após o
tratamento com Praziquantel, havendo redução dos níveis específicos para SWAP de IgE e aumento dos níveis de IgG4
seis meses após o tratamento.
Não houve diferença significativa nos níveis médios de IgE total entre asmáticos infectados com S. mansoni , asmáticos
sem infecção e indivíduos infectados não asmáticos (1990 ± 934, 1950 ± 856 e 1730 ± 1215, respectivamente; p> 0,05).
Houve correlação positiva entre níveis de IgE total e carga parasitária de S. mansoni (p< 0,005). O nível médio de IgE
específico para antígeno 1 de Dermatophagoides pteronyssinus (Der p1) em asmáticos infectados com S. mansoni foi
de 3 ± 6,1. A razão entre IgE total / IgE para Der p1 foi de 917. O nível médio de IgG4 para Der p1 em asmáticos
infectados ou não com S. mansoni foram de 0,3 ± 0,2 e 0,48 ± 0,44, respectivamente (p> 0,05). Em asmáticos
infectados com S. mansoni a razão de IgE policlonal/ IgE alérgeno-específico foi elevada e pode suprimir a ligação de
anticorpos específicos em superfície de mastócitos. Em recente estudo foi demonstrado que a razão entre IgE total e
IgE para Der p1 em torno de 500 foi capaz de inibir a liberação de histamina in vitro. Sendo assim, uma das possíveis
explicações para modulação da resposta inflamatória alérgica em indivíduos infectados com helmintos esteja
relacionado com altos níveis de IgE policlonal associado a baixos níveis de IgE alérgeno específico.

Apresentador: Jose Fernando de Araujo Neto

Título:  PG - Investigação sobre provável ação bloqueadora da degranulação de basófilos por soros de
indivíduos com IgE positiva para Blomia tropicalis e teste cutâneo negativo para este alérgeno e estudo de
reação cruzada de IgE entre antígenos de ácaros da poeira e baratas com antígenos Ascaris lumbricoides
utilizando os teste de IMUNO-CAP e de Western-blot

Orientador: Neuza Maria Alcantara Neves

Nas sociedades modernas, as doenças respiratórias alérgicas, incluindo asma, rinite e dermatite atópica, são um dos
principais problemas de saúde pública e suas prevalências vêm aumentando mundialmente. Ácaros da poeira
doméstica são alérgenos ambientais comuns e estão associados à indução de sintomas de asma e rinite, sendo Blomia
tropicalis o mais prevalente dos ácaros causadores de distúrbios alérgicos nos trópicos. Os achados que correlacionam
fortemente a presença de IgE específica circulante e a positividade ao teste cutâneo a um mesmo alérgeno em países
desenvolvidos, não são reproduzidos em países em desenvolvimento ou comunidades rurais. O efeito
imunomodulatório por helmintos pode ser um dos mecanismos responsáveis por essa supressão à positividade do teste
cutâneo. O presente projeto tem como objetivo investigar qual a influência da reação cruzada de anticorpos IgE entre
antígenos de Blomia tropicalis e Ascaris lumbricoides no diagnóstico de alergia realizado pelo ImmunoCAP, assim como
avaliar a capacidade desses anticorpos que reagem cruzadamente de degranularem basófilos in vitro, com o propósito
de investigar os mecanismos ligados à dissociação entre IgE específica para determinado aeroalérgeno e a reatividade
cutânea ao mesmo alérgeno observada em populações não afluentes.

Apresentador: Leonardo Nascimento Santos

Título:  PG - Investigação sobre efeitos imunomodulatórios de frações de extrato de Trichuris trichiura em
populações celulares do sistema imune humano in vitro

Orientador: Neuza Maria Alcantara Neves

Estudos epidemiológicos e experimentais sugerem que os helmintos podem baixo-regulam a resposta imune a
aeroalérgenos induzir uma rede imunomoduladoras. Baseado nisso, o isolamento e identificação de moléculas capazes
de induzir helmintos imunomodulação é uma nova estratégia para o tratamento de doenças alérgicas. Neste trabalho,
investigamos o efeito do antígeno somático de T. trichiura (Ttag) e suas
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frações (TtFrs) sobre a produção de citocinas por células mononucleares do sangue periférico (PBMC) de doadores
saudáveis. O Ttag foi obtidos por maceração de vermes adultos e seu fracionamento por cromatografia líquida de
proteína de rápida (FPLC) em coluna de troca iônica. PBMC (1 x 106 células por ml) foram estimuladas com Ttag ou
suas fracções (50µg/ml). O ensaio foi realizado em duplicata, com Polimixina B para bloquear o efeito do LPS presente
no Ttag e nas TtFrs. LPS (0,2 ?g / ml) e PHA (10µg/mL) foram utilizados como controle positivo nos ensaios
estimulatórios e como estímulo prévio nos ensaios inibitórios. As culturas foram mantidas a 37 ° C, 5% CO2 durante 24
ou 120 horas. Os sobrenadantes foram coletados e a produção de IL-10, IL-12, TNF-a, IL-5 e IL-13 foi quantificada
através de ELISA. O teste de Kruskal-Wallis foi utilizado para determinar diferenças na produção de citocinas entre
todos os estímulos, onde ocorreram diferenças significativas, o teste de comparação múltipla de Dunn foi utilizado para
determinar a variação entre cada estímulo e o controle negativo. P <0,05 foi considerado estatisticamente significativo.
Após a triagem inicial, oito frações (TtFr10, TtFr13, TtFr15, TtFr17, TtFr18, TtFr19, TtFr20 e TtFr21) e Ttag foram
testados. TtFr10 TtFr19 tiveram maior capacidade de induzir a produção de IL-10, mas TtFr13, TtFr17 e TtFr18 também
induzido. Além disso, TtFr10 e TtFr19 também foram capazes de induzir a produção de TNF-a e de baixo nível de IL-12.
Nenhum estímulo inibiu a produção de IL-10, TNF-a e IL-12 induzidas por LPS. As citocinas tipo Th2 (IL-5 e IL-13) não
foram induzidos por Ttag ou suas frações em culturas de PMBC. Algumas frações do antígeno somático de Trichuris
trichiura  induziram grande produção de IL-10, que é a citocina mais importante envolvida nos mecanismos reguladores.
No entanto, as frações TtFr10 e TtFr19 também induziram TNF-a e IL-12. A purificação e caracterização destas frações
a nível molecular será realizado, com o objetivo de isolar moléculas capazes de estimular especificamente citocinas
reguladoras, a fim de serem utilizadas como ferramentas no desenvolvimento de imunoterapia para doenças alérgicas e
auto-imunes.

Apresentador: Luciane Mota Lima

Título:  PG - ANTÍGENOS DE SCHISTOSOMA MODULAM A RESPOSTA IMUNE INFLAMATÓRIA “IN VITRO” EM
PACIENTES INFECTADOS PELO HTLV-1.

Orientador: Maria Ilma Andrade Santos Araujo

Introdução- O HTLV-1 é o agente causador de leucemia/linfoma de células T de adulto e da mielopatia associada ao
HTLV-1/ Paraparesia espástica tropical (HAM/TSP). O vírus infecta as células T e acomete cerca de 20 milhões de
indivíduos em todo o mundo. A HAM/TSP é caracterizada clinicamente por paraparesia espástica que é progressiva e
cursa com dificuldade para deambulação. Outras manifestações associadas à doença incluem síndrome de Sjogren,
poliartrite, doenças periodontais, manifestações urológicas, dermatite infecciosa e disfunção erétil. Pouco se sabe se
estas manifestações neurológicas estão associadas com fatores virais ou imunológicos e se estes são fatores de risco
para a doença grave. Pacientes com HAM/TSP apresentam carga viral mais elevada e também maior produção das
citocinas IFN-? e TNF-a que indivíduos portadores assintomáticos. Enquanto que na infecção pelo HTLV-1 existe uma
polarização da resposta imune para o pólo Th1, associada com o processo inflamatório que causa a HAM/TSP, a
infecção pelo Schistosoma mansoni ou produtos do parasita, é capaz de modular a resposta inflamatória do tipo Th1
envolvida em algumas doenças auto-imunes, a exemplo do diabetes tipo I, artrite e psoríase. Diante desses dados, a
nossa hipótese é que antígenos de S. mansoni são capazes de modular a resposta imunológica de indivíduos com
HTLV-1. Metodologia- Os antígenos do Schistosoma Sm29, ShTSP2 e PIII foram adicionados às culturas de células de
pacientes com HTLV-1 para avaliar a capacidade desses antígenos em modular a resposta inflamatória do tipo Th1 que
participa da patogênese dessa doença e os níveis de citocinas no sobrenadante foram medidos usando a técnica de
ELISA sandwich. O antígeno Sm29 é uma glicoproteína do tegumento do S. mansoni adulto e o PIII é uma proteína
obtida do antígeno solúvel do verme adulto. Ambos induzem a produção de IL-10 “in vitro” por células mononucleares
do sangue periférico (CMSP) de indivíduos cronicamente infectados. ShTsp2 é uma proteína do tegumento do S.
haematobium e a resposta imune induzida por ele, em humanos, ainda não é bem conhecida. Resultados- Comparando
os níveis de citocinas produzido pelas CMSP de culturas não estimuladas, os níveis de IFN-? foram reduzidos pela
presença do Sm29 em oito dos 14 indivíduos analisados (média de redução= 48%; p=0.0019).  O Tsp2 foi capaz de
diminuir os níveis de IFN-? em sete dos 14 indivíduos (média de redução= 51%; p=0.0058) e PIII em seis deles (média
de redução= 39%; p=0.0159). Os níveis de TNF-a também diminuíram após a adição dos antígenos de Schistossoma.
Em culturas estimuladas com Sm29 houve uma redução da produção de TNF-a em quatro dos 11 indivíduos analisados
(média de redução= 55%). O ShTsp2 foi capaz de modular a produção desta citocina em cinco dos 11 indivíduos (média
de redução= 50%; p=0.035), enquanto que o PIII quando adicionado às culturas de CMSP foi capaz de reduzir a sua
produção em 7 dos indivíduos (média de redução= 71%; p=0.0039). Nós também avaliamos a produção de IL-10 por
estas CMSP no sobrenadante de suas culturas e verificamos que a adição do Sm29 e ShTsp2 resultou em um aumento
de sua produção em 12 dos 15 indivíduos analisados (média de aumento= 1113% e 2235%, respectivamente;
p<0.0001). O PIII também foi capaz de aumentar a produção de IL-10 em sete dos 15 indivíduos (média de aumento=
45%; p=0.0063). Conclusão- Concluímos com estes resultados preliminares que os antígenos de Schistosoma sp.
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são capazes de modular a produção de IFN-? e TNF-a pelas CMSP em 50% dos indivíduos infectados com HTLV-1. A
modulação da produção destas citocinas inflamatórias pelos antígenos do Schistosoma pode estar associada ao
aumento da produção de IL-10. Estes dados podem contribuir para o desenvolvimento de estratégias que previnam os
processos inflamatórios na infecção pelo HTLV-1. Suporte financeiro- CNPQ (Universal 479417/2008 3), NIH
(R01AI079238A).

Apresentador: Mariana de Menezes Pereira

Título:  PG - Investigação dos níveis séricos de prolactina, ferritina, proteína C-reativa e anticorpos
antifosfolípides em pacientes com doenças cardiovasculares

Orientador: Ajax Merces Atta

Alterações nos níveis séricos de prolactina, ferritina, proteína C-reativa e anticorpos antifosfolípides têm sido
recentemente associadas com manifestações clínicas de doenças cardiovasculares. O presente trabalho tem como
objetivo investigar os níveis séricos destes biomarcadores em pacientes atendidos no serviço de cardiologia do hospital
Ana Nery do Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia. Foram incluídos 97
indivíduos, 49 mulheres (62 ± 11,6 anos, IC 95% = 58,7 – 65,3 anos) e 48 homens (58,3 ± 9,1 anos, IC 95% = 55,7 –
61,0 anos). Imunoensaios quimioluminescentes foram usados para determinar os níveis de prolactina e ferritina,
proteína C-reativa foi quantificada por nefelometria enquanto os  anticorpos antifosfolípides foram pesquisados por
ELISA indireto com conjuntos diagnósticos comerciais.  Os níveis de prolactina foram inalterados (mulheres, mediana =
4,5 ng/mL, IQR = 3,7 – 8,5 ng/mL; homens, mediana = 5,8 ng/mL, IQR = 3,7 – 8,5 ng/mL), enquanto os níveis séricos
de ferritina (mediana = 113,5 ng/mL, IQR = 58,4 - 187, 1 ng/mL) apresentaram-se aumentados em 18/97 (18.5%)
pacientes. Proteína C-reativa acima de 3 mg/L foi observada em 43/97 (44,3%), 13 homens ( mediana 7,7 mg/L, IQR =
6, 2 – 11, 4 mg/L) e 30 mulheres (mediana 5,7, IQR = 4,2 – 8,6 mg/L), existindo diferença entre os dois sexos de
pacientes (P = 0.002). Anticorpos anticardiolipina foram detectados em apenas um paciente, enquanto anticorpos IgA
anti-ß2 glicoproteína I (= 10 SAU) foram observados em 16/97 (16,5%). Uma forte associação foi verificada entre a
soropositividade para estes anticorpos e o histórico de acidente vascular cerebral (AVC, P = 0.004). Nós concluímos
que a presença de anticorpos IgA anti-ß2 glicoproteína I deveria ser investigada rotineiramente em pacientes com
alterações no metabolismo lipídico e possibilidade de desenvolvimento de doença cardiovascular.

Apresentador: Paulo Cirino de Carvalho Filho

Título:  PG - Avaliação do Fenótipo de Células T e Apoptose em Células Mononucleares de Sangue Periférico
(PBMC) de Indivíduos Portadores de Periodontite Crônica

Orientador: Marcia Tosta Xavier

A Periodontite é uma doença multifatorial, provocada pela resposta imuno-inflamatória do hospedeiro frente a estímulos
de diferentes espécies bacterianas que colonizam o biofilme subgengival, destruindo os tecidos de suporte dos dentes e
levando a perda dos mesmos. O presente estudo objetiva avaliar a indução de apoptose em linfócitos T, o perfil
fenotípico de células T regulatórias, Th17 e liberação das citocinas Interleucina-17 (IL-17), Interleucina-10 (IL-10) e
Fator de crescimento transformador-beta (TGF-beta) em cultura de Células Mononucleares de Sangue Periférico
(PBMC) de indivíduos com periodontite crônica estimuladas in vitro com o extrato sonicado de Porphyromonas gingivalis
(Pg). As amostras de sangue serão coletadas em indivíduos com boa saúde sistêmica, que procurarem os ambulatórios
do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) da prefeitura municipal de Salvador para tratamento. Os voluntários
cadastrados no programa serão examinados e classificados quanto aos descritores clínicos periodontais. As células
serão cultivadas por 48 horas utilizando-se os estímulos de Pg e de mitógenos convencionais, como Pokweed e LPS de
Eischerichia coli e então marcadas com anexina V e iodeto de propídio para posterior leitura em citômetro de fluxo. As
células T regulatórias e Th17 serão avaliadas fenotípicamente por citometria de fluxo e a produção de IL-17, IL-10 e
TGF-beta será avaliada por ELISA.

Apresentador: Rafael Lessa Jabar

Título: Perfil de citocinas em indivíduos naturalmente resistentes a esquistossomose.

Orientador: Maria Ilma Andrade Santos Araujo

Estudos realizados em áreas endêmicas para esquistossomose têm demonstrado que alguns indivíduos não adquirem
a infecção, apesar do contato com água infestada de caramujos infectados. A resposta imune destes indivíduos difere
da resposta dos cronicamente infectados ou dos que apresentam resistência à reinfecção após o tratamento, e é
caracterizada pelo aumento da resposta proliferativa de linfócitos frente a antígenos da cercaria, do esquistossômulo, do
ovo (SEA) e do verme adulto (SWAP), com produção de citocinas do perfil Th2, mas também de IFN-y. Nos indivíduos
cronicamente infectados, de acordo com a literatura, observa-se baixa produção de IFN-? e elevados níveis de citocinas
Th2 (e.g. IL-4, IL-5, IL-13 e IL-
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Orientador: Maria Ilma Andrade Santos Araujo

10). O presente trabalho buscou avaliar a resposta imune dos indivíduos resistentes, identificados em uma área
endêmica em esquistossomose na Bahia, frente a antígenos do S. mansoni: SWAP, SEA, Sm21.6, Sm22.6, PIII e IPSE.
Os indivíduos foram selecionados através de estudo de corte transversal, e após a confirmação da infecção mediante
exame parasitológico de fezes, uma amostra de sangue dos mesmos foi coletada para avaliação da resposta imune
sérica e dosagem de citocinas (IL-5, IL-13, IL-10, IL-21 e IFN-g) em sobrenadante de cultura de células mononucleares
de sangue periférico estimuladas com antígenos de S. mansoni. Os resultados demonstraram que os indivíduos
resistentes produziram níveis mais altos de IL-5, IL-13 e IFN-g após estimulação com SEA, em comparação com
indivíduos infectados. Por outro lado, os antígenos Sm21.6, Sm22.6, PIII e IPSE induziram uma produção
significativamente menor de IFN-g pelas células de indivíduos resistentes em comparação com indivíduos infectados.
Os antígenos Sm21.6 e Sm22.6 induziram níveis mais altos de IL-10 nos indivíduos resistentes do que em suscetíveis.
As relações entre IL-5, IL-10 e IFN-g mostraram um predomínio de ambas as respostas, Th1 e Th2, no grupo de
resistente.

Apresentador: Rodrigo Carvalho de Oliveira

Título:  PG - Anticorpos anti-dsDNA em portadores de Lúpus Eritematoso Sistêmico de Salvador-Ba:
Prevalência, Caracterização Imunoquímica e envolvimento na imunopatogenia.

Orientador: Ajax Merces Atta

O lúpus eritematoso sistêmico (LES) é uma doença reumática auto-imune sistêmica cuja prevalência estimada no
Brasil, com base naquelas descritas em outros países, deve se situar entre 16-80.000 casos. Caracterizado por
importante distúrbio imunológico, o LES apresenta descontrolada produção de auto-anticorpos, falhas na depuração de
complexos imunes, defeitos na apoptose e inflamação sistêmica. Entre os biomarcadores imunes associados com a
atividade do LES, especialmente com a doença renal lúpica, os auto-anticorpos anti-dsDNA ocupam posição de
destaque. Contudo, ainda existem controvérsias sobre o papel desempenhado por estas imunoglobulinas na
imunopatogenia do LES, que aparentemente são influenciadas pelo background genético dos pacientes e fatores
ambientais. O objetivo deste trabalho é  investigar a relação entre auto-anticorpos anti-dsDNA e a imunopatogenia do
lúpus eritematoso sistêmico em pacientes portadores desta doença atendidos em um centro de referência em
Reumatologia de Salvador-Bahia. Serão incluídos 400 pacientes do sexo feminino, de idade entre 15 – 65 anos de
idade, todas com quatro ou mais critérios para classificação de LES, preconizados pelo American Rheumatology
College. As pacientes serão avaliadas clinicamente pela equipe médica do Ambulatório de Lúpus do Hospital Santa
Izabel, e avaliadas laboratorialmente no LAPIM. Os indivíduos controles serão 100 mulheres sadias, de idade
semelhante, recrutadas entre doadoras de bancos de sangue de Salvador-Bahia. A investigação de anticorpos anti-
dsDNA será precedida da pesquisa de anticorpos antinúcleo usando a reação de imunofluorescência indireta com
substrato antigênico de células HEp-2000. As amostras positivas para anticorpos antinúcleo serão avaliadas para a
presença de anticorpos anti-dsDNA por teste de imunofluorescência indireta com C. luciliae. A pesquisa de anticorpos
IgE anti-dsDNA será realizada em sistema amplificado, com amostras desprovidas de IgG por adsorção dos soros com
Sepharose-proteína G. Nesta pesquisa, serão usados anticorpo monoclonal de camundongo anti-IgE humano e
anticorpos de cabra anti-IgG de camundongo marcados com isotiocianato de fluoresceína. Os soros positivos para
anticorpos IgG anti-dsDNA em IFI serão também avaliados por teste de ELISA indireto para a quantificação deste
isotipo de anticorpo e  investigados para as suas quatro subclasses  em reação de imunofluorescência indireta, usando
anticorpos monoclonais de camundongo anti-IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4 humanas, anticorpos de cabra anti-IgG de
camundongo marcado com FITC. A caracterização estrutural dos sítios combinatórios dos anticorpos anti-dsDNA será
realizada através de estudos moleculares computadorizados de difração de Raio-X usando cristais de anticorpos anti-
dsDNA altamente purificados.  Amostras de urina colhidas no laboratório na ocasião da colheita de sangue dos
pacientes serão processadas no prazo máximo de 1 h pós-colheita e avaliadas para proteinúria, creatinina, hematúria,
leucocitúria e cilindros urinários. Níveis séricos de creatinina e cistatina C dos pacientes serão determinados por
dosagem bioquímica e nefelomética, respectivamente. Valores populacionais de referência previamente estabelecidos
serão usados na avaliação das possíveis alterações patológicas. Os níveis séricos de C3 e C4 serão determinados
através de nefelometria. Os níveis séricos de IL-6 e Il-10 serão quantificados através de ELISA de captura, usando-se
nestas determinações kits comerciais.
Iniciamos as coletas das amostras após estabelecer protocolo em conjunto com equipe médica do serviço de
Reumatologia, investigando toda a parte clínica destes pacientes. Iniciamos também as determinações laboratoriais.
Após o desenvolvimento das atividades previstas neste estudo clínico e laboratorial, esperamos significativa
contribuição científica sobre a imunopatogênia e imunopatologia do LES, aporte de informações clínicas e laboratoriais
com vistas à melhoria da assistência à saude dos pacientes.
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Orientador: Camila Alexandrina Viana de

INTRODUÇÂO: A ausência de droga eficaz e com reduzido efeito colateral para o tratamento da asma evidencia a
necessidade do desenvolvimento de novas alternativas terapêuticas para essa patologia. Nesse sentido, a flora
brasileira, e particularmente a nordestina, representa um grande arsenal a ser explorado. Diante disto, nos propomos
avaliar a imunomodulação da espécie vegetal Ocimum gratissimum (Og) a partir da metanólica (OgME), bem como do
seu constituinte químico, o Ácido Rosmarínco (RosA) em modelo murino de alergia ao ácaro Blomia tropicalis.

MÉTODOS: Grupos de 6 camundongos AJ foram sensibilizados através de injeções subcutâneas com 4mg/ml de
hidróxido de alumínio e extrato de B. tropicalis (BT) (10?g/animal) nos dias 0 e 7. Vinte e quatro horas (24h) após a
última sensibilização os animais receberam quatro (4) desafios intranasais (10?g/animal) em intervalos de um dia, além
de receberem diariamente diferentes doses das drogas testadas até o dia 14. No dia 15 os animais foram sacrificados e
foi então coletadas diferentes amostras  para a contagem de células, dosagem de peroxidase e de citocinas no Lavado
broncoalveolar (BAL), dosagem de IgE, IgG1 e IgG2a no soro e dosagem de peroxidase e histopatologia do pulmão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Os dados até o momento analisados demonstram a capacidade do tratamento por via
oral de OgME e do RosA, intraperitonealmente, em reduzir os parâmetros de alergia tais como os níveis de eosinófilo e
de peroxidase de eosinófilo no BAL e a produção de citocina Th2 (IL-4). Assim, a espécie estudada demonstra um
importante potencial anti-asmático que pode ser atribuído, pelo menos em parte, ao sue constituinte polifenólico, o ácido
rosmarínico.

Apresentador: Scheila Nogueira Santos

Título: Imunomodulação da óxido nítrico sintetase  tipo-2 por PGE2  e IL-10 em co-culturas de neurônios e
células gliais e  em  culturas organotípicas de cérebro de rato infectadas por Neospora caninum

Orientador: Maria de Fatima Dias Costa

O sistema nervoso central (SNC) responde a injúrias, as mais diversas, incluindo agressões por microorganismos,
através das células gliais, que se ativam produzindo mediadores pró e/ou antiinflamatórios. Em condições saudáveis,
esses são expressos em níveis indetectáveis ou muito baixos, entretanto, após agressão tecidual, são rapidamente
induzidos e liberados, passando a exercer diversas ações. Culturas primárias de neurônios e células da glia, atualmente
bem caracterizadas, representam excelentes instrumentos para estudo in vitro das interações e transformações
celulares decorrentes de agressões ao tecido nervoso. Nestas, a resposta à infecção por taquizoítos de N. caninum tem
perfil Th2, verificando-se ainda inibição da liberação de óxido nítrico (NO). A produção de NO pela microglia, célula que
tem características imuno-efetoras, é regulada pela isoenzima iNOS (óxido nítrico sintetase induzida) e pode ser
também controlada pela PGE2, que juntamente com a citocina IL-10, exerce funções  supressoras especialmente junto
à microglia. A liberação de PGE2 foi mensurada em condições basais e após infecção de culturas mistas de células
gliais com taquizoítos de N. caninum. A seguir, bloqueou-se, nessas culturas, a liberação de IL-10, procedimento que
não alterou níveis de PGE2. Esses resultados fazem supor que existem outros mecanismos, não sendo a citocina IL-10
a única responsável, pela regulação da produção de PGE2 no modelo estudado. Aspectos morfológicos de co-cultura
de células gliais e neurônios infectados por N. caninum também foram avaliados por imunomarcação das proteínas
específicas GFAP (astrócitos) e ßIII tubulina, marcadora de neurônios. Os resultados evidenciaram que a infecção
causa um efeito deletério sobre os neurônios, com destacada redução do número e tamanho dos neuritos, assim como
uma fragmentação nos mesmos,a qual foi atribuída a uma provável falha na polimerização da ßIII tubulina.

Apresentador: Socrates Bezerra de Matos

Título:  PG - Soroepidemiologia da infecção por CMV em Doadores de Sangue e Pacientes com Disfunção
Hematológica no estado da Bahia

Orientador: Fernanda Washington de Mendonca

O presente estudo objetivou avaliar a soroprevalência para CMV, bem como o perfil da infecção, em doadores de
sangue (DS) e em pacientes com disfunção hematológica (PDH) no estado da Bahia. Este estudo justifica-se pela alta
incidência mundial de transmissão do CMV via transfusão, pelos fato de não existirem estudos atuais sobre a
soroprevalência para CMV no estado da Bahia. Os ensaios laboratoriais foram realizados por testes de
quimioluminescência. Foram incluídos na pesquisa um total de 1.106 indivíduos, 636 DS e 470 PDH. Entre os DS, 428
(67,3%) eram do gênero masculino e 208 (32,7%) do feminino. Entre os PDH, 238 (50,6%) eram do gênero masculino e
232 (49,4%) do feminino. No grupo dos DS, a soroprevalência para CMV observada foi de 88%, sendo maior
estatisticamente entre as mulheres (94,7%) do que entre os homens (84,6%) (p=0,0001). No grupo dos PDH, a
soroprevalência observada foi de 89,4%, não havendo diferença
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entre os gêneros (p=0,1211), entretanto, os PDH que receberam ao menos 1 hemotransfusão apresentaram maior
soroprevalência para CMV do que os que não receberam (p=0,001). Entre os distúrbios hematológicos estudados, a
soroprevalência para CMV foi menor (78,9%) no grupo de indivíduos denominado de “outras anemias” (p<0,01). Em
conclusão, observou-se uma elevada soroprevalência para CMV entre DS e PDH, o que evidencia a endemicidade da
infecção e sugere a alta circulação do vírus no estado da Bahia, ressaltando a importância do uso de estratégias como
a leucorredução e a transfusão com hemocomponente CMV-negativo em pacientes com considerável risco de
desenvolver infecção severa por CMV.

Apresentador: Thiago Marconi de Souza Cardoso

Título:  PG - PAPEL DOS LINFÓCITOS T CD8+ NA INFECÇÃO POR L. braziliensis

Orientador: Maria Olivia Amado Ramos Bacellar

Nosso grupo vem estudando a Leishmaniose Tegumentar Americana (LTA) desde meados de 1980, na área endêmica
de Corte de Pedra, Bahia, uma área de transmissão de L. braziliensis (Grimaldi,1989). Muitas espécies de leishmania
são capazes de causar doenças em humanos. A L. braziliensis é o agente causal da LC e da LM na América Central e
América do Sul.Em contraste com estas formas clínicas de infecção causada por L. braziliensis, cerca de 10% dos
indivíduos residentes em uma área de transmissão de L. braziliensis, a despeito da exposição a esse parasito, não
apresentam evidências de doença clínica. Esses indivíduos apresentam a reação de hipersensibilidade tardia ao
antígeno de Leishmania positiva (teste de Montenegro) e são considerados como tendo uma forma sub-clínica (SC) da
doença (Follador, 2002). Na leishmaniose as células T CD8+ têm sido associadas com proteção e cura em humanos e
em animais. Inicialmente, considerava-se que células T CD8+ só eram importantes durante a re-infecção desde que
animais resistentes C57BL/6 deficientes de ?2-microglobulina, ou de células CD8+, ou em animais tratados com
anticorpo anti-CD8 mantinham a sua capacidade de controlar a infecção (Huber, 1998)

Apresentador: Walker Nonato Ferreira Oliveira

Título:  PG - Avaliação do Papel de IL-10, IL-27 e de TGF-ß na Modulação da Resposta Imune na Leishmaniose
Tegumentar.

Orientador: Maria Olivia Amado Ramos Bacellar

A resposta imune na leishmaniose é basicamente do tipo Th1 (IL-2, IFN-? e TNF-a) e esta é importante para eliminação
do parasito, mas pode gerar uma intensa reação inflamatória que está associada à destruição tecidual na leishmaniose
cutânea (LC) e na leishmaniose mucosa (LM). Nas formas cutânea e mucosa da leishmaniose tegumentar, a despeito
de existir uma resposta imune protetora com alta produção de IFN-? e TNF-a, os pacientes evoluem para a doença. Em
contraste com essas formas clínicas, 10% dos indivíduos residentes em área endêmica, apesar de apresentarem
resultado positivo para pesquisa de Leishmania, não apresentam evidências de  doença clínica. Estes indivíduos são
considerados sub-clínicos e apresentam produção menor de IFN-? e TNF-a e maior de IL-5 quando comparados com
pacientes com leishmaniose cutânea. A chave para compreender a diferença entre o não desenvolvimento da doença
nos sub-clínicos e o desenvolvimento de lesão tecidual nas formas cutânea e mucosa pode estar na modulação da
resposta imune. A modulação da resposta imune é feita principalmente por citocinas moduladoras como IL-10, TGF-ß e
IL-27. A hipótese desse projeto é que em pacientes com LC e LM, a resposta imune do tipo Th1 exagerada pode estar
relacionada com ausência da produção de IL-27 e de TGF-ß ou falha nas vias de sinalização de IL-10. Sendo assim, o
objetivo desse estudo é avaliar a ação de citocinas regulatórias na modulação da resposta imune na infecção por
Leishmania braziliensis.
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Apresentador: Aryane Cruz Oliveira Pinho

Título:  PG - Identificação e Genotipificação do Vírus da Dengue na cidade de Salvador - Bahia

Orientador: Silvia Ines Sardi

A Dengue é uma arbovirose que representa um grande problema de saúde pública. O vírus responsável por essa
doença pertence à família Flaviviridae, gênero Flavivirus, é envelopado, com capsídio icosaédrico e genoma RNA de fita
simples com polaridade positiva. A transmissão desse vírus se dá pelo vetor Aedes aegypti, mosquito antropofílico com
atividade hematofágica diurna. O vetor apresenta perfil sazonal diversificado e prolifera-se em períodos mais chuvosos,
em países tropicais, colaborando dessa forma para o aumento do número de casos da doença. O objetivo deste
trabalho foi determinar os sorotipos do vírus da Dengue em um grupo de pacientes hospitalizados na cidade de
Salvador. Foram investigadas amostras de soro de pacientes hospitalizados no Hospital Aliança, localizado na cidade
de Salvador, Bahia, durante os anos de 2008 e 2009. Pelo teste de ELISA foram testadas 434 amostras no ano de 2008
e 425 amostras no ano de 2009 para detecção do antígeno NS1 do vírus da dengue. Dentre essas, 112 amostras de
2008 e 53
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amostras de 2009 foram testadas também pela técnica de Nested RT-PCR (Reverse Transcriptase – Polymerase Chain
Reaction) para identificação e tipagem do vírus da dengue (baseado no método descrito por Lanciotii et al.), envolvendo
etapas de extração de RNA viral do soro dos pacientes e, por fim, de eletroforese em gel de agarose para análise das
seqüências amplificadas. Das amostras estudadas do ano de 2008 e 2009, 112 (25,8%) e 53 (12,4%) revelaram
resultados positivos para o vírus da dengue, respectivamente, através da técnica de Elisa. Dentre estas, 34/112 em
2008 e 24/53 em 2009 também demonstraram resultados positivos para o vírus da dengue pela técnica de Nested-RT-
PCR. Os sorotipos encontrados na população estudada foram os tipos 2 e 3, sendo que houve um aumento de casos
pelo DEN-2 em 2009 (27,9%) em comparação com 2008, já em relação ao DEN-3 houve uma diminuição de casos em
2009 (13%) em comparação com 2008. Os métodos utilizados permitiram a identificação do vírus da Dengue
diretamente do soro do paciente. Os resultados obtidos mostram a necessidade de intensificação da vigilância da
Dengue na cidade de Salvador, visto que a co-circulação detectada contribui para maior ocorrência de Dengue
hemorrágica.

Apresentador: Daniel Santos Sousa

Título: Caracterização fenotípica e genotípica de estafilococos multirresistentes isolados em hospitais públicos
de Vitória da Conquista (BA).

Orientador: Lucas Miranda Marques

No Brasil, a magnitude do problema resistência microbiana não é completamente conhecida, mas diversos
pesquisadores brasileiros têm evidenciado o grande impacto das infecções causadas por estes patógenos no sistema
hospitalar do país. Apesar da importância destes fatos, dados nacionais sobre resistência microbiana e uso de
antimicrobianos, ainda são escassos. Em vista de tais problemas, foi realizado este trabalho em conjunto com as
Comissões de Controle de Infecções Hospitalares (CCIH) do Hospital Regional de Vitória da Conquista (HGVC) e do
Hospital Municipal Esaú Matos (HMEM), visando relacionar o perfil patogênico e de resistência de estafilococos isolados
de pontos sugestivos de maior contaminação, além de avaliar a eficácia da desinfecção de ambientes frente a estes
isolados. Foram coletadas amostras de 36 pontos sugestivos de maior contaminação da Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), unidade semi-intensiva e sala expurgo do HMEM, dos quais formam isoladas 31 amostras de Staphylococcus
aureus. Destes isolados, sete (22,6%) foram resistentes a oxacilina (MIC=4µg/ml) e um (2,8%) foi resistente a
vancomicina (MIC=32µg/ml). No HGVC coletou-se amostras de 86 pontos nos ambientes da UTI adulto 1, UTI adulto 2,
UTI pediátrica e Unidade de Paciente Critico (UPC), das quais foram isoladas 67 amostras de S. aureus. Destas, 28
(41,79%) foram resistentes a oxacilina (MIC=4µg/ml) e seis (8,96%) foram resistente a vancomicina (MIC=32µg/ml). As
amostras que apresentaram potencial de resistência antimicrobiana foram submetidas à caracterização genotípica
através da reação em cadeia da polimerase (PCR) para amplificação dos genes mecA e femB. Os produtos da PCR do
gene mecA foram purificados utilizando o kit Invitrogen, sendo enviados a Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
para seqüenciamento. As produtos foram analisados por meio da verificação de similaridade pelo programa BLAST. A
reação foi realizada em 29 isolados do HGVC que apresentaram potencial de resistência, na qual observou-se que 22
amostras (75,86%) apresentaram genótipo contendo o gene mecA e uma amostra (3,45%) apresentou tanto o gene
mecA quanto o gene femB. As 23 amostras apresentaram o cassete cromossômico estafilocócico (SCCmec) tipo III,
característico de Staphylococcus aureus Resistente a Meticilina (MRSA) associado a infecções de origem hospitalar.
Com a realização desta pesquisa, espera-se contribuir na redução da disseminação da resistência microbiana nos
hospitais em estudo, além de guiar medidas de prevenção e controle de infecções hospitalares.

Apresentador: Danilo Cordeiro Cariri da Silva

Título: ISOLAMENTO DE UREAPLASMAS EM BOVINOS NA REGIÃO DO SEMI-ÁRIDO DA BAHIA

Orientador: Lucas Miranda Marques

Introdução: A intensificação da pecuária criou problemas complexos na saúde da produção animal desafiando mais a
atividade do médico veterinário. Apesar dos avanços nos quimioterápicos e vacinas efetivas, as doenças causadas por
microrganismos, como os do gênero Ureaplasma, permanecem como o maior obstáculo na produção animal intensiva.
Estes microorganismos acometem, principalmente, o aparelho respiratório e reprodutivo, podendo levar a grandes
perdas econômicas. Objetivo: O presente trabalho teve por objetivo detectar a presença de ureaplasmas em bovinos na
região do semi-árido da Bahia. Métodos: Foram coletadas 136 amostras de bovinos, obtidas por meio de swab
vulvovaginal. Após a coleta, as amostras coletadas foram depositadas em meio de transporte e encaminhadas para a
análise no Laboratório de Microbiologia e Imunologia IMS-CAT. Para o isolamento de espécies do gênero Ureaplasma
foi utilizado o meio UB. Foi realizada diluição seriada e as amostras diluídas foram semeadas em meio sólido UB e
incubadas a 37ºC durante 15 dias. Resultados: Foram obtidos isolados de Ureaplasma diversum em 27 animais para
trato reprodutivo (19,85% das 136 amostras coletadas). Conclusão: O estudo demonstrou a existência de ureaplasmas
em bovinos na região semi-árida da Bahia. As informações oriundas desta
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pesquisa contribuirão para a implantação de tecnologias específicas para a prevenção e controle destes
microrganismos e conseqüentemente melhorias dos rebanhos.

Apresentador: Geslaney Reis da Silva

Título: Análise molecular para detecção do patógeno Tannerella forsythia em amostras populacionais do
município de Vitória da Conquista, Bahia.

Orientador: Maise Mendonca Amorim

A doença periodontal é uma doença bucal crônica de alta prevalência na população brasileira, que afeta a saúde
sistêmica e a qualidade de vida desta população. A resposta inflamatória desencadeada pelos patógenos causadores
desta patologia leva à perda do colágeno constituinte do ligamento periodontal, que é responsável pela implantação do
dente no osso alveolar, e sua progressão pode resultar na perda dental. Dentre esses patógenos relacionados a esta
doença, destacam-se: Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Tannerella forsythia,
oficialmente designadas agentes etiológicos da doença periodontal. A presença dessas bactérias tem se mostrado
como um indicador útil de doença ativa e de risco aumentado de perda de inserção dental. Com base na ausência de
relatos específicos sobre a doença periodontal na população do município de Vitória da Conquista, torna-se relevante a
realização de estudos que tenham por objetivo detectar e caracterizar possíveis patógenos relacionados a essa doença.
O município de Vitória da Conquista é considerado um pólo de saúde na região Sudoeste da Bahia, atendendo
pacientes de cerca de 65 municípios adjacentes, e a realização de pesquisas na área de saúde bucal contribuirá de
forma significativa para que sejam adotados métodos diagnósticos e preventivos, bem como terapias adequadas ao
contexto social e econômico da população atendida. Desta forma, o presente estudo tem por objetivo detectar, por meio
de análise molecular, a presença de Tannerella forsythia em amostras subgengivais de indivíduos com doença
periodontal no município de Vitória da Conquista, Bahia. Espera-se com os resultados desta pesquisa, contribuir para a
validação de práticas laboratoriais de Análise Molecular para o diagnóstico precoce da doença periodontal nos serviços
públicos de saúde do estado da Bahia o que possibilitará a obtenção de avanços na prevenção, e, consequentemente,
na redução da prevalência desta doença neste Estado.

Apresentador: Gildo de Araujo Novais

Título: Avaliação do controle da produção de goma xantana através do estudo da cinética metabólica de
Xanthomonas campestris em frasco agitado.

Orientador: Paulo Fernando de Almeida

Os biopolímeros vem sendo empregados em larga escala em vários segmentos industriais particularmente na área de
alimentos, produtos farmacêuticos e de petróleo. Um dos polímeros mais utilizados na industria de petróleo é a goma
xantana. A principal característica da goma xantana é a sua capacidade de formar soluções viscosas e géis
hidrossolúveis com propriedades reológicas singulares. Atualmente toda goma xantana consumida no Brasil é
importada pelo fato de não existir ainda uma produção nacional em escala industrial. Biorreatores influenciam
diretamente na produção do polímero, uma vez que vão propiciar condições mais favoráveis à produção da goma. Com
este objetivo foram construídos dois protótipos de biorreatores para a produção de Goma Xantana no intuito de
promover condições mais favoráveis à produção do polímero. O primeiro protótipo foi um biorreator dotado de uma
escova giratória para permitir que as bactérias crescessem nas cerdas. Com o movimento da escova as células seriam
expostas ora ao meio nutritivo ora à atmosfera (aproximadamente 21% de oxigênio), proporcionando máxima população
celular. Eventualmente algumas bactérias se desprenderiam das cerdas, caindo no meio nutritivo, que por ter pouco
oxigênio forçaria a Xanthomonas a alterar seu metabolismo para o processo fermentativo, produzindo maior quantidade
de goma xantana. Para testar a eficiência da produção de goma xantana no protótipo do biorreator, foram adicionados
100 mL do meio de cultura, inoculado com a linhagem Xanthomonas 02, incubado em estufa a 28oC. O segundo
protótipo a princípio foi construído em um frasco de vidro com suportes para meio sólido no seu interior, de modo que
seria possível um processo bifásico onde as células cresceriam no meio sólido e fermentariam no meio líquido.
Entretanto a produção de gases durante o processo aumentou a pressão o interior do frasco gerando vazamentos, que
foram solucionados com um pequeno orifício na tampa do frasco. Os dois protótipos apresentaram vantagens em
relação a produção de xantana em batelada sendo que no primeiro e segundo reatores produziu-se 48 e 138 %  a mais
de goma produzida, respectivamente, quando comparada com a produção em batelada.
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Título: USO DA REAÇÃO DA CADEIA DA POLIMERASE PARA A DETECÇÃO DE UREAPLASMA EM BOVINOS
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Orientador: Lucas Miranda Marques

Introdução: A intensificação da pecuária criou problemas complexos na saúde da produção animal desafiando mais a
atividade do médico veterinário. Apesar dos avanços nos quimioterápicos e vacinas efetivas, as doenças causadas por
microrganismos, como os do gênero Ureaplasma, permanecem como o maior obstáculo na produção animal intensiva.
Estes microorganismos acometem, principalmente, o aparelho reprodutivo, podendo causar placentite severa, alveolite
fetal, aborto ou nascimento prematuro de bezerros, o que determina, portanto, grandes perdas econômicas. Neste
contexto, o diagnóstico através de técnicas moleculares permite detecção rápida e específica destes microrganismos
durante estágios iniciais de muitos tipos de micoplasmoses.  Objetivo: O presente trabalho teve por objetivo, detectar a
presença de Ureaplasmas em bovinos na região do semi-árido da Bahia, através da técnica da Reação da Cadeia da
Polimerase (PCR). Métodos: Foram obtidas 136 amostras coletadas de bovinos de cinco (5) propriedades por meio de
swab vulvovaginal. As amostras foram acondicionadas em meio de transporte específico e encaminhadas para análise
no Laboratório de Microbiologia e Imunologia da Universidade Federal da Bahia (IMS – CAT). O DNA foi extraído de 1
ml da amostra clínica seguindo o método da fervura. A PCR foi realizada utilizando os primers genéricos (GPO3 e
MGSO) para detecção da classe Mollicutes sendo que, as amostras positivas foram re-testadas utilizando primers
específicos (UD3 e UD4) para detecção de Ureaplasma diversum. Resultados: O PCR para Mollicutes detectou esta
bactéria em 106 (77,94%) amostras clínicas. DNA do Ureaplasma diversum foi detectado em 35 (25,73%) das amostras
clínicas. Conclusão: O estudo demonstrou, através da PCR, a existência de Ureaplasmas em bovinos na região semi-
árida da Bahia. As informações oriundas desta pesquisa contribuirão para a implantação de tecnologias específicas
para a prevenção e controle destes microrganismos e conseqüentemente melhorias dos rebanhos.

Apresentador: Jacione Silva Bastos

Título: Estudo da caracterização do vírus influenza, incidencia e impacto da morbidade e mortalidade em
crianças com infecções respiratórias agudas.

Orientador: Eduardo Martins Netto

A influenza continua a ser uma das principais causa de infecções do trato respiratório, resultando em Mmorbidade e
mortalidade. A influenza ou gripe é uma doença viral aguda que afeta tanto o sistema respiratório superior quanto
inferior, pode ser debilitante e levar a hospitalização ou morte. O vírus da influenza tem distribuição global e elevada
transmissibilidade por via respiratória, através das gotículas expelidas por individuo infectado ao tossir, espirrar ou falar.
Durante surtos existem evidências da transmissão por gotículas em aerossóis ou contato direto com objetos
recentemente contaminados com secreções nasofaringeanas (roupas, maçaneta de portas etc.). O período de
incubação varia de 1 a 4 dias e nos adultos a capacidade de infectar outras pessoas vai de algumas horas das
primeiros sinais e sintomas até 45 dias depois. As crianças excretam o vírus por tempo mais prolongado que os adultos,
podendo transmitir de 10 a mais dias. O inicio dos sintomas é caracterizado por febre alta, 38ºC a 40ºC, seguida de
cefaléia, prostração, inflamação na garganta, tosse seca, mialgia entre outros menos freqüentes. O potencial para
desenvolver complicações é alto em certos grupos de risco. As complicações são mais comuns em idosos, crianças
menores de um ano e indivíduos debilitados. Estas incluem pneumonias bacterianas, bronquites, broquiolites, otites e
outras menos comuns.  Nas crianças o quadro clinico pode se confundir com uma com uma série de outras etiologias
da infecções respiratórias agudas (IRA). Nestes, os sinais e sintomas são bastante característicos e a presença de
febre, mialgia e fadiga intensa nos meses de inverno praticamente determina o diagnóstico. Nas crianças os sintomas
são mais inespecíficos podendo ainda, apresentar sintomas gastrointestinais (SBim 2007). A gripe interpandêmica ou
sazonal ocorre anualmente, ocasionando surtos com taxas de mortalidade de 250 a 500 mil pessoas por ano, segundo
a Organização Mundial de Saúde (OMS). Com base nestes dados e considerando que a identificação e circulação do
vírus da influenza varia de acordo com a metodologia e o padrão de clima local (dependendo da umidade e das
estações chuvosas) a realização de estudos para conhecer melhor as taxas de incidência da influenza e os meses de
maior ocorrência na cidade de Salvador, e o papel desse vírus na morbimortalidade em crianças até 5 anos permitirão
um melhor conhecimento da epidemiologia da doença nesta cidade. Com isto estabelecemos um período de 24 meses
seguidos, para coleta de secreção nasofaringe de crianças provenientes do CPPHO-HUPES/UFBA, visando, com isso,
fornecer inclusive dados para indicação do melhor período do ano para vacinação.
Os procedimentos apropriados de processamento e armazenamento dos espécimes clínicos são de fundamental
importância no diagnóstico da infecção viral. Após recebimento das amostras estas devem ser imediatamente
processadas para obtenção do antígeno e confecção das lâminas e execução da reação de Imunofluorescência Indireta
através de Kit comercial. Este kit é composto por um painel de anticorpos monoclonais que permite a detecção de vírus
influenza tipos A e B, sincicial respiratório, adenovirus, parainfluenza tipos 1, 2 e 3. É um teste considerado
relativamente rápido, podendo obter o resultado poucas horas após a coleta do material clínico. O KIT para
imunofluorescência é recomendação do Manual de Normas e Procedimentos para o Diagnóstico da Influenza (MS
2006). Os resultados obtidos até o momento representam apenas dados parciais, foram observados positividade para
todos os vírus discriminados pelo
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Kit; Influenza A e B, RSV, Adenovirus, Parainfluenza 1, 2 e 3.A pesquisa ainda esta em andamento, os dados obtidos
ate o momento não são suficientes para fazer afirmações quanto a mudanças no comportamento desses vírus,
portanto, nenhuma conclusão pode ser feita destes dados preliminares.

Apresentador: Leila Cristiane Silva das Virgens de

Título:  PG - Formulação de meios de cultura alternativos para produção de goma xantana

Orientador: Paulo Fernando de Almeida

A goma xantana é sem dúvida um dos mais importantes biopolímeros comerciais obtidos por fermentação pela bactéria
Xanthomonas campestris pv campestris. Devido principalmente às suas propriedades de formar soluções viscosas em
baixas concentrações, ampla faixa de estabilidade a pH e temperatura, que lhe fornece propriedades reológicas únicas,
vem aumentando as vantagens dos bio¬polímeros sobre os obtidos de forma tradicional, elevando o potencial de
aplicação nos mais diversos segmen¬tos industriais destacando-se as indústrias de alimentos, farmacêuticas e
petroquímicas. Atualmente pesquisas voltadas para o estudo nutricional foram realizadas em torno da produção de
xantana, viabilizando fontes alternativas de carbono e de nitrogênio e suplementação de micro-nutrientes, o que nos
permite produzi-la a partir de meios quimicamente produzidos e meios industriais.  Economicamente a utilização
petroquímica não é ainda viável em função do custo da sacarose, principal fonte de carbono, e da quantidade de
reagentes necessária à formulação, o que torna interessante estudar fontes alternativas de carbono e a relação ideal
dos principais nutrientes. O objetivo desta pesquisa foi formular um meio de cultura que viabilize sua produção,
utilizando sub-produtos das indústrias de energia, codificado de R1, como fontes alternativas de carbono e nutrientes
essenciais. A cepa utilizada foi ativada em meio de cultura padrão YM (Yeast Malt) e transferida para os seguintes
meios de produção: Meio I contendo (g.L-1): KH2PO4 5,0; (NH4)2CO3 0,5; extrato de levedura 0,1; C5H8NNaO4.H2O
0,1, Sacarose 30. Meio II- contendo (g.L-1): KH2PO4 4,0; Extrato de levedura 3,0; (NH4)2CO3 1,0; C5H8NNaO4.H2O
1,0;  MgSO4.7H2O 0,2; FeCl3. 6H2O 0,02; Sacarose 30. Meio III - contendo (g.L-1): Na3C6H5O7.2H2O 5,88; Peptona
5,0; KH2PO4, 4,0; Extrato de levedura 3,0; Estrato de malte 3,0; (NH4)2CO3, 2,50; C3H3NaO3 1,0; CH3COONa, 1,0;
C5H8NNaO4.H2O, 0,995; Glicose 10; Sacarose 30; Nos Três diferentes meios testados obteve-se produção de
respectivamente 3,1 g.L-1; 2,5 g.L-1 e 0,9 g.L-1. Com o meio I apresentando melhor produtividade, foi feita substituição
de parte da sacarose por resíduo R1 obtendo produção de 9,7 g.L-1.  Devido a grande aplicação da goma xantana e ao
seu amplo mercado mundial, ainda é fundamental que haja pesquisa para otimizar o processo produtivo.

Apresentador: Mariela Correia Leite

Título:  PG - Impacto do uso prévio de antimicrobianos na recuperação do agente bacteriano em cultura.

Orientador: Joice Neves Reis Pedreira

As meningites bacterianas (MB) representam um importante desafio em saúde pública. No Brasil
aproximadamente 50% das MB são de etiologia não determinada. Um dos possíveis fatores é o não
crescimento bacteriano, o qual pode ser ocasionado pelo uso prévio de antimicrobianos. Os objetivos
deste estudo foram identificar a proporção de pacientes com MB que chegam ao hospital Couto Maia (HCM),
já em tratamento prévio com antimicrobianos e identificar e mensurar o impacto do tratamento prévio
com antimicrobianos no diagnóstico da etiologia da meningite. Os pacientes foram identificados
através de vigilância realizada no HCM, Salvador-BA. Um bio-ensaio foi conduzido pelo teste de
disco-difusão, utilizando a cepa de Micrococcus luteus ATCC7468 para predizer a presença de
antimicrobianos na amostra de líquor (LCR). No período de abril de 2006 à dezembro de 2009, foram
submetidas ao ensaio de detecção de antimicrobianos 855 amostras de LCR de pacientes com
suspeita clínica de meningite. Deste total, 199 (23%) foram positivos para o teste e 656 (77%) foram
negativos. Quando os pacientes relataram que fizeram uso prévio de antibióticos, os resultados do
ensaio com o LCR correlacionaram-se positivamente para apenas 18% (35/199) dos casos. Para estes
pacientes, a cultura do LCR foi negativa em 22 casos (63%). A grande maioria dos pacientes que
tiveram positividade para o ensaio, 83%, veio de outros hospitais não especializados no diagnóstico
das meningites.Portanto, novas abordagens de diagnóstico que não sofrem interferência de
antimicrobianos precisam ser implementadas na rotina laboratorial para identificação correta das
meningites em casos de pacientes provenientes de hospitais não especializados para a execução de
procedimentos diagnósticos de meningite.
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Orientador: Paulo Fernando de Almeida

O petróleo é uma fonte essencial de energia e um dos principais fatores que impulsionam o desenvolvimento econômico
do mundo. Tecnologias atuais de produção de petróleo recuperam apenas cerca de um terço à metade do óleo
originalmente presente em um reservatório de petróleo. Algumas bactérias, como as bactérias redutoras de sulfato
(BRS) respiram o sulfato em anaerobiose gerando gás sulfídrico (H2S), que é bastante tóxico para o meio ambiente, as
plantas, animais, inclusive o homem, além de provocar corrosão nas estruturas metálicas, gerando um custo elevado na
manutenção de equipamentos e materiais dos sistemas de produção, podendo inclusive aumentar o teor de enxofre do
petróleo e diminuir a qualidade do mesmo. Existem dois métodos principais para reduzir o nível de sulfeto em fluidos
industriais. O primeiro aplicado à fase gasosa, emprega substâncias seqüestrantes, que não eliminam a causa e sim os
efeitos, capturando o gás sulfídrico produzido através de reação química. O segundo utiliza antimicrobianos (biocidas)
ou inibidores metabólicos com a finalidade de destruir ou inibir os microrganismos produtores de gás sulfídrico,
respectivamente. Os biocidas apresentam custos elevados e, na maioria das vezes, não são capazes de resolver o
problema devido ao surgimento de BRS resistentes aos mesmos. De modo geral, os biocidas agridem o ambiente e,
muitos deles são tóxicos e carcinogênicos, devendo ser manipulados com cuidado. Para evitar a gênese biológica de
H2S, a nossa equipe avaliou a glicerina bruta como uma das alternativas para diminuir esse processo que efetivamente
possa resultar na inibição e ou redução de H2S em níveis aceitáveis para a indústria petrolífera. A glicerina bruta (GB) é
o principal co-produto da produção de biodiesel, fonte de energia renovável de grande interesse na atualidade, e pode
ser uma alternativa para recuperação secundária em poços maduros de petróleo. O objetivo do trabalho foi avaliar a
eficiência da glicerina bruta no controle da biossulfetogênese. Os ensaios foram realizados empregando um consórcio
de BRS isoladas de poços de campos de petróleo do Recôncavo Baiano, cujos inóculos em concentrações de 10-3, 10-
4 e 10-5 células/ml, foram padronizados por microscopia de fluorescência usando laranja de acridina. Os ensaios foram
efetuados em anaerobiose a 38oC utilizando meio Postgate modificado e amostras de GB (mamona, soja, algodão e
óleos e gorduras residuais - OGR) estéril em diferentes concentrações (0,5-5%), sendo o controle meio sem GB. A
dosagem de sulfeto a cada 12h e determinada através do método espectrofotométrico do azul de metileno. Os
resultados obtidos mostram que as amostras de GB (mamona, soja, algodão e OGR) reduziram a concentração de
sulfeto em todos os ensaios de controle da biossulfetogênese, sendo as de origem de algodão e OGR as mais
eficientes. As GB atuaram mais efetivamente em ensaios com 10-3 e 10-4 células/mL de BRS, reduzindo os níveis de
sulfeto de 300 ppm (controle) para valores próximos de 2 ppm. A concentração de 5% de GB foi a mais efetiva na
redução do teor de sulfeto, mantendo os níveis estáveis por mais de 72h de incubação. A eficiência da GB em controlar
a biossulfetogênese pode ser devido à inibição das BRS e/ou deslocando o seu metabolismo, de modo que não gerem
mais H2S ou seqüestrando-o. Dessa forma, o uso da GB pode ser um método promissor para substituição dos
antimicrobianos convencionais. O método proposto pode possibilitar uma redução do processo corrosivo causado pelas
BRS e, conseqüentemente, melhorar a vida útil dos sistemas de dutos, bombas, plataformas e peças dos equipamentos
em áreas onde a corrosão de natureza microbiológica ocorra, além de evitar sérios acidentes ambientais e reduzir os
custos elevados gerados na reparação ou substituição de peças das operações de produção de petróleo. A glicerina
bruta possui uma abordagem econômica, tecnológica e ambiental promissora para aplicação no controle da
biossulfetogênese.

Apresentador: Pollianna Silva Oliveira

Título: Detecção de estafilococos multirresistentes veículados por insetos e efetividade da desinfecção em
hospitais públicos de Vitória da Conquista (BA)

Orientador: Lucas Miranda Marques

A Infecção Hospitalar é atualmente um problema de saúde pública, sendo que grande parte destas é causada por
microrganismos multirresistentes, surgidos a partir do uso indiscriminado de antimicrobianos. Vários fatores influenciam
a ocorrência de infecção hospitalar, um deles é a presença de insetos, que podem ser carreadores de espécies
bacterianas, podendo deslocar cepas multirresistentes, aumentando o risco de infecções comunitárias graves. O projeto
teve por objetivo o isolamento de estafilococos veiculados por insetos no Hospital Municipal Esaú Matos e no Hospital
Geral de Vitória da Conquista, a identificação do perfil de resistência dos estafilococos veiculados por insetos e a
eficácia da desinfecção dos ambientes utilizados nos hospitais analisados.  Dos 31 insetos coletados em 15 pontos
sugestivos do Hospital Municipal Esaú Matos, foram isolados 19 cepas de Staphylococcus aureus. Estas cepas foram
submetidas a antibiograma pelo método MIC (Concentração Inibitória Mínima), método mais acurado de determinação
da sensibilidade a antimicrobianos, onde as dezenove cepas mostraram-se resistentes a clindamicina (MIC= 4µg/ml) e
sensíveis a oxacilina (MIC <4) e a vancomicina (MIC <32). No Hospital Geral de Vitória da Conquista, foram realizadas
duas coletas, em seis pontos desse hospital, as quais resultaram em um total de 62 insetos e 20 amostras de
Staphylococcus aureus, destas 19 (95%) foram sensíveis a Oxacilina (MIC <4) e a Vancomicina (MIC <32). Resultando
em uma única amostra que teve resistência tanto a oxacilina (MIC = 4) quanto a vancomicina (MIC = 32). Considerando
esse resultado, esta cepa foi avaliada quanto a presença de gene de resistência sendo codificada a resistência á
oxacilina/meticilina, através da reação Multiplex-PCR (Reação em cadeia de
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polimerase), porém a amostra mostrou-se negativa para esse gene. Além disto, verificou-se a atividade antimicrobiana
dos agentes desinfetantes sobre estas cepas de Staphylococcus aureus sendo utilizados os agentes desinfetantes
preconizados pelo CCIH  dos  respectivos  hospitais  e  outros  controles  padrão: quartenário  de  amônio,  hipoclorito
de  sódio  0,5%,  hipoclorito  de  sódio  1%, hipoclorito de sódio 2%, glutaraldeído 2%, Lysoform®, álcool 70%, solução
de digluconato  de  clorexidina  2%,  ácido  peracético  2%  e  vinagre  100%. Sendo verificado resistência em apenas 2
desinfetantes sendo estes: álcool 70% em 31 (96,8%) amostras testadas e vinagre com 30 (93,8%) das amostras. O
estudo demonstrou a presença de microrganismos resistentes veiculados por insetos em locais que exigem um maior
rigor na desinfecção, sugerindo, portanto, melhoria nas ações de controle destes vetores. Deste modo, o estudo visa à
atuação conjunta com o CCIH do Hospital Geral de Vitória da Conquista e o Hospital Municipal Esaú Matos podendo
assim, guiar medidas de prevenção e controle deste importante problema de saúde pública, a resistência microbiana.

Apresentador: Renata Oliveira dos Santos

Título:  PG - TRABALHO INFANTIL E QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DE GELADOS COMESTÍVEIS: UM
ESTUDO NA ORLA MARÍTIMA DE SALVADOR-BA

Orientador: Ryzia de Cassia Vieira Cardoso

No Brasil, o mercado de trabalho vem crescendo acompanhado de informalidade. Nesse cenário, têm-se o segmento de
comida de rua, que se apresenta como estratégia de sobrevivência, contribuindo para diminuir a pobreza e a fome de
populações socialmente excluídas. O maior atrativo deste mercado é a baixa exigência de investimentos e a ausência
de requisitos de treinamento prévio ou de escolaridade, o que pode comprometer a qualidade sanitária dos alimentos
comercializados. Em Salvador-BA, o comércio informal de alimentos também é uma realidade de trabalho para crianças
e adolescentes, especialmente nas praias. Este trabalho teve por objetivo caracterizar a interface entre comida de rua e
trabalho infantil, na perspectiva social, econômica e sanitária, no contexto do comércio de gelados comestíveis, na orla
marítima de Salvador-BA. Realizou-se estudo transversal, com aplicação de questionários junto a 12 vendedores em
situação de trabalho precoce e foram coletadas e analisadas 72 amostras de gelados comestíveis, sendo 36 à base de
leite e 36 derivados de suco de frutas. As análises microbiológicas compreenderam contagem de microrganismos
psicrotróficos (CMP) e Staphylococcus coagulase positiva (SCP), estimativa do Número Mais Provável de coliformes
totais (CTO) e termotolerantes (CTE)/Escherichia coli e pesquisa de Salmonella spp (SAL), sendo os resultados
comparados com padrões estabelecidos pela RDC 12/2001, da ANVISA/MS. Todos os entrevistados eram do sexo
masculino, com idade entre 11 e 14 anos. A maior parte (75%) referiu morar em casa própria, trabalhar exclusivamente
na praia, sendo a amplitude da jornada de trabalho de 03 a 08 horas/dia, e obter em média R$ 30,00/dia. Apesar da
atividade, metade informou ser cadastrada no Programa Bolsa Família, do Governo Federal. Durante as entrevistas,
observou-se a insuficiência de hábitos de higiene pessoal e de alimentos pelos vendedores. Paralelamente, a maior
parte dos jovens (87,5%) referiu lavar as caixas de isopor apenas com água, adotando o mesmo procedimento para
lavagem das mãos. De acordo com os resultados das análises microbiológicas, evidenciou-se que 100% das amostras
atenderam aos padrões para CMP, E. coli e SAL, contudo, registrou-se CTO e CTE acima do tolerado para 42 (58,3%)
das amostras, sendo 36 (50%) derivadas de leite e 06 (8,3%) de suco de frutas. Os resultados evidenciam a
irregularidade do trabalho infantil nas praias da cidade e confirmam riscos associados à qualidade higiênico-sanitária
dos gelados comercializados, o que configura exposição tanto para os vendedores quanto para os consumidores.

Apresentador: Simone Gomes de Souza

Título: Detecção de estafilococos multirresistentes de ambientes e efetividade da desinfecção em hospitais
públicos de Vitória da Conquista (BA).

Orientador: Lucas Miranda Marques

No Brasil, a magnitude do problema resistência microbiana não é completamente conhecida, mas diversos
pesquisadores brasileiros têm evidenciado o grande impacto das infecções causadas por estes patógenos no sistema
hospitalar do país. Apesar da importância destes fatos, dados nacionais sobre resistência microbiana, assim como uso
de antimicrobianos e dados microbiológicos, ainda são escassos. Em vista de tais problemas, foi realizado trabalho em
conjunto com as CCIHs do Hospital Regional de Vitória da Conquista (HGVC) e do Hospital Municipal Esaú Matos,
visando relacionar o perfil dos estafilococos patogênicos e sua resistência, possíveis locais de contaminação e
eficiência de desinfecção de ambientes. Foram coletadas amostras de 36 pontos sugestivos de contaminação da UTI,
UTI semi-intensiva e sala expurgo do Hospital Materno-Infantil Esaú Matos, dos quais formam isoladas 31 amostras de
Staphylococcus aureus. Destes isolados, sete (22,6%) foram resistentes a oxacilina (MIC=4µg/ml) e um (2,8%) foi
resistente a
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vancomicina (MIC=32µg/ml). No HGVC coletou-se 86 amostras do ambiente da UTI adulto 1, UTI adulto 2, UTI pediátrica
e Unidade de Paciente Critico (UPC), das quais foram isoladas 67 amostras de Staphylococcus aureus. Destas, 28
(41,79%) foram resistentes a oxacilina (MIC=4µg/ml) e seis (8,96%) foram resistente a vancomicina (MIC=32µg/ml). Além
disto, os isolados obtidos foram avaliados quanto a sua resistência a agentes desinfetantes preconizados pela CCIH
dos respectivos hospitais e outros controles padrões: hipoclorito de sódio (HC) 0,5 % , hipoclorito de sódio 1%,
hipoclorito de sódio 2 %, glutaraldeído 2 %, quartenário de amônio, formaldeído, álcool 70 %, solução de digluconato de
clorexidina 2 %, ácido peracético 2% e vinagre 100 %. Das amostras testadas, três (3,06%) foram resistentes ao HC
0,5%, três (3,06%) ao HC 1%, duas (2,04%) ao HC 2%, 65 (66,33%) ao álcool 70%, sete (7,14%) ao clorexidina, 22
(22,45%) ao glutaraldeído, quatro (4,08%) ao formaldeído, 11 (11,22%) ao quartenário de amônia, 63 (64,29%) ao
vinagre e duas (2,04%) ao ácido peracético. Com a realização do projeto, espera-se contribuir na redução da
disseminação da resistência microbiana nesses hospitais, podendo assim, guiar medidas de prevenção e controle de
infecções nosocomiais.

Apresentador: Tamires Pascoal dos Santos

Título:  PG - Participação dos hifomicetos aquáticos no processo de decomposição de detritos foliares em rios
da Chapada Diamantina

Orientador: Adriana Oliveira Medeiros

O metabolismo em ambiente aquático é mantido através do processo de decomposição de material orgânico tanto de
origem autóctone como alóctone, que disponibiliza nutrientes para a cadeia alimentar aquática. A matéria orgânica
alóctone é a principal fonte de energia em rios de pequena ordem, sendo proveniente da vegetação ripária e construída
principalmente por detritos foliares.A decomposição dessa matéria orgânica está sobre a influência de fatores tais como
qualidade da água e da folha. Os detritos foliares, além de possuírem nitrogênio, fósforo, carboidratos dentre outros
compostos que favorecem o decaimento foliar, também possuem celulose e lignina que dificultam esse processo. A
celulose presente na parede celular vegetal configura-se como uma fonte de carbono de difícil degradação para os
microrganismos envolvidos no processo de ciclagem de nutrientes. O objetivo desse estudo foi avaliar a taxa de
decomposição e colonização por leveduras nos detritos foliares de B. stricta e em um substrato puramente celulósico no
Rio Piaba na Chapada Diamantina durante o processo de decomposição. De acordo com os resultados os detritos
foliares apresentaram um taxa de decomposição 10 vezes mais rápida (k = 0,11) que o substrato de celulose (k =
0,011). A colonização por leveduras no detrito foliar foi significativamente maior que no substrato 100% celulose (p <
0,05). Assim, a celulose exerce efeito negativo na decomposição visto que é uma fonte de carbono que necessita de
especializações enzimáticas dos microrganismos participantes desse processo.

Apresentador: Vinicius Fiusa Moura

Título: Modelagem da cinética metabólica da produção de xantana por Xanthomonas Campestris em reator de
fluxo turbulento para aplicação na indústria de petróleo.

Orientador: Paulo Fernando de Almeida

A goma xantana é um polissacarídeo microbiano produzido por linhagens de Xanthomonas campestris. As propriedades
reológicas da goma xantana (GX) permitem a sua utilização como agente suspensivo, espessante, emulsionante e
estabilizante. A GX encontra aplicação em uma grande variedade de processos industriais, sendo usada em grande
escala na recuperação especial de petróleo. O trabalho foi desenvolvido em experimentos laboratoriais em frasco
agitados para a produção de Goma Xantana (GX), com ênfase no estudo da cinética de crescimento para aplicação na
recuperação avançada de petróleo. As cepas foram cultivadas em diferentes formulações de meio e condições (pH,
temperatura e agitação) para a produção de GX. O projeto representa a perspectiva de aumentar a produção da goma e
simplificar os processos de separação e purificação, que reduz os custos com concentração e secagem para extração
da GX. O trabalho realizado analisou o processo fermentativo da goma xantana quanto aos aspectos biológicos e
econômicos, os quais estão associados com o microrganismo, o meio de cultura, a forma de condução do processo
fermentativo e as etapas de recuperação do produto. Segundo dados da literatura, a modelagem matemática de um
processo fermentativo é a tentativa de representar, através de equações matemáticas, os balanços de massa para cada
componente no biorreator, associados às complexas transformações bioquímicas que ocorrem no processo e às
velocidades com que essas transformações se processam. Os modelos, em geral, são baseados na idealidade,
fornecendo uma representação fiel de apenas algumas propriedades do processo. Estas simplificações decorrem da
complexidade do processo real (que envolve leis físico-químicas, bioquímicas e genéticas), bem como das limitações
matemáticas. Fatores importantes que caracterizam as interações população microbiana – meio ambiente – tipo de
processo fermentativo que foram considerados para a realização da modelagem matemática e simulação, em projetos e
dimensionamento de biorreatores otimizados, são: Influência da composição do meio de cultivo nas velocidades de
crescimento ou de formação do produto pela população microbiana (um único ou múltiplos substratos limitantes,
substratos
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inibitórios, substratos que provocam os fenômenos de indução e repressão, etc.); Consumo de substratos para
crescimento e também, na maioria dos casos, para manutenção da viabilidade celular; Geração de produtos associados
ou não ao crescimento celular; Velocidades de respiração em processos aeróbios (transferência de oxigênio da fase
gasosa para a fase líquida através da agitação e aeração do biorreator); Tipo de processo (submerso ou semi-sólido,
batelada ou batelada alimentada ou contínuo, com e sem reciclo, células imobilizadas ou livres, uma ou múltiplas fases
de processo, etc.); Influência de variáveis físico-químicas no processo (temperatura, pH, pressão interna do biorreator,
viscosidade, densidade, umidade do meio de cultivo, umidade relativa do ar, etc.). O modelo utilizado para se modelar a
produção da goma xantana foi o modelo não estruturado. Descrito pelas equações de balanço (formuladas para cada
variável de estado e para o volume de controle do sistema em estudo) e equações Cinéticas, considerando: (1)
tratamento dos dados experimentais – nesta etapa foi feita a correção ou transformação dos dados para adequá-los a
análise desejada; (2) cálculo das velocidades específicas - nesta etapa foi calculada as velocidades específicas de
crescimento e de geração de produtos; (3) Identificação dos fenômenos -  após executados os dois processos
anteriores, foi feita a identificação dos fenômenos necessária para formular o modelo cinético. O modelo estudado neste
trabalho descreveu bem o crescimento, a produção de xantana e o consumo da fonte de carbono. Condições
operacionais definidas no ensaio renderam os melhores resultados, tanto para a conversão de substrato a produto
quanto para a produtividade.

Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: MORFOLOGIA
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Orientador: Marta Adami

Dois cadáveres de mico-leão-da-cara-dourada foram cedidos pelo Planeta Zôo, situado no município de Lauro de
Freitas, Bahia e dois cadáveres de tamanduá-mirim pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), localizado
em Salvador. Os quatro exemplares foram encaminhados para o Departamento de Anatomia dos Animais Domésticos
da Escola de Medicina Veterinária da Universidade Federal da Bahia (EMV-UFBA). O projeto foi autorizado pelo
Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade (SISBIO) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) n° 20268-1 em 29/05/2009. Objetivou-se identificar a origem, composição e os
nervos resultantes do plexo braquial nas duas espécies. Os animais foram dissecados e os resultados foram descritos,
esquematizados e fotografados. Em tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) e no mico-leão-da-cara-dourada
(Leontopithecus chrysomelas) a origem do plexo braquial recebeu contribuição do quinto ao oitavo segmentos espinhais
cervicais -C5 a C8- e do primeiro segmento espinhal torácico -T1- que corresponderam aos respectivos nervos
espinhais relacionados. Nas duas espécies houve a formação de três troncos -cranial, médio e caudal- dos quais
derivaram quase todos os nervos do plexo braquial. Em cada espécie um nervo foi exceção a este arranjo: em mico-
leão-de-cara-dourada o único nervo que obteve contribuição unissegmentar foi o nervo supraescapular (NSP), que se
originou apenas de C5 e supriu os músculos supraespinhoso e infraespinhoso. Em tamanduá-mirim o nervo cutâneo
medial do antebraço (NCMA) foi o único que se originou antes da formação dos troncos com contribuição
unissegmentar de T1 e ramificou-se na fáscia do antebraço. O plexo braquial de tamanduá-mirim (Tamandua
tetradactyla) e de mico-leão-da-cara-dourada (Leontopithecus chrysomelas) apresentou origem, disposição e formação
dos nervos periféricos semelhantes ao observado em grande parte de outros mamíferos domésticos e silvestres.

Apresentador: Lorena Magalhaes Nogueira

Título: Ramificação bronquial e lobação pulmonar em tatu galinha (Dasypus novemcinctus Linnaeus, 1758), tatu
-peba (Euphractus sexcinctus Linnaeus, 1758) e tatu-bola (Tolypeutes matacus Desmarest, 1804)

Orientador: Rosana Marques Silva

O conhecimento sobre a anatomia de tatu é de grande importância, pelo fato de fornecer
adjutórios necessários para a compreensão de sua distribuição, hábitos, dieta, e para a
complementação da literatura de anatomia comparada. Desta forma, este trabalho buscou
contribuir com estudos sobre a anatomia do tatu, alcançando dados anatômicos sobre o trato
respiratórios. Dez pulmões de tatus foram retirados das cavidades e fixados em solução
aquosa de formal a 10%. Mediante dissecação, observou-se que, em todos os casos, o
pulmão direito, do tatu-bola e do tatu-peba era constituído pelos lobos cranial, caudal,
médio e acessório, já o tatu-galinha não apresentava o lobo acessório. No pulmão esquerdo
as três espécies possuíam dois lobos, o cranial e o caudal, sendo que no tatu peba o lobo
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cranial era bilobado, em partes cranial e caudal.  A traquéia dividiu-se em dois brônquios
principais, direito e esquerdo, cada um emitiu um brônquio para cada lobo, em todos os
animais.

Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: PARASITOLOGIA

Apresentador: Carlos Jose Santos Virgens

Título:  PG - Realização de exame parasitológico de aspirados esplênicos e de linfonodo para pesquisa de
infecção por Leishmania em cães vacinados contra leishmaniose visceral

Orientador: Stella Maria Barrouin Melo

Introdução: Neste plano de trabalho, foi realizado o exame parasitológico de aspirados esplênicos e de linfonodo para
pesquisa de infecção por Leishmania em cães vacinados. A leishmaniose é uma doença infecciosa de caráter
zoonótico, com grande importância na saúde pública.  Seu ciclo biológico envolve os mamíferos como reservatórios e
hospedeiro intermediário o flebótomo Lutzomyia longipalpis, principal responsável pela transmissão da enfermidade aos
humanos. Como técnica diagnóstica da infecção, o exame parasitológico garante segurança quanto à possibilidade de
resultado falso positivo, uma vez que com a visualização do parasito confirma-se a infecção do animal. Objetivo: O
objetivo do estudo foi verificar se animais vacinados estão ou não transmitindo este parasito para o flebótomo levando-
se em consideração a carga parasitária e manifestação clinica desenvolvida pelo animal, o que poderia vir a colocar em
risco a saúde pública. Metodologia: Foram avaliados 27 cães de área endêmica. As amostras biológicas foram colhidas
com consentimento e conhecimento da técnica pelos proprietários, por se tratar de uma técnica invasiva, necessitando
de uma breve sedação do animal. Todos os animais passaram por exame clínico, o que permitiu a classificação em
assintomáticos, sintomáticos e polissintomáticos. Foram utilizadas duas técnicas parasitológicas: o cultivo (para
investigar formas promastigotas, que crescem em meio bifásico ao qual é adicionada a amostra, sendo semanalmente
realizada a leitura das culturas para o diagnóstico) e exame microscópico direto de esfregaços de aspirado de baço e/ou
linfonodo (investigação da presença de formas amastigotas intracelulares). Coletou-se 27 amostras, analisadas por
ambas as técnicas parasitológicas, 13 provenientes de animais vacinados e 14 de animais não vacinados, cujos
proprietários procuraram o serviço médico veterinário da UFBA por diferentes razões. Resultados: Das 13 amostras de
animais vacinados, 8 animais foram positivos (todos clinicamente sadios) e 5 animais negativos na área endêmica.
Conclusão: Não se sabe se esses animais com histórico de vacinação já estariam infectados antes da vacina. Esses
animais devem ser estudados, a fim de se avaliar a possível resistência que estes tenham desenvolvido, convivendo
com o parasito sem manifestar clinicamente a doença nem transmitir, ou se eles estão transmitindo Leishmania ao
flebótomo. De qualquer forma, para conclusões sobre a proteção que as vacinas comerciais estão conferindo ou não
aos cães, quanto à capacidade de transmitir Leishmania, é necessário um número maior de animais vacinados, cuja
negatividade por ocasião da aplicação das vacinas seja garantida, e estudo prospectivo desses animais, nas mesmas
condições.

Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: ZOOLOGIA

Apresentador: Ana Carolina Vilas Boas

Título:  PG - Composição da macrofauna bentônica da zona infralitoral da Baía da Ribeira (Bahia, Brasil).

Orientador: Orane Falcao de Souza Alves

O ambiente bentônico é o compartimento referente ao fundo marinho. Nele se encontra uma gama de seres vivos, entre
eles a fauna caracterizada por diversos grupos em estreita associação com o substrato. A macrofauna bentônica
corresponde aos animais retidos em peneiras de 0,5 mm durante a lavagem do sedimento, e são de grande importância
para a economia da população bem como para o equilíbrio do ecossistema. Desta forma, seu estudo se faz necessário
no Brasil, principalmente no nordeste, no qual os conhecimentos ainda estão em fase de consolidação. Objetivando
levantar a composição da macrofauna nesta região, este trabalho foi realizado na zona infralitoral da Baía da Ribeira,
localizada dentro da Baía de Todos os Santos, nos anos de 2005 e 2008. As coletas foram realizadas através do uso do
pegador de fundo Van Veen em 32 pontos distribuídos no interior e na entrada da baía, e a triagem foi feita em
laboratório através de microscópio estereoscópico de marca Olympus (SZX7) com aumento de até 56 X, classificando
os organismos em nível de grandes grupos. Os resultados foram submetidos a análises de abundância de cada
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grupo taxonômico em todos os pontos de cada ano, seguida da soma dos dois anos. Obteve-se também a abundância
relativa, a riqueza e a freqüência de ocorrência dos grupos. Por fim, os animais foram fotografados utilizando-se uma
câmera digital de marca Olympus (E-330) acoplada a um microscópio estereoscópico. Até o momento foram triados 22
pontos e obtidos um total de 3.903 indivíduos divididos em 26 grupos taxonômicos, sendo destacados Polychaeta,
Bivalvia, Sipuncula e Nematoda. A análise dos pontos, por sua vez, revelou que aqueles mais próximos à Baía de
Todos os Santos tiveram os maiores valores de abundância de organismos (de 204 a 1.244), assim como de riqueza de
grupos taxonômicos (de 8 a 17 grupos). A análise da ocorrência dos táxons indicou que Bivalvia, Gastropoda e
Polychaeta foram os mais freqüentes em 2005, e Polychaeta, Peneidae, Gastropoda e Bivalvia como os mais
freqüentes em 2008. Concluí-se que a Baía da Ribeira abriga diversos grupos zoobentônicos, embora esteja cercada
por populosas comunidades e indústrias. Portanto, recomenda-se a continuação de pesquisas nesta região pelos
próximos anos.

Apresentador: Ana Livia Salvatierra Fernandes

Título:  PG - MEIOFAUNA EM MOMENTO EROSIVO E CONSTRUTIVO NA PRAIA DE ARMAÇÃO, SALVADOR,
BAHIA.

Orientador: Orane Falcao de Souza Alves

As praias arenosas são consideradas como um sistema de transição entre o ecossistema marinho e terrestre e um dos
sistemas mais dinâmicos do planeta. Ao longo dos meses algumas praias apresentam uma morfodinâmica diferente,
sendo este o caso da Praia de Armação, localizada em Salvador. Ela apresenta momentos erosivos e construtivos,
ocorrendo assim a troca de material de uma extensão a outra da praia, o que influencia a biota ali presente,
principalmente a  meiofauna bentônica. Foram realizadas doze coletas a cada quinze dias entre os meses de Agosto de
2007 a janeiro de 2008, onde foram enterrados 3 cilindros de PVC  com 30 cm de altura e 3,5 de diâmetro em um único
ponto da praia. Cada cilindro foi dividido em 3 estratos. As lavagens da amostras da meiofauna foram realizadas em 2
etapas através do processo de elutriação manual com água doce e em solução de Sulfato de Magnésio (MgSO4). Após
o processo de elutriação manual, foi passado o sobrenadante nas peneiras de 500µm e de 45µm por 10 vezes e guardado
em potes de vidro com formalina neutra a 5 %.  Para a contagem da meiofauna foi feita a utilização do microscópio
estereoscópico de marca Olympus (lupa) com aumento máximo de 45X, capilares, estiletes feitos com alfinetes
entomológicos e da cuba de Dolfus. Antes de descartar o material, foi feita uma análise desse sedimento lavado com
observação de três pequenas porções em posições diferentes das amostras no microscópio estereoscópico. No total,
foram coletadas 108 amostras, sendo analisadas neste trabalho 36.  Foram encontrados 9.940 indivíduos entre
Turbellaria, Nematoda, Oligochaeta, Polychaeta, Ostracoda, Copepoda, Ácari e Foraminiferos. A abundância maior foi
registrada no momento em que a praia encontrava-se na fase erosiva, sendo Copepoda e Ostracoda dominantes com
29 a 55% dos animas nas amostras. A meiofauna na região de entremarés foi encontrada na sua maior abundância no
estrato mais profundo (20-30 cm). Pode-se observar a grande abundância de Copepoda, seguido de Ostracoda e
Nematoda na Praia de Armação. Os resultados acima são preliminares, mas refletem a abundância de meiofauna nas
amostras e dominância de alguns grupos, no entanto,  não se tem ainda um padrão sobre a variação da comunidade
com a dinâmica da praia.

Apresentador: Ana Maria Souza Marques

Título: A história da sussuarana (Felis concolor) em Salvador

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

 Trata-se de uma pesquisa sobre a ameaça de extinção da sussuarana em São Salvador, objetivando discutir sobre a
extinção da sussuarana e relacionar sua ocorrência com o nome de um bairro da capital baiana. Para tanto, foi
realizada uma pesquisa qualitativa com a aplicação de dois guias de entrevistas, uma para um veterinário do Jardim
Zoológico de Salvador e o outro para dez moradores do bairro de Sussuarana, com oito perguntas para o veterinário e
sete para os moradores. Felis concolor (Linnaeus, 1771) é o nome que os cientistas dão às conhecidas sussuaranas,
um felino de grande porte que habita várias regiões da América, devido a isso seu pêlo pode ser curto ou longo e variar
de cor como marrom-acinzentado claro e marrom-avermelhado escuro. Os filhotes nascem com pintas e sofrem
mudança ontogenética na coloração, chegando a fase adulta com cor uniforme. Em 2009, a sussuarana foi classificada
como espécie vulnerável, ameaçada de extinção, pelo Ministério do Meio Ambiente, sendo, que em Salvador, o animal
está extinto, sendo encontrada apenas em cativeiro, devido a ações humanas contra o meio ambiente. Este bairro
surgiu de uma pequena invasão em 1982 num remanescente de Mata Atlântica que abrigava uma fazenda abandonada
(Jardim Guiomar).  Quando perguntado sobre a história da fundação do bairro apenas três dos entrevistados
responderam a pergunta; sete dos entrevistados responderam por que o bairro se chamava Sussuarana, devido a
ocorrência desse animal no local em tempos remotos, e nove das dez sabiam o que significava “sussuarana” (Felis
concolor). Quando inquirido sobre a possível existência de sussuaranas (Felis concolor) na
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cidade (Ssa-BA), oito pessoas responderam que não havia mais esse animal no local, sendo que duas não sabiam o
por que de não existir mais e duas responderam que ainda existiam sussuaranas (Felis concolor) sendo que uma não
sabia onde. A degradação da Mata Atlântica, habitat de muitas espécies ameaçadas de extinção, inclusive da
sussuarana já extinta no local, destaca o papel do ser humano como principal causador da destruição dessa fonte de
biodiversidade. Na entrevista com o veterinário sobre a  extinção da Felis concolor em Salvador, ele respondeu: “Como
toda cidade Salvador vem crescendo de forma gigantesca, então cada vez mais as áreas urbanas estão tomando as
áreas de verde e a tendência é que os animais não sejam mais encontrados em áreas urbanas”. Para preservar uma
espécie, não basta apenas cuidar do animal, mas sim do habitat, pois as principais ameaças resultantes das atividades
humanas para a biodiversidade são a fragmentação, degradação e destruição do habitat; superexploração das espécies
para uso humano; introdução de animais exóticos e aumento da ocorrência de doenças. Por isso, deve-se refletir que o
desenvolvimento é importante, mas precisa se respeitar o meio ambiente, criando áreas de preservação dentro da
cidade, proteger parte da fauna e flora para uma melhor qualidade de vida dos próprios cidadãos. Como o ser humano
influencia bastante no meio ambiente, cabe a ele escolher se quer destruir ou crescer de forma sustentável, não só em
São Salvador (BA), mas em todo o mundo. Com isso, pode-se concluir que a extinção da sussuarana em Salvador se
deu pela degradação da Mata Atlântica devido a expansão desordenado da cidade, além disso o nome do bairro está
relacionado com a ocorrência do animal no local, ocorrência essa que não se observa mais na atualidade devido a ação
humana.

Apresentador: André Luís Melo dos Santos

Título: Relações entre a Matemática e a Natureza: as simetrias nos animais

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

Os seres vivos podem ser agrupados por vários aspectos, contanto que todos os integrantes do grupo compartilhem
uma mesma característica. Como muitos biólogos apontam, um desses aspectos é a simetria. Simetria é a
característica que um corpo tem de ser dividido em partes com formas e tamanhos equivalentes. Estudos de grandes
matemáticos, como Pitágoras (580 a.C. - ____) e Eudoxos (418 a.C. – 347 a.C.) já indagavam a presença de simetria
nos templos, nas esculturas, nos ritmos musicais e, inclusive, nos seres vivos. Na Geometria existem vários tipos de
simetria: esférica, axial, de reflexão, entre outras. Na Biologia, a diferença no padrão de simetria determinou a distinção
entre dois grupos: o Radiata e o Bilateria. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo discutir a presença da
Matemática na Natureza, considerando os padrões de simetria nos animais. A metodologia utilizada se baseou na
análise documental de livros, artigos, sites institucionais e mídia especializada. Os Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio indicam que a contextualização interdisciplinar não deve ser feita para tornar um conteúdo mais
simples ou mais fácil de ser assimilado. Deve ser feita para permitir que os estudantes construam uma nova
perspectiva: a de analisar a sua realidade, compreendê-la, e, o que é mais importante, enxergar possibilidades de
mudança. Os diferentes padrões de simetria distinguem dois superfilos: o Radiata e o Bilateria. O grupo Radiata inclui
cnidários e ctenóforos e caracteriza animais cujo padrão de simetria corpórea é radial. Essa simetria se caracteriza pela
divisão do corpo do animal em vários planos de simetria dispostos na forma dos raios de uma circunferência, podendo
assim ser associada à simetria esférica da Matemática. O grupo Bilateria reúne desde platelmintos até cordados e
caracteriza animais cujo padrão de simetria é bilateral. Pelo fato de nessa simetria só existir um único plano longitudinal
ou médio-sagital que divide o corpo do animal em partes simétricas, ela pode ser associada à simetria axial. Vale
ressaltar que existem animais que não possuem padrão de simetria evidente, como as esponjas do Filo Porífera. Alguns
animais que, mesmo estando em algum dos dois grupos supracitados, podem apresentar, em algum estágio de sua
vida, outro ou nenhum padrão, evidenciando um fenômeno denominado de reversão evolutiva. Grande parte dos
animais que apresentam um padrão de simetria tem caracteres morfofisiológicos influenciados pela sua presença.
Nesse sentido, pode-se notar que o arranjo radial das células sensoriais no corpo de uma água-viva, por exemplo, foi
proporcionado pela simetria radial. Logo, não existe nesses animais uma região do corpo que concentra os órgãos
sensoriais e, por isso, elas percebem o ambiente em todas as direções. A bilateralidade capacitou os animais à
locomoção unidirecional e objetiva. Assim, pode-se perceber que a simetria bilateral interferiu seletivamente na
evolução dos animais que deixaram de ser sésseis, e passaram a se locomover na direção ântero-posterior. Nessa
nova perspectiva de locomoção, a região anterior é a que sentiria primeiro o ambiente, influenciando o processo de
cefalização. Para maior evidência de como esses animais se relacionam filogeneticamente, foi construído a partir dos
dados coletados, um cladograma, que é a base para a discussão dessa evolução morfológica. A partir do que foi
exposto, pode-se concluir que um assunto estudado na Matemática pode ser aplicado perfeitamente na Biologia, e que
as simetrias desempenham um importante papel na filogenia dos animais.
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Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

O conhecimento da herpetofauna de uma região é de extrema importância, uma vez que pode ser usado para estudos
de composição e conservação dessas espécies. Os lagartos compõem uma porção considerável dessa herpetofauna,
por este motivo merecem uma atenção especial. No projeto “Biota Bahia: Acervo Impresso e Digital dos Répteis e
Aracnídeos da Bahia”, que tem como principal objetivo divulgar o conhecimento sobre a Herpetologia e a Aracnologia,
foi elaborada uma lista, onde constam as espécies de lagartos do estado da Bahia. Esse material foi feito com base em
trabalhos publicados na área e consulta a diversas coleções no Brasil e no exterior. Como resultado obtivemos (80)
espécies de lagartos, distribuídos em onze famílias, correspondendo a uma diversidade de (33%) das espécies de
lagartos do Brasil. Foi possível notar também a representatividade de cada coleção na elaboração da lista. Estes
resultados dão um salto qualitativo considerável no conhecimento da Biodiversidade do nosso Estado e embasa
programas de conservação de espécies ameaçadas em áreas prioritárias para a preservação da nossa fauna,
particularmente deste grupo animal

Apresentador: Caprice Graciete Lima de Oliveira

Título:  PG - Investigação da Habilidade Espacial em Pequenos Mamíferos de Mata Atlântica: Diferenças
Sexuais em A

Orientador: Pedro Luis Bernardo da Rocha

Na literatura de habilidade espacial para pequenos mamíferos, existem algumas lacunas que ainda não foram
preenchidas. Por exemplo, para roedores, estudos que tratam de diferenças sexuais na habilidade espacial têm se
baseado principalmente na hipótese de que há relação entre área domiciliar e habilidade espacial. Contudo são poucos
os estudos que usam grupos de roedores para testar essa hipótese. Outro ponto se refere a estudos de diferenças entre
espécies em pequenos mamíferos, que são muito poucos ou utilizam apenas poucas espécies. Ainda, existe a
problemática para a habilidade espacial ser moldada por requerimentos ambientais ou ser determinada
filogeneticamente. Assim, nesse trabalho, utilizamos pequenos mamíferos para testar diferenças sexuais e diferenças
interespecíficas e tentar clarificar estas lacunas que aparecem na literatura de habilidade espacial. Para tal, utilizamos
um labirinto complexo com comida como recompensa-estímulo para que um grupo de nove espécies [14 Akodon cursor
(7 machos e 7 fêmeas), 1 Marmosa sp. 1, 2 Metachirus nudicaudatus, 2 Nectomys squamipes, 2 Philander opossum, 1
Oecomys sp. 1, 3 Oximycterus sp. 1, 1 Oligoryzomys sp. 1 e 4 Trinomys iheringhi denigratus] aprendessem a chegar ao
final do labirinto, por um período de 15 dias. Após os testes, observamos que o desempenho de machos e fêmeas de
Akodon cursor em aprender o labirinto foi igual. Como machos e fêmeas apresentam diferenças no tamanho da área
domiciliar, esperávamos encontrar diferenças também na habilidade espacial, o que não foi evidenciado em nosso
estudo, sugerindo não haver uma relação entre habilidade espacial e área domiciliar. Outros fatores podem estar
influenciando mais fortemente a orientação espacial como por exemplo, o modo em que cada sexo usa o território.
Quando comparamos as nove espécies observamos que não houve diferenças significativa na habilidade espacial, da
mesma forma, quando fazemos esta comparação a nível de Família (Cricetidae, Didelphidae e Echimyidae) também
não encontramos diferenças. Essa ausência de diferença pode indicar que, para as espécies estudadas, a habilidade
espacial pode ser moldada mais significativamente por requerimentos ambientais e não ser um comportamento
totalmente inato. No entanto ainda é preciso mais estudos que comparem um número significativo de espécie com um
número maior de indivíduos para que tenhamos mais certeza se a habilidade espacial é um comportamento inato ou se
é influenciada por fatores ambientais.

Apresentador: Cristiano Bahia de Souza

Título:  PG - Estudo da Biodiversidade de Crustacea associada a Echinodermata em comunidades coralíneas de
Salvador e Baía de Todos os Santos

Orientador: Rodrigo Johnsson Tavares da Silva

O subfilo Crustacea apresenta grande distribuição geográfica, abrangendo mares e oceanos, desde regiões tropicais
até polares, isto levando em consideração apenas os crutáceos marinhos. Os representantes deste grupo apresentam
também hábitos alimentares bastante diversos, o que lhes confere esta característica cosmopolita. Devido a vasta
capacidade adaptativa inerente ao grupo, estes animais tem grande histórico de associação com invertebrados
residentes em comunidades coralíneas, inclusive com representantes do filo Echinodermata. O objetivo principal do
trabalho foi investigar a biodiversidade de crustaceos associados a 3 espécies de ouriços-do-mar, que integram o grupo
Echinoidea presentes no litoral da cidade de Salvador.
O estudo realizado, a partir de amostras retiradas de 4 praias do litoral da cidade de Salvador(BA) (Pituba,
Barra, Itapoã e Boa Viagem); confirmou a capacidade associativa tão peculiar deste grupo, foi verificado
grande número de associações residentes nas 3 espécies mais representativas de ouriços presentes no litoral
soteropolitano:  Eucidaris tribulóides(Lamarck, 1816),  Echinometra lucunter(Linnaeus, 1758)    e  Lytechinus variegatus
(Linnaeus, 1758)  dentre as 5 espécies existentes no litoral da Bahiano.  Foram econtrados Brachyura, Cárideos (ambos
macrofauna), além de Isópoda, Tanaidácea, Copepoda (microfauna) inclusive exemplares da família Asterocheridea da
Ordem Siphonostomatoida, que apresenta hábito parasita e são



Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: ZOOLOGIA

Apresentador: Cristiano Bahia de Souza

Título:  PG - Estudo da Biodiversidade de Crustacea associada a Echinodermata em comunidades coralíneas de
Salvador e Baía de Todos os Santos

Orientador: Rodrigo Johnsson Tavares da Silva

associados estritos. O primeiro registro de associação foi verificado para a espécie  Synalpheus ul(Rios & Duffy, 2007)
em Lytechinus variegatus(Linnaeus, 1758) corroborando com a importância do estudo.

Apresentador: Daniel Andrade Barreto de Sousa

Título: Os impactos do aquecimento global sobre a saúde humana

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

 Os gases de efeito estufa, como dióxido de carbono (CO2) e metano (CH4), são capazes de manter o calor incidido
pelos raios solares na atmosfera terrestre; logo, o aumento na concentração desses gases acarreta na maior retenção
de calor, elevando a temperatura média da Terra. Não se pode falar de aquecimento global sem mencionar os ciclos
naturais de aquecimento e resfriamento que a Terra já passou. Além desses ciclos, outros fenômenos como o próprio
efeito estufa, a deriva continental, a circulação do ar e das correntes marinhas, os movimentos de precessão, rotação e
translação da Terra, podem modificar o clima e promover aquecimento global. Diante dos impactos que o aquecimento
global pode causar ao meio ambiente e aos seres humanos, o presente trabalho investigou a persepção de escolares
acerca do aquecimento global e sua relação  com  a saúde humana, sendo desenvolvido através da aplicação de
questionários semi-estruturados. Existe uma associação entre o aumento de algumas patologias humanas, doenças
vetoriais e o aumento da temperatura global. Entretanto essa associação não é linear, pois as doenças podem ter
causas multifatoriais, sendo o aquecimento global o seu intensificador. No Colégio da Polícia Militar (com estudantes do
ensino médio) e na Universidade Estadual da Bahia (com estudantes do projeto Universidade Aberta à Terceira Idade),
foram aplicados 40 questionários, 20 em cada instituição, com 12 perguntas, objetivas e subjetivas. Constatou-se com o
questionário que ambos os grupos utilizam a definição bem próxima da utilizada pela literatura. Na pergunta “Pra você o
que é aquecimento global?”,  um estudante de 15 anos respondeu: “É o aquecimento do planeta que gera problemas
dentre os quais derretimento dos polos.”, e um de 50 anos respondeu: “É o esquentamento do planeta devido ao
desequilíbrio da natureza.” Na pergunta “Pra você existe alguma doença relacionada ao aquecimento global?”, um
estudante de 16 anos respondeu: “Sim, câncer de pele e problemas respiratórios.”,  e um de 70 anos respondeu:“Sim,
Problemas respiratórios, gripe, alergias respiratórias etc.” Evidenciando uma similaridade na forma de conceber esse
fenômeno por parte dos escolares. Desde 1861 a temperatura média global da troposfera se elevou 0,6ºC, o que
corrobora a ocorrência de um aquecimento global. A existência de um aquecimento global pode resultar em
conseqüências, tanto ao meio ambiente como aos seres humanos. Entre elas destaca-se a propiciação de condições
favoráveis a proliferação de vetores, à exemplo do Aedes aegypti, Aedes albopictus, Anopheles darlingi, de
microrganismos, como fungos e bactérias, e a multiplicação de doenças relacionadas a exposição solar e ambientes
quentes, entre elas a insolação, a desidatração e o câncer de pele, que podem causar sérios impactos a saúde dos
seres humanos. Pode-se concluir que de modo geral, os escolares estão atentos ao fenômeno, mas não o conhecem
de forma essencial.

Apresentador: Gabrielle Sa Melo Winandy

Título:  PG - Evolução do papel funcional dos elementos do repertório acústico: estudo com roedores
equimiídeos

Orientador: Pedro Luis Bernardo da Rocha

Há evidências empíricas que corroboram o modelo de que o aumento do repertório de sinais usados na comunicação
deve se ampliar concomitantemente ao aumento da socialidade, já que animais mais sociais têm mais a comunicar
entre si. Contudo, nem sempre o número de sinais emitidos deve coincidir com o número de significados presentes no
repertório de comunicação. Um mesmo sinal pode ter mais de uma função a depender do contexto social em que é
emitido. Assim, é possível distinguir entre o repertório de sinais e o repertório funcional. Essa distinção pode indicar
diferentes rotas evolutivas para a sofisticação do repertório de comunicação: o surgimento de novos sinais com funções
distintas concomitantemente ao aumento da socialidade (adaptação) ou a cooptação de sinais redundantes previamente
existentes para exercer novas funções em uma linhagem mais social (exaptação). Iniciamos a investigação dessa
questão avaliando se um mesmo sinal acústico compartilhado por espécies proximamente aparentadas de roedores
equimiídeos com diferentes níveis de socialidade apresenta a mesma função ou não. Estabelecemos quatro colônias de
quatro indivíduos adultos de cada espécie (Thrichomys apereoides, Trinomys denigratus e Trinomys yonenagae).
Avaliamos se um sinal utilizado por todas elas, quando emitido, modificava o nível de afiliação da colônia, inferido com
base na diferença entre a distância média entre os indivíduos após e antes a emissão.  Não encontramos diferença
significativa das distâncias entre as espécies. Estudos futuros poderão dar continuidade, comparando se a modificação
de comportamentos específicos para outros, além do seu nível de afiliação, ocorre de forma distinta nessas espécies.
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A falta de conhecimento da ictiofauna estuarina da Baía de Todos os Santos (BTS) é preocupante, devido às diversas
alterações ambientais em ação no local. Inventários são considerados os primeiros passos para o estudo biológico e
manejo de uma área e fornecem informações para uma série de outros trabalhos científicos. O objetivo deste trabalho é
analisar taxonomicamente a fauna de peixes estuarinos dos rios Paraguaçu e Mataripe, visando auxiliar no
desenvolvimento de trabalhos posteriores, tanto para fins científicos como para conservação da ictiofauna. A
metodologia consistiu em revisão bibliográfica e análise de material proveniente dos estuários dos rios citados. Peixes
recentemente capturados foram triados, identificados e conservados em álcool 70%, catalogados e depositados na
coleção ictiológica do Museu de Zoologia da UFBA. Peixes previamente depositados nesta coleção tiveram as
identificações revisadas. A análise de 320 exemplares de peixes resultou em lista taxonômica com 74 espécies,
distribuídas em 15 ordens, 37 famílias e 62 gêneros. No rio Paraguaçu, a ordem Perciformes (51,4%) foi a mais
representativa, seguida por Pleuronectiformes (14,3%), Clupeiformes (7,1%) e Tetraodontiformes (7,1%). No rio
Mataripe, a ordem dos Perciformes (51,0%) também foi a mais representativa, seguida por Clupeiformes e
Tetraodontiformes, representando 17,0% cada. Dentre as espécies inventariadas, destacam-se: 1) aquelas exploradas
comercialmente, como Centropomus undecimalis, C. parallelus, Lutjanus synagris, Cynoscion microlepdotus e Mugil
curema; 2) espécies com problemas taxonômicos, como aquelas do gênero Mugil; 3) uma possível espécie nova,
pertencente ao gênero Stellifer; e 4) Hippocampus reidi, ameaçada de extinção. Assim, a ordem Perciformes domina a
assembléia de peixes para os estuários analisados. A região estudada é considerada de grande importância, pela sua
diversidade íctica, aliada à presença de espécies de importância comercial e por abrigar espécie ameaçada de extinção
(Hipocampus reidi). A escassez de literatura sobre a ictiofauna da BTS indica falta de conhecimento básico e estudos
mais detalhados na área são desejáveis.

Apresentador: Jéssica Viana Nabuco

Título: Como é praparada a merenda escolar?

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

 Uma boa alimentação constitui um dos quesitos mais importantes para uma vida saudável, uma vez que todo o corpo
necessita de alimento para continuar funcionando. A alimentação se dá pelo consumo de alimentos (toda substancia
que introduzida no organismo serve para o seu sustento) e não  necessariamente de nutrientes (substancias presentes
nos alimentos que constituem as fontes de energia necessárias ao bom funcionamento do organismo ). Uma
alimentação saudável deve estar baseada em práticas alimentares que tenham significado social e cultural.
Componentes do alimento como gosto, cor, forma, aroma e textura etc  devem ser considerados na abordagem
nutricional. Os programas e ações em alimentação e nutrição do Ministério da Saúde são desenvolvidos tanto para a
prevenção e para o controle de doenças crônicas não transmissíveis, como das infecciosas, promovendo o consumo de
alimentos saudáveis, adotando juntamente modos de vida saudáveis.  A merenda escolar é um tema muito importante
que deveria ser mais valorizado pelas escolas, uma vez que a Resolução/CD/FNDE 38/2009 entende por alimentação
escolar, alimentos oferecidos no ambiente escolar, independente de sua origem, durante o período letivo, bem como as
ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais
durante o período letivo. Com isso, este trabalho objetivou investigar o processo de preparação da merenda escolar na
cantina de uma Unidade Escolar Estadual, levando-se em consideração os princípios da alimentação saudável e do
consumo consciente. Para tanto, foram construídos e aplicados questionários semi-estruturados com dez estudantes do
Colégio Estadual Evaristo da Veiga para investigar as suas percepções sobre a merenda escolar e um guia de
observação para acompanhar o processo de preparo e manuseio dos alimentos utilizados na escola. Verificou-se que a
produção da merenda escolar na cantina não segue as diretrizes preconizadas pelo Ministério de Educação e Cultura.
As merendeiras não utilizavam uniforme padronizado (aventais, toucas e luvas), e portavam adereços inadequados,
como argolas, anéis e relógios. O grau de conhecimento dos estudantes acerca da merenda escolar é
predominantemente baixa acerca do que compõe uma alimentação saudável, eixo temático dos Parâmetros
Curriculares Nacionais em que o ensino tem papel fundamental na formação de bons hábitos alimentares. Ocorre que a
maioria dos diretores, professores e estudantes desconhece as Leis e não se preocupa com a merenda ingerida pela
comunidade escolar, sendo que as crianças passam boa parte do seu tempo na escola e muitas até dependem dela
para se alimentar. O Brasil instituiu a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), implementada em 1999
através da Portaria número 710 de 11/06/99 do Ministério da Saúde, cujo principal objetivo é contribuir com o conjunto
de políticos do governo voltadas à concretização do direito humano universal, à alimentação e nutrição adequadas e à
garantia de um alimento higienizado e em boa qualidade tendo valor nutricional para população. Faz parte desta Política
o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), criado em 1954, que institui que a alimentação adequada é um
direito fundamental do ser humano, reconhecido internacionalmente por “Direitos Econômicos, Sociais e Culturais”.
Conclui-se que o processo de preparação de merenda nas cantinas não segue o previsto pelo MEC, e que a percepção
dos estudantes sobre
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nutrição e alimentação do organismo é baixa.

Apresentador: Maria Dulcineia Sales dos Santos

Título:  PG - Historia Natural de Tityus kuryi Lourenço, 1997 (Scorpiones; Buthidae).

Orientador: Tania Kobler Brazil

Tityus kuryi Lourenço, 1997 é um escorpião pertencente à família Buthidae. Foi descrito por Wilson Lourenço, em 1997,
com base em exemplares coletados do Estado da Bahia procedentes da localidade de Caeté-Açu, município de
Palmeiras (região da Chapada Diamantina). Desde a descrição desta nova espécie nenhuma investigação foi realizada
para tentar entender a sua endemicidade e história natural. Até o momento apenas foi proposto o seu endemismo para
o Estado da Bahia e sua inclusão no complexo de espécies T. stigmurus. Pela necessidade da obtenção de
informações acerca de T. kuryi, esse trabalho objetivou caracterizar o ambiente de ocorrência da espécie; qualificar e
quantificar o seu repertório comportamental em condições de laboratório e descrever aspectos sobre sua biologia
(dimorfismo sexual, comportamento de corte, ciclo reprodutivo, ontogenia, alimentação). Foram analisadas 26 fichas de
acompanhamento do NOAP (Núcleo Regional de Ofiologia e Animais Peçonhentos da Bahia), num período de
novembro de 1999 a julho de 2010, o período no qual foram mantidos em cativeiro 2 machos, 16 fêmeas e 125 filhotes,
onde oito nascimentos foram observados ao total, entre os meses de outubro e fevereiro, com variação de um mínimo
de 8 filhotes/ninhada e máximo de 38 filhotes/ninhada; quando os filhotes nascem apresentam um colorido claro,
avermelhado, e quando atingem a fase adulta são predominantemente  negros; os atos comportamentais observados
durante o período do estudo foram distribuídos em 7 categorias: Exploração do ambiente, Limpeza, Contato com co-
especifico, Imobilidade, Forrageio e Movimentos de corte. Os resultados obtidos neste estudo, contribuiram não apenas
com a caracterização da fauna escorpiônica do Estado, e com o conhecimento sobre a biologia e o comportamento
desta espécie, como permitiu a descoberta do macho de T.kuryi que ainda não era conhecido.

Apresentador: Marianna Isabella Rosa Rodrigues

Título:  PG - Taxonomia das formas adultas de anfíbios anuros do Cerrado do Oeste baiano.

Orientador: Luiz Norberto Weber

O Oeste da Bahia possui uma extensa área territorial inexplorada em termos de pesquisa, mas intensamente
acometidas pelo avanço da agricultura e pecuária, sendo estas as principais ameaças às espécies. Devido a tais fatos,
há um amplo campo para a execução de trabalhos com enfoque conservacionista. Neste sentido, esse trabalho teve por
objetivo Identificar adultos de anuros e caracterizar padrões de variação morfológica, de desenho e colorido das
espécies. As coletas ocorreram em áreas compreendendo as bacias do Rio de Janeiro, Rio de Ondas e Rio Grande a
partir da licença nº 17014-1 concedida pelo IBAMA. Os Municípios amostrados foram Barreiras, Correntina, São
Desidério, Santa Maria da Vitória e Formosa do Rio Preto. Realizaram-se expedições e coletas em localidades
correspondentes a áreas de Cerrado sensu stricto, Florestas Estacionais, Caatinga e em áreas de contato entre
Caatinga e Cerrado. As coletas ocorreram durante os meses de outubro de 2009 a março de 2010. As metodologias de
coleta consistiram na busca ativa (visual ou acústica), (pitfall-traps) e coleta por terceiros. A identificação e
caracterização morfológicas foram realizadas pela utilização de estereomicroscópio binocular, paquímetro digital e pelo
subsídio de bibliografia especializada. Uma lista composta por 34 espécies associadas a ambientes lóticos e lênticos foi
gerada, sendo esta composta por: Bufonidae Gray, 1825 Rhinella granulosa (Spix, 1824), Rhinella mirandaribeiroi
(Gallardo, 1965); Rhinella jimi (Werner, 1894); Cycloramphidae Bonaparte,1850 Proceratophrys cristiceps (Müller, 1884
"1883"); Hylidae Rafinesque, 1815 Corythomantis greeningi Boulenger, 1896, Dendropsophus minutus (Peters, 1872),
Dendropsophus nanus (Boulenger, 1889), Dendropsophus rubicundulus (Reinhardt & Lütken, 1862"1861"),
Dendropsophus soaresi (Caramaschi & Jim, 1983), Hypsiboas albopunctatus (Spix, 1824), Hypsiboas crepitans (Wied-
Neuwied, 1824), Hypsiboas raniceps Cope, 1862 Pseudis bolbodactyla A. Lutz, 1925, Scinax fuscomarginatus (Lutz,
1925), Scinax x-signatus (Spix, 1824), Trachycephalus venulosus (Laurenti, 1768), Phyllomedusa azurea Cope, 1862;
Leiuperidae Bonaparte,1850 Eupemphix nattereri Steindachner, 1863, Physalaemus albifrons (Spix, 1824),
Physalaemus centralis Bokermann, 1962, Physalaemus cicada Bokermann, 1966, Physalaemus cuvieri Fitzinger, 1826,
Physalaemus marmoratus (Reinhardt & Lütken, 1862 “1861”), Pleurodema cf. diplolister (Peters, 1870),
Pseudopaludicola gr. falcipes (Hensel, 1867); Leptodactylidae Werner, 1896 Leptodactylus cf. chaquensis Cei, 1950;
Leptodactylus fuscus (Schneider, 1799); Leptodactylus labyrinthicus (Spix, 1824); Leptodactylus mystaceus (Spix,
1824); Leptodactylus podicipinus (Cope, 1862), Leptodactylus syphax Bokermann, 1969;  Leptodactylus troglodytes
Lutz, 1926; Microhylidae Günther, 1858 Dermatonotus muelleri (Boettger, 1885) e Elachistocleis cesarii (Miranda-
Ribeiro, 1920). Das espécies inventariadas 75%(n=25sp.) foram registradas exclusivamente em
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ambiente lêntico; 9% (n=3 sp.) registrados exclusivamente em ambiente lótico e 16% (n=5 sp.) registradas nos dois
tipos de ambiente. As redescrições revelaram para algumas espécies dimorfismo sexual, como é o caso de
Corythomantis greeningi Boulenger, 1896, sobre o qual foi evidenciado dimorfismo quanto ao comprimento rostro-
cloacal, granulação e queratinização dos grânulos da pele e almofadas nupciais presentes no dedo I e II no macho;
configuração da maxila superior em Leptodactylus troglodytes, sendo mais arredondada na fêmea. Dermatonotus
muelleri (Boettger, 1885) possui pequenas expansões dérmicas de forma cônica na extremidade anterior da maxila
inferior, no dorso da mão onde são mais concentrados sobre os dedos I e II, presentes também em uma faixa
transversal na região posterior ao saco vocal. Os espécimes coletados foram depositados na coleção de anfíbios do
ICADS, no Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia (MZUFBA) e no Museu Nacional do Rio de Janeiro
(MNRJ).

Apresentador: Patricia Ferreira Oliveira

Título:  PG - Nematofauna da Zona Infralitoral da Baía de Todos os Santos

Orientador: Orane Falcao de Souza Alves

A Baía de Todos os Santos (BTS) apresenta uma área de 1.233 km2, sendo a segunda maior baía do Brasil. Ela possui
uma ampla diversidade de habitats refletindo em uma grande diversidade de organismos, entre eles os nematódeos
marinhos. Eles estão entre os grupos mais freqüentes e amplamente distribuídos. Contudo, a maioria dos nematódeos
de vida livre é pobremente conhecida, apesar de sua abundância, e sua importância nos sistemas bentônicos marinhos.
Os organismos que constituem o macrobentos de substrato não-consolidado do sublitoral pertencem a alguns grandes
grupos zoológicos como: Polychaeta, Crustacea, Echinodermata, Mollusca. Entretanto, tem sido observado em
amostras de macrofauna a presença do grupo Nematoda. Este trabalho objetivou conhecer a riqueza de gêneros dos
nematódeos marinhos em amostras de macrofauna da BTS. Para isso as amostragens foram realizadas no período de
março a maio de 1997, na qual a região foi dividida de acordo com sua morfologia, sendo escolhidas 9 estações com os
diferentes tipos texturais, coletando-se 2 réplicas em cada estação com pegador de fundo tipo van Veen de 0,1m2, num
total de 18 amostras. Estas amostras foram lavadas com água do mar em campo e encaminhadas para o laboratório
onde foram novamente lavadas com água filtrada por meio de elutriação manual e passadas pelas peneiras de 500mm
e 45mm, totalizando 24 amostras. Estas foram devidamente etiquetadas e conservadas (em potes de vidro) com
formalina neutra a 5%. Realizou-se a triagem de 18 amostras, todas da peneira de 500mm, com auxílio de microscópio
estereoscópico de marca Olympus (com aumento máximo de 40X), placa de petri quadriculada, pinças, pissetes e
microalfinetes entomológicos. Os nematódeos extraídos passaram primeiro pelo processo de clareamento e
posteriormente montados em lâminas permanentes. Os resultados, ainda preliminares, refletem a abundância dos
nematódeos mesmo em amostras de macrofauna e podem constituir um grupo com grande riqueza e abundância nos
estudos de meiofauna na BTS. Portanto, encontrou-se 117 nematódeos, sendo 34 machos e 83 fêmeas, onde as
estações que aparesentaram maior abundância foram C4 (35%), seguida de S5 (29%), I5 (13%), C3 (12%) e S3 (6%),
identificando-se 11 morfotipos. Os nematódeos, apesar de serem menos representativos, em amostras de macrofauna
revelaram neste trabalho uma grande riqueza de morfotipos.

Apresentador: Pedro Tourinho Dantas

Título:  PG - Revisão taxonômica e análise da variação morfológica de Philodryas olfersii (SERPENTES;
DIPSADIDAE) na Bahia, Brasil

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

A serpente Philodryas olfersii Lichtenstein, 1823, popularmente conhecida como cobra verde, é um animal peçonhento
com hábitos diurnos e terrestres, predando ativamente diversos tipos de vertebrados. Na Bahia podemos observar uma
nítida variação entre exemplares de P. olfersii procedentes de diferentes localidades do estado, podendo divididas em
dois grupos com base em características morfológicas. Este trabalho procurou esclarecer questões taxonômicas
relacionadas a esta serpente, principalmente no que diz respeito à sua diferenciação geográfica e morfológica. Para
tanto foram analisados 113 espécimes de P. olfersii procedentes de diversos municípios do estado da Bahia e
características relativas à morfometria, bem como dados de folidose foram obtidos. Os exemplares analisados, no
entanto, não se mostraram suficientes para qualquer elucidação taxonômica, uma vez que a diferença no número
amostral dos dois grupos foi grande. Faz se necessário a análise de mais exemplares, de preferência do sul da Bahia,
com a finalidade de inferir se há ou não diferenças estatisticamente significativas entre um grupo e outro.
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Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

O trabalho se justifica pelo fato de que a degradação ambiental é uma questão de grande relevância para a sociedade e
interfere diretamente na qualidade de vida dos habitantes. A cidade é recoberta pelo bioma Mata Atlântica, que segundo
a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica integra um conjunto de ecossistemas associados que formavam um grande
contínuo florestal há cinco séculos. O presente trabalho pretende discutir a degradação ambiental na Cidade de
Salvador, que se encontra na entrada da Baía de Todos os Santos. Foi desenvolvido através de uma pesquisa não
estruturada a partir de uma guia de entrevista com professores e pesquisadores da área da botânica que trabalham em
instituições conhecidas e análise documental em livros, artigos, sites institucionais e notícias em mídia eletrônica. Foram
entrevistados três botânicos, sendo dois da UFBA e um da UNIME, com o intuito de captar a percepção destes em
relação à questão da degradação ambiental em Salvador.  Um ecossistema se torna degradado quando perde sua
capacidade de recuperação natural devido a distúrbios naturais ou antrópicos. O desenvolvimento acelerado da Cidade
de Salvador vem acompanhado da degradação das áreas florestadas, influenciando na degradação do Bioma. O
processo de expansão urbana e desenvolvimento acelerado da capital, a partir da década de 1950, aumentaram a
demanda por áreas de residência, ora concentrada no centro, estendendo-se às áreas periféricas, sendo fator de
degradação. Na pesquisa com os entrevistados, foi possível observar que as questões mais preocupantes para eles se
referem à falta de conhecimento e de conscientização da população, bem como uma política governamental que
favorece os grandes empreendimentos em áreas de remanescentes florestais do bioma Mata Atlântica nos últimos
anos. Quando indagado sobre que mudanças ocorreram na Mata Atlântica de Salvador, um dos botânicos afirmou que
muitas plantas que existiam foram extintas. Além disso, alegou que não se sabe como essas plantas eram o que faziam
e que informação podiam trazer de interessante até mesmo para o conhecimento da flora local. Vale ressaltar que o
processo de degradação da Mata em Salvador começou no período colonial, com o ciclo do pau-brasil. Grande parte
desta degradação se deve ao mau planejamento dos governantes ao longo de seus 461 anos, resultante de políticas
que favorecem o a expansão desordenada da Cidade, contribuindo na instalação de indústrias, complexos residenciais
e outros em áreas florestadas. Quando indagado acerca dos impactos da degradação em Salvador nas últimas
décadas, um dos entrevistados respondeu que existem vários locais na cidade que alagam com facilidade. Segundo o
botânico, isto se deve à inexistência de um escoamento facilitado pela presença das plantas e das raízes. A degradação
do Bioma tem também uma enorme influência política e social, pois apesar da Mata Atlântica possuir uma Legislação
Específica, sendo considerada Patrimônio Nacional pela Constituição Federal de 1988, há um intensa pressão de
degradação da mesma. Dessa forma, conclui-se que a expansão desordenada da cidade nas últimas décadas tem
contribuído para a degradação ambiental na cidade de Salvador, e que há um desrespeito e um descumprimento das
leis por parte da população da cidade, no uso inadequado e na poluição das áreas de Mata. Além disso, faz-se
necessária uma postura rígida das autoridades de conservação ambiental, no sentido de preservarem o que resta das
florestas e de conscientizar a população.

Apresentador: Rosana Fernandes da Cunha

Título: Coleção de Echinodermata do Museu de Zoologia da UFBA: testemunhos da biodiversidade

Orientador: Carla Maria Menegola da Silva

As coleções zoológicas constituem o acervo básico a partir do qual a diversidade animal é reconhecida, pois são as
fontes mais importantes de informações sobre quantas espécies existem, como elas são e onde ocorrem. Se
devidamente cuidadas, estas coleções podem permanecer em bom estado por séculos e, por isso, são qualificadas
como testemunhos da biodiversidade. Neste intuito, a coleção de equinodermos do Museu de Zoologia da UFBA
(MZUFBA) foi implementada em abril de 2006. O Filo Echinodermata compreende aproximadamente 7.000 espécies
recentes e 13.000 espécies fósseis e é subdividido em cinco classes: Crinoidea (lírios-do-mar), Asteroidea (estrelas-do-
mar), Ophiuroidea (serpentes-do-mar), Echinoidea (ouriços-do-mar e bolachas-da-praia) e Holothuroidea (pepinos-do-
mar). A Coleção contém exemplares principalmente da Baía de Todos os Santos (BTS) e região médiolitorânea de
Salvador, apresentando também organismos de outros estados brasileiros (Alagoas, Espírito Santo, Paraná, Rio
Grande do Norte, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe) e um representante internacional, proveniente
de Cuba. Atualmente, ela possui 1181 lotes catalogados e digitalizados, representando 37 famílias, 58 gêneros, 82
espécies e 9518 espécimes recentes e fósseis. Todas as classes estão representadas, sendo que a classe Ophiuroidea
apresenta o maior número de espécies, incluindo um parátipo, seguida de Echinoidea, Holothuroidea, Asteroidea e
Crinoidea. A maior parte do material está bem conservada em recipientes padronizados com álcool a 70%, devidamente
etiquetados com informações tais como: nome da espécie, número de tombo, local e data da coleta, nome dos coletores
e do identificador e coordenadas geográficas. A outra parte do material, alguns espécimes de Asteroidea e Echinoidea,
está conservada em via seca. Todos os exemplares estão armazenados em armários deslizantes adequados para este
fim na sala de coleções em via úmida, que não apresenta luz solar direta, é refrigerada e desumidificada. A partir de
2010 foi implementada a coleção de tecidos, importante para a realização de análises moleculares futuras. Os tecidos
estão fixados e preservados em álcool absoluto, e acondicionados em frascos padronizados em ambiente refrigerado. A
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coleção de Echinodermata MZUFBA é considerada atualmente a maior do norte e nordeste e a 3ª maior do país, atrás,
apenas, do Museu Nacional do Rio de Janeiro e do Museu de Zoologia da USP. Para o desenvolvimento do projeto
“Organização e informatização da coleção de Echinodermata – MZUFBA” foi necessário o aprendizado de conceitos
básicos sobre taxonomia zoológica e curadoria de coleções, bem como treinamento para operação do sistema de
gerenciamento e armazenamento utilizado no MZUFBA para tombamentos, o ACCESS-CADZOO. Procedimentos
como: mudança de frascos, troca e acréscimo de álcool, reorganização do material nas estantes, alterações e
impressões de novas etiquetas, e catalogação dos tombos presentes foram realizadas para conservação do acervo, e
vistorias constantes foram feitas para observar se o material estava armazenado de forma adequada. Ao longo do
presente trabalho foram computados, aproximadamente, 400 tombos no CADZOO, ou seja, um aumento de 35% na
coleção existente. Coletas específicas forneceram o incremento de organismos menos representativos no Museu,
como, por exemplo, da classe Crinoidea, além da divulgação do grupo na VI Semana de Biologia da UFBA (SEMBIO) e
apresentação de seminários sobre assuntos relacionados ao Filo em ambiente laboratorial. A base sólida de informação
acerca da biodiversidade local e de sua relação com o ambiente é formada essencialmente pelas coleções científicas.
Por essa razão o esforço de coleta deve ser contínuo, no intuito de se preservar nos museus testemunhos desta
biodiversidade ainda largamente inexplorada, e preencher a enorme lacuna de informação acerca das espécies
existentes no nosso país.

Apresentador: Silvanir Pereira Souza

Título:  PG - CARACTERIZAÇÃO DE UMA ESPÉCIE DE LATRODECTUS DO GRUPO MACTANS (ARANEAE,
THERIDIIDAE)

Orientador: Tania Kobler Brazil

Dos três gêneros de aranhas de importância médica do Brasil as Latrodectus são conhecidas por “viúvas-negras”. Na
Bahia, a espécie responsável pelos acidentes tem sido identificada como L.curacaviensis, porém, o envio de
exemplares para análise molecular confirmou-a como uma espécie nova do clado mactans. Somente três trabalhos
foram publicados sobre aspectos da sua biologia e comportamento em cativeiro, restando ainda consolidar essas
informações, descrever a espécie e propor um protocolo de manejo em cativeiro, para atender as solicitações
freqüentes das instituições produtoras de soro anti-latrodectus no país. Com o objetivo de subsidiar a descrição da
espécie foram utilizados exemplares provenientes da Bahia, analisando-se: tamanho do corpo, coloração, carapaça,
esterno, olhos, quelíceras, pernas, abdômen, fiandeiras e genitália. Os espécimes apresentaram uma mancha preta
abdominal cordiforme na região frontal com linha envoltória branca, e duas setas pretas com envoltórios brancos
fechando-se na parte superior do abdômen e abrindo-se antes das fiandeiras, juntando-se ao continuo preto do ventre.
Este apresenta uma mancha em forma de ampulheta, com uma marca negra no centro. O epígeno possui ductos com
três voltas ao redor das espermatecas. E o macho apresenta, de forma correspondente ao epígino, três voltas no
êmbolo, confirmando a compatibilidade desta espécie com o grupo mactans. Contudo, a existência de espécies
crípticas dentro do gênero, cuja morfologia somática e genital são semelhantes, e a grande e contínua variabilidade de
caracteres morfológicos entre as populações levaram à utilização de ferramentas diversas para a distinção específica.

Apresentador: Tamiris Franca Costa

Título: Fundamentos em taxonomia e osteologia de anfíbios anuros & curadoria e manejo da coleção de
Amphibia do Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia

Orientador: Marcelo Felgueiras Napoli

Desde o início da sua história em 1943, as Coleções do Museu de Zoologia da Universidade Federal da Bahia
(MZUFBA) tiveram um crescente incremento em número de espécies e espécimes, abrangendo hoje mais de 100.000
espécimes. No campo da Taxonomia, as coleções científicas possibilitam o estudo dos táxons usando principalmente a
morfologia. Todavia, a maioria das coleções não procura por outras formas de preparação e preservação dos
espécimes nelas depositados, como a criação de coleções específicas de esqueletos e outras peças anatômicas.
Estudos em biodiversidade necessitam de ferramentas e informações que podem ser adquiridas através das coleções
osteológicas. No entanto, a manutenção de coleções desse tipo ainda tem sido bastante negligenciada, o que torna os
incentivos à valorização dessas coleções por parte de Instituições de Pesquisa uma demanda atual e relevante. O
presente trabalho atende às seguintes METAS do MZUFBA: ampliação das coleções de espécimes preservados em
meio líquido e sob outras formas; qualificação dos acervos biológicos e fornecimento de dados para disponibilização de
domínio público; informatização das coleções; formas líquida (diafanização) e seca (montagem de esqueletos);
identificação dos caracteres ósseos mais utilizados em Sistemática de anuros; compreensão do uso destes caracteres
na diagnose dos táxons, concomitantemente, tombamento, organização, informatização e manejo da coleção de
anfíbios do MZUFBA.



Área: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS   Sub-Área: ZOOLOGIA

Apresentador: Tatiane Silva Aguiar

Título:  PG - Estudo clínico e epidemiológico dos acidentes escorpiônicos no Estado da Bahia Brasil entre 1998
e 2003.

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

Analisou-se 17.024 casos de acidentes causados por escorpiões nas cidades do estado da Bahia, Brasil, notificados ao
Sistema Nacional de Notificação de Agravos (SINAN), no período compreendido entre os anos de 1998 e 2003 com o
objetivo de realizar um estudo clínico-epidemiológico descritivo destes acidentes. Tityus serrulatus foi a espécie mais
freqüente, com 23,7% dos casos notificados, as cidades com maior número de notificações foram Ibiassucê, com 1205
casos e Vitória da Conquista com 763 casos. Os acidentes foram mais freqüentes na zona rural (59%). A maioria dos
pacientes picados foi do sexo masculino (49,9%), com idades entre 20 a 49 anos (38,9%), e a circunstância mais
registrada foi no momento do trabalho (37,1%). A região anatômica do corpo acometida com maior frequência pelo
acidente foi o dedo da mão (24,8%). Dos 15.146 casos 4.869 (32,1%) pacientes apresentaram-se para o atendimento
médico dentro do período de 1 a 3 horas após o acidente, sendo que, em cerca 4.696 casos, 31%, o tempo decorrido
entre a picada e o atendimento médico foi de até 1 hora. Foram registrados 56 óbitos, sendo 6 destes ocorridos no
município de Vitória da Conquista e 4 no município  de Itaberaba. A administração do soro antiescorpiônico foi utilizada
em 6845 casos, sendo que destes, 3325 casos obtiveram grau de estadiamento classificado com leve,2603
classificados como moderados e 419 classificados como graves,em 5299 casos a soroterapia não foi aplicada e em
outros 3395 casos este item sequer foi assinalado nas fichas.A maioria dos acidentes ocorreram em homens em idade
produtiva,no momento de trabalho,na zona rural e as mãos foram os membros mais acometidos.A análise clínica e
epidemiológica dos agravos por escorpiões no estado da Bahia nos  permite traçar perfis e auxiliam  na implementação
planos de ação para a redução de agravos como o escorpionismo.

Apresentador: Tiago da Silva Pereira

Título:  PG - DISTRIBUIÇÃO DA NEMATOFAUNA DA PRAIA DA RIBEIRA, SALVADOR, BAHIA.

Orientador: Orane Falcao de Souza Alves

DISTRIBUIÇÃO DA NEMATOFAUNA DA PRAIA DA RIBEIRA, SALVADOR, BAHIA.

Pereira, T. S.1,3; Alves, O. F. S.1; Silva, M. S. F.2; Simões, T. V. D.1
1Instituto de Biologia, UFBA, 2Ucsal 3ticalcio@hotmail.com

O presente trabalho teve o objetivo de analisar as distribuições vertical e horizontal da nematofauna da praia de Ribeira,
caracterizada pelo aspecto arenoso, além de sofrer uma grande influência antrópica. Foi traçado uma linha imaginária
perfazendo toda a extensão da zona entremarés (mediolitoral). O transecto foi dividido em três pontos (mediolitoral
superior, médio e inferior) cada um com três cilindros amostrais de 3,5 cm de diâmetro e 30 cm de comprimento, dos
quais 3 estratos de 10 cm foram separados (A: superior, B: intermediário e C: inferior). Foram encontrados
representantes dos grupos Nematoda, Copepoda, Oligochaeta, Polychaeta, Ostracoda, Acari e Turbellaria, sendo
Nematoda o mais abundante. No mediolitoral superior e médio os nematódeos dominaram com uma abundância
relativa de 81% e 51% respectivamente. Já no mediolitoral inferior os nematódeos representaram apenas 16% do
numero total de indivíduos. Nos três pontos o estrato B foi o que apresentou o maior número de individuos por área
chegando a perfazer, no cilindro 3 do ponto 2 (P2C3), 65%. Desta forma percebe-se que os nematódeos, apesar de
estarem distribuídos por toda a praia, tem uma distribuição intermediária tanto horizontal como verticalmente e esta
distribuição pode estar relacionada a dinâmica deste ambiente ou disponibilidade de alimento.
Palavras-chave: Entremarés, Abundância, Nematoda.

Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE   Sub-Área: EDUCAÇÃO FÍSICA

Apresentador: Cleuzimar Alves de Oliveira

Título: Características sócio-culturais e percepção sobre problemas de saúde associados ao sedentarismo
entre idosos

Orientador: Claudia Miranda Souza

O presente trabalho estuda a relação entre sedentarismo, saúde e envelhecimento, segundo referenciais teóricos e
pesquisa de campo sobre o tema, na comunidade da Federação em Salvador – Ba. Utilizando-se de uma metodologia
qualitativa, de cunho etnográfico, envolvendo a escuta e interpretação de narrativas, observações sistemáticas e
estudos documentais referentes aos aspectos sócio-culturais e percepção sobre sedentarismo e saúde-doença entre
homens e mulheres idosos, residentes nesta comunidade. Estudiosos sobre a temática alertam que ocorre um aumento
na expectativa de vida dos brasileiros, porém este aumento não esta atrelado à melhoria da qualidade de vida e saúde
desta população.



Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE   Sub-Área: EDUCAÇÃO FÍSICA

Apresentador: Cleuzimar Alves de Oliveira

Título: Características sócio-culturais e percepção sobre problemas de saúde associados ao sedentarismo
entre idosos

Orientador: Claudia Miranda Souza

A pesquisa foi desenvolvida com usuários, agentes e lideranças comunitárias e profissionais da Unidade do PSF do
bairro. A idade dos usuários variou entre 60 e 84 anos, quase todos aposentados, católicos e negros, com alguma
doença crônica degenerativa não transmissível diagnosticada.
No tocante ao sedentarismo, ficou evidente a associação que os idosos fazem com as tarefas cotidianas, com a pouca
disponibilidade de tempo para o lazer e a inacessibilidade a espaço e equipamentos de lazer ativo. A alimentação e os
aspectos psico-emocionais são mais fortemente associados à percepção sobre o processo saúde-doença. No âmbito da
promoção da saúde, a partir das ações específicas promovidas pela equipe de saúde, embora se perceba uma
escassez de projetos de caráter permanente e intersetorial, ganha destaque o projeto de qualidade de vida, com
participação efetiva dos idosos e lideranças comunitárias em atividades corporais no serviço.

Apresentador: Fernanda Freire Bahia Costa

Título:  PG - AS CONCEPÇÕES DE SAÚDE NA ESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO
FÍSICA DA UFBA

Orientador: Nair Casagrande

A saúde é um termo que está estritamente relacionado no cotidiano dos professores de educação física, entretanto
ainda se apresenta revestido de muitas dúvidas, refletindo, sobretudo na prática profissional. As relações que se
estabelecem entre sujeito, práticas corporais e a interação com a saúde são objeto dessa pesquisa. O estudo se propõe
a realizar uma análise a partir de uma visão de historicidade, que nos permita compreender os sujeitos como seres
ativos, capazes de interferir nos rumos de sua vida privada e da atividade social à qual estão inseridos. O objetivo do
trabalho foi analisar as concepções de saúde presentes no curso de Educação Física da UFBA no período de
2009/2010 relacionando-as com a realidade da Educação Física brasileira.  Buscamos verificar a relação da formação
profissional dos alunos do curso com os paradigmas da saúde, e suas respectivas concepções de saúde, vigentes na
formação inicial de professores da área. A metodologia da pesquisa baseou-se em uma abordagem quali-quantitativa,
sendo os dados coletados através de revisão e análise bibliográfica, análise de documentos da proposta curricular
vigente no curso de Educação Física da UFBA. Ainda realizamos a aplicação de um questionário respondido por uma
amostra de estudantes ingressantes no primeiro semestre letivo do curso, bem como pelos estudantes prováveis
concluintes, no período de 2010.1. A concepção teórico-filosófica que sustenta nosso estudo é o materialismo histórico-
dialético. No estudo podemos desvelar algumas “verdades” características de quem opera com o discurso de base
quantitativa, quais sejam: a) a redução do fenômeno a uma determinação biológica; b) a desconsideração da história
coletiva; e, c) a culpabilização do indivíduo frente aos problemas de saúde e aptidão física. Os resultados sugerem que
os estudantes do curso apresentam um conceito restrito de saúde, ligado apenas à ausência de doenças. Esta
compreensão, historicamente, foi concebida para servir de referência à formulação de políticas e programas de saúde,
até então postulados demasiadamente nos aspectos biológicos. Contudo, tanto o conceito de ausência de doenças
como o conceito da OMS são limitados já que, considerar a saúde como um estado ideal, seria uma noção subjetiva e
utópica, talvez até uma “miragem” que jamais pudesse ser atingida. O currículo do curso analisado é limitado no que
tange a discussão de saúde onde apenas duas disciplinas tratam de forma direta esta temática.

Apresentador: Juliana Cardoso de Quadros

Título: Diferenças sócio-culturais e percepção de risco para doenças crônico-degenerativas não transmissíveis
entre adultos sedentários.

Orientador: Claudia Miranda Souza

Estudamos diferenças sócio-culturais e a percepção de risco sobre sedentarismo em adultos em uma unidade do PSF,
em Salvador, utilizando uma abordagem etnográfica. Os dados sugerem pouca familiaridade com o tema entre usuários
do serviço, maior percepção de risco entre alimentação e saúde e; pouca participação dos jovens e adultos, em
especial, os homens, nas ações de promoção da saúde desenvolvidas pela Equipe. As condições sócio-ambientais
desfavoráveis do bairro, a sobrecarga de afazeres domésticos e profissionais, a falta de recursos financeiros e a
ausência de projetos gratuitos estão entre as principais queixas relacionadas ao não desenvolvimento de práticas
corporais, esportivas e de lazer, ente os usuários. As ações de promoção da saúde, em grande parte, são
desenvolvidas de modo pontual, com a realização de “palestras educativas”, tendo como principal público mulheres e
idosos. Deficiências no planejamento conjunto entre equipes (PSF e NASF), ausência de condições infraestruturais e
financeiras e dificuldades nas ações intersetoriais e territoriais constituem as principais questões levantadas pelos
profissionais e ACS.



Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE   Sub-Área: EDUCAÇÃO FÍSICA

Apresentador: Vinnicius Camargo de Souza

Título: AS CONCEPÇÕES DE SAÚDE NA ESTRUTURAÇÃO CURRICULAR DO CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DA UFBA

Orientador: Nair Casagrande

A saúde é um termo que está estritamente relacionado no cotidiano dos professores de educação física, entretanto
ainda se apresenta revestido de muitas dúvidas, refletindo, sobretudo na prática profissional. As relações que se
estabelecem entre sujeito, práticas corporais e a interação com a saúde são objeto dessa pesquisa. O estudo se propõe
a realizar uma análise a partir de uma visão de historicidade, que nos permita compreender os sujeitos como seres
ativos, capazes de interferir nos rumos de sua vida privada e da atividade social à qual estão inseridos. O objetivo do
trabalho foi analisar as concepções de saúde presentes no curso de Educação Física da UFBA no período de
2009/2010 relacionando-as com a realidade da Educação Física brasileira.  Buscamos verificar a relação da formação
profissional dos alunos do curso com os paradigmas da saúde, e suas respectivas concepções de saúde, vigentes na
formação inicial de professores da área. A metodologia da pesquisa baseou-se em uma abordagem quali-quantitativa,
sendo os dados coletados através de revisão e análise bibliográfica, análise de documentos da proposta curricular
vigente no curso de Educação Física da UFBA. Ainda realizamos a aplicação de um questionário respondido por uma
amostra de estudantes ingressantes no primeiro semestre letivo do curso, bem como pelos estudantes prováveis
concluintes, no período de 2010.1. A concepção teórico-filosófica que sustenta nosso estudo é o materialismo histórico-
dialético. No estudo podemos desvelar algumas “verdades” características de quem opera com o discurso de base
quantitativa, quais sejam: a) a redução do fenômeno a uma determinação biológica; b) a desconsideração da história
coletiva; e, c) a culpabilização do indivíduo frente aos problemas de saúde e aptidão física. Os resultados sugerem que
os estudantes do curso apresentam um conceito restrito de saúde, ligado apenas à ausência de doenças. Esta
compreensão, historicamente, foi concebida para servir de referência à formulação de políticas e programas de saúde,
até então postulados demasiadamente nos aspectos biológicos. Contudo, tanto o conceito de ausência de doenças
como o conceito da OMS são limitados já que, considerar a saúde como um estado ideal, seria uma noção subjetiva e
utópica, talvez até uma “miragem” que jamais pudesse ser atingida. O currículo do curso analisado é limitado no que
tange a discussão de saúde onde apenas duas disciplinas tratam de forma direta esta temática.

Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE   Sub-Área: ENFERMAGEM

Apresentador: Aiara Nascimento Amaral Bomfim

Título:  PG - Redes de atenção à mulher em situação de violência: facilidades, dificuldades e limitações.

Orientador: Nadirlene Pereira Gomes

A violência constitui um sério problema de saúde pública por ocasionar forte impacto na vida da população, causando
danos à saúde individual e coletiva, aumento da demanda nos serviços sociais e de saúde, além de exorbitantes gastos
dos cofres públicos. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa, que tem como objeto de estudo a
articulação intersetorial para atenção à mulher em situação de violência e o objetivo de identificar os encaminhamentos,
bem como as facilidades, dificuldades/limitações associadas a este. O estudo mostrou que muitas são as demandas de
uma mulher em situação de violência, e para contemplá-las na sua integralidade, tornam-se essenciais ações
intersetoriais que garantam apoio social, de saúde, policial e jurídico. O suporte financeiro foi desvelado como um dos
fatores que contribui para a permanência da mulher em uma relação permeada pela violência, tornando-se necessárias
ações políticas no sentido de garantir à mulher acesso aos serviços. A articulação intersetorial também foi apontada no
sentido de viabilizar a atenção integral à mulher, fazendo-se necessário um suporte adequado de recursos humanos e
uma dinâmica de trabalho favorável. A pesquisa também mostra que muitos funcionários ainda desconhecem os
serviços que podem auxiliar as mulheres para o enfrentamento da violência. O estudo mostra a necessidade de
articulação em rede para garantir uma assistência integral e oferece subsídios que orientam a melhoria do poder de
resolutividade dos serviços no sentido de apoiar a mulher no seu processo de enfrentamento da violência.

Apresentador: Alana Mayara Cerqueira Santos

Título: Descrevendo o cotidiano do cuidado a crianças de mães com depressão pós-parto e apreendendo o
significado do cuidar dessas crianças pelo familiares cuidadores

Orientador: Sonia Lorena Soeiro Argollo Fernandes

A depressão pós-parto (DPP) é um importante problema de saúde pública, que acomete 12 a 19% da população
feminina. Associa-se a fatores biológicos, obstétricos, sociais e psicológicos que se interrelacionam apontando o caráter
conflituoso da maternidade, como um dos fatores de risco que afeta a saúde materna e o crescimento e
desenvolvimento da criança. Objetivamos com esse estudo compreender o processo de cuidar de crianças de mães
com depressão pós-parto, que se mostra no quotidiano das famílias cuidadoras; além de descrever o quotidiano do
cuidado à criança de mães com DPP. Trata-se de um estudo
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Apresentador: Alana Mayara Cerqueira Santos

Título: Descrevendo o cotidiano do cuidado a crianças de mães com depressão pós-parto e apreendendo o
significado do cuidar dessas crianças pelo familiares cuidadores

Orientador: Sonia Lorena Soeiro Argollo Fernandes

de caso analítico, com enfoque na Sociologia Compreensiva de Michel Maffesoli, que utilizou entrevista semi-
estruturada dirigida a uma mãe com história de DPP captada num CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do município
de Salvador. A coleta de dados, deu-se no período de outubro de 2009 a março de 2010. Os resultados revelam que
Cuidar é atender as necessidades básicas, emocionais e de saúde, no presente e no futuro; doação; participação e
zelo. Cuidar de uma criança na DPP é superproteger; ter responsabilidade muito grande; sensação de desprezo e
rejeição; instabilidade emocional; sensação de perda e sentimento contraditório. O Quotidiano do Cuidado aos filhos é
ter dedicação exclusiva, cansativo, rotina do cuidado ou o cuidado programado, atendimento aos cuidados básicos,
preocupação com os cuidados de saúde e proteção Acreditamos que as mães, independente do seu estado de saúde
são as principais cuidadoras dos seus filhos, logo qualquer fator que interfira nesse cuidado materno é de extrema
relevância. Em se tratando da depressão pós-parto as necessidades físicas, espirituais, afetivas e cognitivas da criança
poderão estar supridas acarretando em problemas motores, de apego e mental no desenvolvimento infantil. Espera-se
que este estudo possa subsidiar reflexões e ações que visem uma melhor assistência à criança cuja mãe teve DPP e à
família, despertando o papel da enfermagem em contribuir para que o cuidador esteja atento às necessidades da
criança, com vistas à promoção da saúde e prevenção dos agravos.

Apresentador: Amanda Maria Souza de Oliveira

Título:  PG - Como vivem os idosos com dependência no domicílio e seus cuidadores.

Orientador: Larissa Chaves Pedreira Silva

O envelhecimento populacional ainda encontra-se aliado a um crescimento da população idosa dependente, levando à
necessidade de cuidados domiciliares e envolvimento da família. Objetivo geral: Identificar e descrever como vivem os
idosos com dependência no domicílio e seus cuidadores, e como específicos: caracterizar e descrever como vivem os
idosos em relação a: estado de saúde, moradia, situação econômica e familiar, lazer e capacidade para desempenhar
as atividades básicas da vida diária e instrumentais básicas da vida diária; identificar as necessidades, facilidades e
dificuldades para acesso aos serviços formais de apoio; caracterizar e descrever como vivem os cuidadores desses
idosos em relação a: estado de saúde, facilidades e dificuldades para desempenhar os cuidados, apoio do sistema
formal e informal, lazer, situação econômica e identificar as mudanças ocorridas nas relações familiares após o evento
gerador da dependência. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo, descritivo, desenvolvido com idosos dependentes e
seus familiares inscritos em um programa público de Assistência Domiciliar. Os dados foram colhidos através de um
questionário com questões objetivas e subjetivas e diário de campo aplicados durante visitas domiciliares. Realizou-se a
análise de dados através do programa estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versão 13.0 e a
análise de conteúdo de Bardin para o levantamento de categorias temáticas, com embasamento teórico na literatura. A
maioria dos idosos tinha dependência importante, morava em domicílio próprio, possuía renda própria, era cuidado por
familiares e não tinha atividades de lazer. Os cuidadores apresentavam alterações no estado de saúde, eram
aposentados, moravam com os idosos e também não tinham atividades de lazer. Através da análise de conteúdo de
Bardin, levantou-se duas categorias: Apoio e união familiar e Sobrecarga do cuidador familiar.  Observou-se que a união
familiar pré existente à dependência predispõe alterações positivas e apoio familiar, favorecida com suporte formal e
informal. A sobrecarga do cuidador único, por falta de apoio dos outros familiares, levou a situações negativas na
família. A efetividade das políticas públicas, para prestar suporte formal aos idosos e seus cuidadores, pode garantir
apoio de qualidade, atendendo necessidades e contribuindo ao bem estar da família. Considerando, para isso, a atual
conformação das famílias brasileiras, bem como a relação de papéis existentes nas mesmas.

Apresentador: Ana Paula Santos de Jesus

Título:  PG - TREINAMENTO EM SUPORTE BÁSICO DE VIDA - RELATO DE EXPERIÊNCIA

Orientador: Darci de Oliveira Santa Rosa

A Parada Cárdio Respiratória (PCR) é um evento emergente e quando acontece requer intervenções imediatas. Pelo
menos 40% das vítimas de PCR morrem antes de chegar ao hospital e apenas 25% a 30% sobrevivem em ambiente
extra hospitalar (Woods et al, 2005). O Suporte Básico de Vida (SBV) é o conjunto de ações que devem ser realizadas
numa vítima de PCR, com o objetivo de manter suas funções vitais; devendo ser instituídas medidas de Reanimação
Cardiopulmonar (RCP) e desfibrilação precoce para melhorar as chances de sobrevida. Daí surgiu a motivação das
autoras para desenvolver treinamento teórico prático sob forma de mini-curso intitulado: Suporte Básico de Vida: o que
você precisa saber? O público alvo foram os discentes, docentes e técnicos administrativos do Centro de Ciências da
Saúde da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) e a comunidade. O objetivo foi produzir e ao mesmo
tempo sistematizar as informações para divulgar os conhecimentos sobre SBV. Trata de relato de experiência das
docentes da disciplina Enfermagem
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Orientador: Darci de Oliveira Santa Rosa

nas Emergências, do Curso de Graduação em Enfermagem da UFRB, Campus Santo Antônio de Jesus, a partir de
realização de mini-curso para a comunidade santotaniense no atendimento inicial à vítima em PCR fora do ambiente
hospitalar. Foi desenvolvido durante o evento de extensão “Reencôncavo 2010.1: UFRB e Compromisso Social” que
integra os alunos no início de cada semestre. Inicialmente, realizou-se pré-teste com 10 perguntas objetivas; simulou-se
uma situação problema com uma abordagem interrogativa sobre o que fazer diante do evento ocorrido; seguiu-se de
abordagem teórica com exposição dialogada a partir de uma breve pesquisa bibliográfica sobre o tema; e retomou-se a
situação problema através do treinamento prático sobre: abertura de vias aéreas (A), ventilação (B), massagem
cardíaca (C), com a participação da platéia, os 40 participantes foram distribuídos em 03 grupos para melhor atuação
prática. Após esse treinamento reuniram-se os grupos na sala inicial para o treinamento prático sobre Desfibrilação (D).
Finalizou-se com a discussão sobre as falhas observadas pelo próprio grupo na atuação dos participantes que
realizaram o treinamento. Aplicou-se o pós-teste com perguntas semelhantes ao pré-teste. O mini-curso possibilitou
auxiliar na atualização e qualificação dos participantes, assim como possibilitar a integração entre os novos discentes e
a comunidade acadêmica, permitindo a transformação social, pois o conhecimento produzido será utilizado por quem
dele necessite. Dos resultados obtidos, utilizando freqüência simples na correção do pré e pós-teste foi identificado que
a associação da teoria com a prática possibilita melhoria no entendimento sobre a temática aos participantes. Dos 40
participantes que responderam o pré-teste 02 obtiveram 80% de acertos, 09 -70% de acertos; 10 - 60% de acertos; 14 -
50% de acertos; 03 - 40% de acertos; 01 - 30% de acertos e 01 obteve 20% de acertos. A média geral dos participantes
quanto aos acertos foi de 56,5%. Comparando o resultado do pós-teste, observou-se que estes melhoraram o
rendimento em 53% após a abordagem teórico-prática. Dos 40 participantes do mini-curso 7 (sete) não responderem ao
pós teste. Dos 33 que responderam ao pós-teste, 05 obtiveram 100% acertos; 14 - 90% de acertos; 08 - 80% acertos e
6 - 70% de acertos. Com média geral de 85,45%. Concluí-se que o treinamento teórico-prático sobre SBV teve um
impacto positivo para a comunidade do Centro de Ciências da Saúde visto que houve participação ativa das pessoas
inscritas, o alto nível de satisfação (51,62% muito bom e 48,38% bom), demonstrado na avaliação final da atividade, o
despertar a população sobre a necessidade do atendimento primário frente à vítima de PCR.

Apresentador: Andreia Santos Mendes

Título:  PG - A influência do componente ambiental no retardo pré-hospitalar de homens e mulheres que
sofreram IAM

Orientador: Fernanda Carneiro Mussi

Introdução: O tratamento precoce do infarto agudo do miocárdio (IAM) pode diminuir a morbidade e mortalidade.
Conhecer fatores associados ao tempo de decisão para procura de atendimento médico por homens e mulheres que
sofreram IAM pode orientar práticas de cuidar que resultem em atendimento precoce. Objetivo geral: Analisar, para
homens e mulheres, que sofreram IAM, a influência de fatores ambientais no tempo de decisão para procura de
atendimento médico. Objetivos específicos: 1) Estimar o tempo de decisão para procura de atendimento médico para
homens e mulheres que sofreram IAM; 2) Investigar os fatores ambientais que influenciam no tempo de decisão para
procura de atendimento médico, para homens e mulheres que sofreram IAM; 3) Verificar se os gêneros são variáveis
modificadoras da relação entre o tempo de decisão e esses fatores. Metodologia: Estudo analítico, de corte transversal,
realizado em dois hospitais públicos, referência para atendimento em cardiologia em Salvador/BA. Cem pessoas com
diagnóstico médico de IAM, orientadas no tempo e espaço foram entrevistadas. O TD foi analisado pela média
geométrica (MG). Para analisar a associação entre esses fatores e os gêneros empregou-se o teste Q-quadrado e
Exato de Fisher. Para verificar a influência desses fatores no TD e se os gêneros eram variável modificadora das
associações de interesse empregou-se o modelo de regressão linear robusto. A significância estatística adotada para
todos os testes foi de 5%. Enquanto que, para análise da interação adotou-se valor de p=0,10. Resultados: A média de
idade para as mulheres foi de 58,97 anos e para os homens de 58,70 anos. Houve predomínio de homens (71%); idade
<60 anos (56%), procedência de Salvador (70%); raça/cor negra (71%); casados/união estável (75%); baixa
escolaridade (69%) e baixa renda (63%) e de pessoas com atividade laboral (67%). Prevaleceu como turno e local do
IAM, o noturno (44%) e o domicílio (76%). A maioria dos indivíduos estavam acompanhados no início do IAM (68%),
predominantemente pelo companheiro (a) (43,3%) e filhos (as) (34,4%). As mulheres estavam em maior proporção
acompanhados pelos filhos (p=0,024). Os vizinhos constituíram-se nas pessoas que com maior freqüência
acompanharam os participantes a um serviço de saúde (46,5%); o companheiro (a) foi a pessoa com maior frequência
evocada para ajuda (39%); a ação prevalente das pessoas entorno foi dizer para procurar atendimento médico, ajuda
ou realizar exames (39%). A MG para TD foi de 1,06h e, respectivamente, para homens e mulheres de 0,9h e 1,4h.
Encontrou-se associação significante para as pessoas no trabalho no início dos sintomas (TD= 1,4h) em relação as que
estavam em casa (TD=1,3h) ou via pública (TD=0,3h) (p=0,047). O gênero foi potencial
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modificador das associações entre TD e viver acompanhado (p=0,066), ter companheiro (a) (p=0,012) e filhos (p=0,106)
como pessoa no entorno. Conclusão: Observou-se tempos de decisão elevados para procura de atendimento médico
para homens e mulheres, e que os participantes estão em geral acompanhados por alguém e solicitam ajuda das
pessoas entorno, as quais tiveram condutas inadequadas face ao IAM. Estar no local de trabalho foi determinante de
maior TD, havendo associação significante. O gênero foi potencial modificador da associação entre TD e a presença do
companheiro (a) e filho (a) como pessoa do entorno. O estudo oferece subsídios para práticas de cuidar focalizadas nas
especificidades desses fatores e dos gêneros. A (o) enfermeira (o) deve utilizar-se das estratégias de educação em
saúde, considerando esses fatores e a perspectiva de gênero, vislumbrando intervenções que promovam a valorização
do atendimento precoce tanto pelas vítimas do IAM quanto pelas pessoas em seu entorno.

Apresentador: Ane Caroline da Cruz Santos

Título:  PG - O Pensamento Feminista na Escola de Enfermagem da UFBA

Orientador: Silvia Lucia Ferreira

Influenciado pelo feminismo desde sua criação (1987) o GEM (Grupo de Estudos sobre a Saúde da Mulher) vem se
destacando na comunidade acadêmica local e regional, decorrentes de sua atuação social, no desenvolvimento de
pesquisas na área de saúde da mulher e em projetos assistenciais em saúde. Procura introduzir uma perspectiva de
gênero nas suas atividades realizadas com o objetivo de entender melhor os problemas de saúde, da assistência e
políticas públicas dirigidas à mulher. Objetivos: Identificar a produção científica de professoras, alunas de graduação
(bolsistas de Iniciação Científica) e pósgraduação da EEUFBA, no período de 1988 a 2007, no GEM; Identificar a
produção científica sobre gênero e mulheres a partir dos temas utilizados através de dissertações defendidas no
Programa de Pós-graduação Stricto Sensu da EEUFBA, no período de 1988 a 2007, no GEM; Analisar como as linhas
de pesquisa: Mulher, saúde e violência; Políticas de saúde, organização de serviços e produção do conhecimento sobre
mulher, gênero, trabalho e saúde, contribuíram para a construção do pensamento feminista, incorporando uma
perspectiva de gênero na pesquisa. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, cuja contribuição principal será o
resgate da memória do Grupo. Retrospectivo de abordagem quanti-qualitativa realizado no período de 1988 a 2007 para
contextualizar a produção do conhecimento. A coleta de dados sobre a produção científica foi realizada com base nos
Curricula Lattes das professoras do GEM e as dissertações no site da pós-graduação da referida Escola (PGENF) e nos
relatórios do Programa. Resultados: Observa-se no GEM 4 linhas de pesquisa, envolvendo 37 pessoas, seja
pesquisadoras, aulas de graduação e pós-graduação. Das publicações nos periódicos foram encontrados 45 artigos
completos publicados na primeira década e 68 na segunda década. Com relação aos autores que participaram dessas
publicações, identifica-se que na primeira década 79 pessoas estiveram envolvidas, sendo que as pesquisadoras
internas foram autoras de 48 artigos e na segunda década 208 pessoas estiveram envolvidas nas publicações, sendo
que as professoras do GEM foram autoras de 143. Dos livros completos publicados na primeira década tivemos 16, na
segunda década 9 publicações. Em relação aos textos publicados em jornais de notícias e revistas, observamos 1 na
primeira década e 1 na segunda. Finalmente, foram
contabilizadas 60 dissertações defendidas em todo o período de estudo. Conclusão: É perceptível o crescimento
acentuado na produção científica dessas professoras, desde 1988 a 2007, especialmente na segunda década. Esses
trabalhos permitem compreender como as relações de gênero afetam a saúde, mas também como influenciam a
produção do conhecimento sobre a saúde. Enfim, nessas produções é notável perceber como as abordagens de gênero
estão associadas às construções sociais e culturais. Essa perspectiva de gênero trabalhada pelas professoras do GEM
oferece ampla possibilidade de enriquecimento e reflexão em saúde, podendo se somar a outros trabalhos para
compreensão da saúde.

Apresentador: Ariane Reis Sousa

Título: ASPECTOS ÉTICOS DA PRÁTICA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA O IDOSO

Orientador: Darci de Oliveira Santa Rosa

O presente trabalho foi realizado por alunas do terceiro semestre, na disciplina Exercício de Enfermagem, do curso de
Graduação em Enfermagem da Universidade Federal da Bahia, no semestre 2009.1.  Teve como questionamentos:
Como se dá a prática da violência contra o idoso e quais os aspectos éticos relacionados? Para melhor compreensão e
avaliação da prática de violência contra o idoso e os aspectos éticos relacionados. Trata-se de estudo bibliográfico de
fontes selecionadas na base de dados Scileo, revistas impressas e livros texto. O método de revisão integrativa teve
como passos as revisões da literatura disponível em bancos de dados da Scielo, no período de 2006 a 2008. Foram
utilizados os seguintes uni termos – idoso e violência doméstica. Foram localizados 17 artigos, sendo selecionados 06
que guardavam estreita relação com o objetivo do presente trabalho. Teve como objetivo identificar textos que
abordassem os aspectos éticos que envolvem a violência doméstica contra o idoso. As leituras dos seis textos
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selecionados favoreceu a reflexão sobre o tema, a identificação de sub-temas relacionados como: violência contra o
idoso e seus fatores de risco; possíveis problemas/seqüelas oriundas da violência contra o idoso; atenção prestada a
saúde do idoso e as leis que o protege; ética e bioética no cuidado ao idoso. Conclui-se que o estudo foi importante
para a compreensão dos estudantes do terceiro semestre do curso de graduação em Enfermagem a cerca do tema, sua
repercussão foi a ampliação da percepção sobre o atraso, na sociedade, em relação à garantia da segurança dos
idosos no contexto familiar, uma vez que as políticas de atenção à essa parcela da população estão aquém das práticas
adotadas nos serviços púbicos e privados de atendimento aos idosos. Constatou-se que a violência contra o idoso no
âmbito familiar é alarmante e já se tornou objeto de estudo de enfermeiros e outros profissionais de saúde.

Apresentador: Bruna Ariana Sao Paulo Mota

Título: Acolhimento do usuário do SUS em urgência e emergência: demanda e fluxo do usuário com dor

Orientador: Maria Teresa Brito Mariotti de Santana

Com a crescente demanda real de usuários que procuram os serviços de urgência e emergência observou-se um
enorme fluxo de “circulação desordenada” nas portas do Pronto Socorro (PA) e nas portas hospitalares de urgência
(PHU), comumente chamadas “unidade de emergência”. O objetivo desse estudo foi o de identificar a demanda real do
usuário com dor que chega à unidade de emergência e a organização da unidade para o acolhimento e avaliação com
classificação de risco. Trata-se de um estudo descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, realizado na porta
hospitalar de urgência (PHU), de um hospital da rede complementar do SUS, no período de março a junho de 2010.
Utilizou-se na coleta o banco de dados do campo, observação participante, anedotário. Observador treinado
permaneceu em 03 turnos vespertinos para acompanhar o fluxo do usuário. Participaram da amostra os usuários com
queixas de dor, que foram classificadas conforme o Código Internacional de Doenças – CID. A demanda real
correspondeu a 5.734 atendimentos: com dor na cabeça foram 1.999 (29,0%) usuários; dor abdominal 1.251 (21,8%);
dor no aparelho urinário/ureter 504 (8,7%); dor nas costa (baixa) 350 (6,1%); dor em MMMII e MMSS, dedos das mãos
e pés 349 (6,0%); dor de garganta 320 (5,5%); dor no pescoço 244 (4,2%); dor de ouvido ou pré-auricular 199 (3,45);
dor articular 165 (2,8%); dor epigástrica 146 (2,5%); dor no coração/precordial 91(1,5%); respiração dolorosa 66 (1,1%).
O restante de atendimentos 50(7,35%), considerando a classificação do CID foi insignificante e outras não ocorreram.
Em 2009 foi implantado um programa de informática para classificar o risco conforme a queixa apresentada e as
enfermeiras foram treinadas para atuar diretamente com o sistema e fazer o acolhimento de segunda a sexta-feira.
Sábado e domingo não tem o acolhimento por insuficiência de enfermeiras no quadro de pessoal. Funciona a
classificação de risco que está automatizada, sendo alimentado o sistema pelo recepcionista, que encaminha o usuário
direto para a consulta médica ou solicita que aguarde o atendimento. Observou-se que o tempo de espera é muito
maior do que o preconizado pelo Ministério da Saúde, conforme a codificação internacional por cores: vermelho,
amarelo, verde e azul. Existe a aplicabilidade da tecnologia no serviço, no entanto, é necessária reavaliação contínua
para o seu aperfeiçoamento, necessitando de mais investimentos institucionais focados na contratação de médicos,
enfermeiros e trabalhadores de saúde.

Apresentador: Clara Sampaio de Camargo Dias

Título: A abordagem da temática aleitamento materno nos livros didáticos de biologia direcionados ao ensino
médio.

Orientador: Mariza Silva Almeida

O desenvolvimento do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno investiu em medidas objetivando
resgatar a prática do aleitamento materno, a exemplo da inserção dessa temática nos livros didáticos de biologia.
Objetivo: Analisar a abordagem do tema aleitamento materno nos livros didáticos de biologia do ensino médio em
Salvador – Bahia. Justificativa: O estudo mostra-se relevante em razão da pouca produção científica referente a esse
tema em nosso país, mesmo sendo o desmame precoce um problema de saúde pública de grande significado para a
saúde da criança, para mulher e para a sociedade. Metodologia: Trata-se de um estudo bibliográfico, exploratório com
abordagem qualitativa. Resultados: Foram analisados 8 dos 9 livros indicados pelo Programa Nacional do Livro do
Ensino Médio, sendo encontrado coerência entre as gravuras e as informações obtidas. A partir das categorias
emergentes, a análise possibilitou concluir que a temática é amplamente abordada nos livros, ampliando o
conhecimento e o estímulo para a prática do aleitamento entre alunos do ensino médio.
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Objetivos: Apesar das evidências claras de estudos de coorte epidemiológicos dos efeitos protetores dos estrógenos
endógenos em mulheres na pré-menopausa, os resultados de ensaios clínicos têm levado a uma mudança de
paradigma na utilidade da terapia de reposição hormonal (TRH) nas mulheres na pós-menopausa. Uma hipótese para
explicar esta controvérsia é a realização da TRH com diferentes tipos de estrógeno ou em mulheres com doenças
cardiovasculares pré-existentes, como hipertensão, ou com fatores de risco para as mesmas, como dietas ricas em
lipídios. Desta forma, o principal objetivo deste projeto é estudar os efeitos de duas terapias de reposição estrogênica
em um modelo animal de hipertensão associada à obesidade induzida por dieta hiperlipídica. Métodos: Utilizamos ratas
SHR (Spontaneously Hipertensive Rats) que foram ovariectomizadas (O) para simular o quadro de pós-menopausa, ou
foram sham-operadas (S). Os animais foram divididos em grupos de acordo com a dieta recebida: dieta hiperlipídica
(DL, 54,4% de lipídios) ou dieta controle (DC). Os animais receberam as dietas durante 24 semanas. Foram
mensurados peso corporal e pressão arterial semanalmente, e o ciclo estral das ratas foi definido diariamente. Nas
últimas duas semanas de dieta, as ratas ovariectomizadas receberam a TRH: 17-beta estradiol (E2): 5ug/0.1ml/100g de
peso ou estrógenos conjugados eqüino (CEE: 50ug/100g/dia) ou veículo (solução alcoólica (veh): 0.1ml/100g de peso).
Resultados: Após 22 semanas de dieta, o aumento de peso causado pela ovariectomia (63%) foi o dobro do causado
pela dieta hiperlipídica (29%). O E2 reduziu o peso corporal tanto dos animais DL quanto dos DC quando comparados
ao grupo controle. No entanto, os animais tratados com CEE não apresentaram alteração do peso corporal. Os animais
DL tratados com E2 apresentaram redução do peso dos depósitos de gordura visceral (43% do controle, DLOveh). Nem
a ovariectomia, nem a TRH alteraram a pressão arterial dos animais alimentados com dieta hiperlipídica. Entretanto, os
animais DC apresentaram redução da pressão arterial sistólica após o tratamento com E2. Os animais tratados com
CEE também não apresentaram alteração da pressão arterial. Os animais DL apresentaram aumento da pressão
arterial sistólica na fase diestro I fase em que os estrogênios estão em níveis considerados baixos, quando comparada
com as demais fases do ciclo. Os animais que receberam dieta controle não apresentaram variação de pressão arterial
durante o ciclo estral. Conclusão: Estes resultados demonstram que o estradiol possui um efeito benéfico sobre o peso
corporal de animais hipertensos independente da dieta. Já o tratamento do CEE não demonstrou efeitos benéficos
sobre o peso corporal ou pressão arterial. Entretanto, o estradiol somente reduziu a pressão arterial de animais
alimentados com dieta controle, demonstrando o efeito deletério da dieta hiperlipídica em animais hipertensos.

Apresentador: Daiane Santos Oliveira

Título:  PG - História de Violência Doméstica e Parto Prematuro

Orientador: Normelia Maria Freire Diniz

Considerado como problema de saúde pública, a violência doméstica contra a mulher tem trazido dados cada vez mais
alarmantes. Quando se trata de violência na gestação estas estatísticas são ainda mais preocupantes, pois uma série
de fatores biológicos, comportamentais e socioeconômicos podem envolver a saúde materna e neonatal,
desencadeando assim um parto prematuro. Este estudo teve como objetivo analisar a vivência de violência doméstica
em puérperas que tiveram parto prematuro. Realizou-se um estudo quantitativo, de natureza descritiva, incluindo 100
mulheres que tiveram parto prematuro em um hospital geral de Salvador (BA) no período de setembro a dezembro de
2009. Utilizamos como instrumento um formulário contendo questões abertas e fechadas. A análise dos dados sócio
demográficos revelou que a maioria das mulheres entrevistadas eram adultas jovens, entre 19 e 24 anos, negras, de
baixa escolaridade, faziam uso de bebida alcoólica socialmente, viviam em união consensual, não trabalhavam fora de
casa e dependiam financeiramente de seus companheiros. Nos dados concernente a saúde
reprodutiva, a maioria delas eram primigestas, realizaram o acompanhamento pré natal e 25% afirmaram história de
aborto em gestações anteriores. Em relação a violência, 27,0% tinham vivência de violência doméstica, destas 17,0%
sofreram violência na gestação atual Em relação à expressão da violência, todas sofreram violência psicológica. Conclui
-se que, a associação entre vivência de violência doméstica e parto prematuro é essencial para a compreensão do
evento da prematuridade, indo além dos aspectos biológicos. Ressalta-se a importância da implementação das políticas
públicas existentes, no que concerne a atenção as pessoas vítimas de violência. Entretanto, cabe ao setor saúde
realizar ações de integralização com outros setores da rede de violência.
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Título:  PG - EXPERIÊNCIA COM A NOTIFICAÇÃO DE CASOS DE VIOLÊNCIA NUMA UNIDADE DE SAÚDE DA
FAMILÍA EM SALVADOR

Orientador: Cristina Maria Meira de Melo

 A violência é um fenômeno multifatorial, que atinge a todos. Desde 1993 que a OPAS e OMS classificam a violência
como um problema de saúde pública. Os dados disponíveis sobre a violência ainda são incipientes, pois a grande
maioria dos atos violentos ocorre sem serem vistos, principalmente nos lares e locais de trabalho.  A notificação
compulsória de casos ou suspeita de violência é um instrumento com várias funções importantes no combate à
violência. Ela fornece dados sobre a situação de saúde da população, e também é um instrumento avaliativo e
epidemiológico sobre a violência, contribuindo para a produção de benefícios para as vítimas. A legislação brasileira
obriga o profissional de saúde a notificar casos suspeitos ou confirmados de violência, informando que ele é o ator
principal desse momento. Porém, o ato de notificar situação de violência no cotidiano dos profissionais gera medos,
dúvidas e conflitos. Este trabalho tem como objetivo geral analisar a vivência dos alunos e profissionais participantes do
PET Saúde da Família/UFBA diante do processo da notificação da violência em uma Unidade de Saúde da Família no
Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário em Salvador, Bahia, no período de abril de 2010 a Setembro de 2010. O
objetivo específico é compreender as principais dificuldades enfrentadas pelos profissionais ao lidar com os casos ou
situações de suspeita de violência no seu cotidiano, identificando ações que apóiem a consolidação da notificação na
Estratégia Saúde da Família. O ato de notificar a violência significa para o profissional o estabelecimento de vínculo
com a pessoa em situação de violência, o que implica em maior responsabilidade e envolvimento deste com a pessoa e
a situação. Ao mesmo tempo, não existe uma rede articulada de serviços de apoio às pessoas em situação de violência,
e conta-se com pouco apoio institucional para tomar as medidas necessárias nesta situação. Deste modo, as principais
dificuldades estão localizadas em campos diversos, como a falta de capacitação do profissional (inclusive preparo
psicológico para lidar com a situação de violência), bem como a incipiente articulação institucional no SUS para o
enfrentamento deste relevante problema de saúde pública em Salvador.  Conclui-se que há necessidade de maiores
esclarecimentos sobre leis e normas, que ofereçam subsídios para a ação da notificação, bem como do preparo do
profissional com métodos que ofereçam suporte necessário ao seu trabalho. Por outro lado, sem a consolidação da
própria estratégia de saúde da família, situação vivenciada em Salvador, poucas iniciativas poderão fortalecer a
implantação e consolidação da atenção às pessoas em situação de violência. É necessário romper os preconceitos dos
profissionais; acabar com a contínua rotatividade de profissionais de saúde; ampliar a capacitação dos profissionais
para o enfrentamento da violência como problema de saúde pública; investir em manuais técnicos de orientação; abolir
a precarização dos serviços; fortalecer os vínculos com as redes de atenção às vítimas de violência e aprofundar a
compreensão sobre as  conseqüências do ato de notificar.

Apresentador: Dayane Santos Brandao

Título: Concepções de dilemas por docentes de enfermagem que atuam nos cenários do SUS

Orientador: Darci de Oliveira Santa Rosa

Esta investigação é parte do projeto de pesquisa intitulado DILEMAS ÉTICOS E EXERCÍCIO DA ENFERMAGEM NOS
CENÁRIOS DO SUS. Pesquisa qualitativa intitulada “Concepções de dilemas por docentes de enfermagem que atuam
nos cenários do SUS”. Teve como questão de pesquisa “como os enfermeiros docentes e preceptores apreendem os
dilemas éticos que emergem de sua prática nos cenários do SUS?”. Seu objeto: Dilemas éticos de enfermeiros
docentes nos cenários do SUS. Seu objetivo foi “Compreender as concepções de dilemas de docentes de enfermagem
nos cenário do SUS”. Teve origem no grupo EXERCE, registrado no CNPq, certificado pela UFBA, situado na sublinha
de pesquisa Ética e Exercício da Enfermagem. Está inserido na Agenda Nacional de Pesquisa (2004), Sub Agenda:
Ética em Pesquisa com seres humanos. O referencial teórico utilizado foi o da ética em enfermagem e a metodologia foi
a análise de conteúdo de BARDIN. Teve como colaboradoras 20 enfermeiras docentes/preceptoras de duas instituições
de ensino superior uma pública e uma privada. Os resultados apresentaram a concepção de dilema como algo presente
na tomada de decisão; que exige a tomada de decisão; ; está presente na vida de todos; dilema significa conflito; estar
em dilema significa estar em duvida; o principio da Beneficência está no dilema. Percebe-se que dilemas morais fazem
parte do ambiente pessoal e profissional. Conclui-se que o dilema e a beneficência estão presentes na vida pessoal e
profissional. O desenvolvimento deste estudo possibilitou um novo olhar sobre o significado de dilema no meu
aprendizado de enfermagem; O dilema é uma obrigação de decisão indesejada ao ter que fazer escolhas entre opções
difíceis; exige e está presente na tomada de decisão diante de situação problema. Encontrar-se diante de um dilema é
enfrentar duvidas e não saber a forma de agir corretamente.
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Apresentador: Erida Silva Leovigildo

Título:  PG - Condutas da (o) enfermeira (o) quando o recém-nascido prematuro apresenta sinais de
anormalidades visuais e analise dos aspectos oculares avaliados pelas (os) enfermeiras (os) nos recém-
nascidos prematuros.

Orientador: Marinalva Dias Quirino

A perda da capacidade visual compromete a qualidade de vida do indivíduo e, quando estabelecida na infância,
compromete o desenvolvimento e o crescimento de forma global, interferindo sensivelmente na socialização da criança.
O recém-nascido prematuro (RNPT) integra um grupo mais suscetível às alterações visuais, pela sua imaturidade
fisiológica e maior possibilidade de complicações devido o suporte terapêutico utilizado (oxigenioterapia e fototerapia),
extensos períodos de internamento, risco para infecções, transfusões sanguíneas, uso de determinados medicamentos,
entre outros. Assim, é necessário o cuidado e a adoção de intervenções multiprofissionais dirigidas à prevenção de
alterações visuais. Diante disso, este estudo teve por objetivo geral: conhecer os cuidados prestados, pela enfermeira,
aos RNPTs internados na UTIN, para prevenir a cegueira e como objetivos específicos: descrever os cuidados de
enfermagem prestados aos RNPTs nas diversas terapêuticas a que são submetidos; identificar as condutas da (o)
enfermeira (o) quando o RNPT apresenta sinais de anormalidades visuais e analisar os aspectos oculares avaliados
pelas (os) enfermeiras (os) no RNPT. Tratou-se de um estudo descritivo exploratório, quantitativo, desenvolvido numa
UTIN do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). A amostra foi constituída por 12 enfermeiras. Para a obtenção dos
dados utilizou-se um formulário composto por questões estruturadas e não estruturadas, categorizadas posteriormente.
Os resultados foram apresentados em tabelas contendo números absolutos e freqüências simples. A análise foi
fundamentada em autores que realizaram estudo sobre o tema. Os resultados mostraram que as terapêuticas mais
utilizadas pelos RNPTs, foram 81,81% oxigenoterapia, 72,72% a fototerapia e 27,27%, o uso da transfusão
sanguínea/exsanguineotransfusão. Em relação aos cuidados na fototerapia, 91,66% das entrevistadas afirmaram
proteger os olhos. No que concerne à oxigenoterapia, 75% relataram controlar a FiO2. Com relação às condutas da
enfermeira quando o RNPT apresenta sinais de alterações oculares, 83,33% relataram encaminhar para o
oftalmologista; 25% afirmaram higienizar os olhos do RNPT com soro fisiológico a 0,9%; 18,33%, afirmaram não ter
detectado nenhuma anormalidade ocular até o momento do presente estudo. No que concerne à avaliação dos
aspectos oculares, 33,33% relataram não avaliar nenhum aspecto; este mesmo percentual informou avaliar reflexo
pupilar e escleróticas; 41,66% afirmaram avaliar presença de secreção ocular; 25% informaram avaliar abertura ocular
espontânea e este mesmo percentual informou avaliar a presença de edema. Conclui-se que alguns aspectos
relevantes não são avaliados pelas enfermeiras e algumas condutas importantes, ao se detectar alteração ocular, não
são adotadas.Sugere-se a realização de outros estudos sobre o tema a fim de contribuir com a assistência ao RNPT
visando a prevenção da deficiência visual e da cegueira.

Apresentador: Erika Goncalves dos Santos

Título:  PG - A importância de uma rede articulada para o efetivo combate a violência

Orientador: Nadirlene Pereira Gomes

A violência doméstica é um fenômeno complexo, têm crescido no Brasil, sendo essa problemática responsável por
taxas de morbimortalidade significativas, tornando-se um problema de saúde pública. Essa situação reflete a grande
demanda nos serviços que compõem a rede intersetorial, sendo de grande importância que estes serviços estejam
preparados para atender adequadamente e realizar os devidos encaminhamentos. Considerando relevante entender o
que se faz necessário para atender a pessoa em sua integralidade, o estudo objetiva identificar elementos que
dificultam a articulação intersetorial para o enfrentamento da violência doméstica em Salvador-BA. Trata-se de um
estudo exploratório com abordagem qualitativa. O estudo foi realizado em 24 instituições que compõem a rede de
serviços na cidade de Salvador-BA. Como técnica de coleta de dados propôs-se a utilização de entrevista. Foi utilizado
um formulário semi-estruturado, contendo questões norteadoras de caráter aberto. As entrevistas foram realizadas nas
instituições pela pesquisadora. Os resultados mostram a deficiência na infra-estrutura dos serviços, a dificuldade dos
profissionais em atender a pessoa em situação de violência e a ausência de políticas públicas que favoreçam a atenção
integral as crianças e adolescentes. O estudo mostrou que esses problemas na rede intersetorial interferem no
atendimento integral. Considera-se de grande importância que haja melhoria nesses fatores que dificultam a articulação
intersetorial e conseqüentemente contribuem para a permanência de crianças e adolescentes em vivência de violência.
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Apresentador: Fanny Eichenberger Barral

Título:  PG - Estereótipos e preconceitos raciais em depoimentos de usuárias dos serviços de saúde.

Orientador: Enilda Rosendo do Nascimento

Este estudo teve como objetivo identificar e descrever a percepção de mulheres acerca dos estereótipos e preconceitos
raciais em práticas de cuidado em saúde reprodutiva. Tratou-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, com
abordagem qualitativa, desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde do município de Salvador. Participaram do
estudo 25 mulheres que receberam pelo menos um atendimento na área de saúde reprodutiva, em organizações
públicas de saúde, e com idade maior ou igual a 18 anos. As informações foram colhidas através de entrevista semi-
estruturada, que foi gravada e transcrita posteriormente. Os dados foram analisados através da técnica de análise de
conteúdo de Bardin, modalidade temática. Os aspectos éticos foram observados de acordo com a Resolução 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde. A percepção da prática do racismo através dos estereótipos e do preconceito foi
percebida nos relatos das mulheres, por meio de comentários depreciativos e piadas pejorativas cometidos pelos
profissionais das Unidades de Saúde. O estudo demonstrou a dificuldade das mulheres negras se identificarem como
vítima do racismo, elas se tornam tão impotente diante da situação que tentam dar outras razões para os
acontecimentos. Entende-se que esse fato é reflexo do mito da democracia racial que a sociedade brasileira viveu e
vive. Percebe-se falta de preparação dos profissionais das unidades de saúde e a necessidade da educação continuada
para que eles saibam lidar com essa população.

Apresentador: Gabriela de Almeida Neves

Título: Avaliação das Atividades desenvolvidas pelo Grupo do PET-Saúde com usuários do Programa de
Hiperdia na Unidade de Saúde da Familia de Nova Constituinte

Orientador: Andreia Cristina Leal Figueiredo

O PET SAÚDE é um programa criado pelo Ministério da Saúde e  tem como objetivo geral fomentar a formação de
grupos de aprendizagem tutorial em áreas estratégicas para o Sistema Único de Saúde (SUS), caracterizando-se como
instrumento para qualificação em serviço dos profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho e vivências
dirigidos aos estudantes das graduações em saúde, de acordo com as necessidades do SUS ( SAUDE, 2010). O
objetivo desse trabalho foi descrever as atividades educativas do grupo do PET SAUDE de Nova Constituinte com
usuários do Programa Hiperdia. Esse trabalho foi realizado no período de abril a setembro de 2010. Foram realizadas
oficinas com usuários de 30 a 60 anos que estão inscritos no Programa Hiperdia da Unidade de Saúde da Família de
Nova Constituinte com o objetivo de incentivar a autonomia dos sujeitos. Foram trabalhados diversos temas como
alimentação saudável, sedentarismo, violência domestica contra a criança, mulher e idosos, hábitos saudáveis.
Observou-se que a participação de todos foi positiva e ativa. Relataram suas experiências, identificando-se com as
temáticas propostas. Sugeriram que esse trabalho tenha continuidade. Conclui-se que trabalhos com ênfase nas ações
coletivo-educativas em saúde devem ser ressaltados, assim como o emprego de estratégias pedagógicas que visem a
socialização e a produção compartilhada do conhecimento, valorizando a participação de profissionais e usuários em
interações dialógicas  e horizontais, já que todos são portadores de saberes válidos.

Apresentador: Gabriele da Paixao Gomes Cardoso

Título: O PERFIL DOS USUÁRIOS DA USF – BATE CORAÇÃO, SUBÚRBIO FERROVIÁRIO DE SALVADOR, 2010.

Orientador: Ana Clara de Reboucas Carvalho

O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil dos usuários da Unidade de Saúde da Família (USF) – Bate Coração, do
Subúrbio Ferroviário de Salvador – BA, relacionando-o com determinantes sociais, a exemplo da própria acessibilidade
aos serviços disponíveis na referida Unidade. Além de tal análise, o projeto visa promover oficinas e atividades que
possam proporcionar uma melhor orientação na busca dos serviços e qualidade de vida, melhorar e/ou atender as
demandas dos usuários, tendo como base fundamental esta coleta de dados. Do ponto de vista metodológico, optou-se
por visitas à residência dos usuários dos serviços da Unidade, conforme o mapeamento do local, e acompanhados
pelos agentes comunitários de saúde (ACS) de cada micro-área. Pretende-se entrevistar 30 famílias de cada agente
comunitário em sua micro-área. A USF – Bate Coração é uma unidade nova – é a maior unidade de saúde da família do
distrito de saúde do subúrbio ferroviário - tendo atualmente um ano do período inaugural e que apresenta algumas
fragilidades estruturais e funcionais. Diante da necessidade de compreendermos o perfil do usuário no serviço, da real
necessidade dos usuários, realiza-se a coleta de dados a partir de um questionário objetivo que vem sendo aplicado
através de entrevistas realizadas pelos voluntários e bolsistas do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde
(PET – SAÚDE), do Ministério da Saúde. Os dados preliminares apontam que 80% do público entrevistado são
mulheres, em sua grande maioria, donas de casa; faixa etária de 17 a 63 anos, 83% tem filhos. Dos entrevistados, 60%
consideram saúde como bem estar físico e mental, e boa alimentação, e procuram informações no serviço de
atendimento; 33% costumam buscar informações com o vigia da unidade. A maioria dos entrevistados não sabe quais
são todos os serviços disponíveis na unidade, os serviços mais procurados são os medicamentos na farmácia da
unidade, vacinas, pediatria, dentista e clínico-geral. As marcações são realizadas por 46,6% dos entrevistados, 30%
não utilizam o serviço de marcação
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Orientador: Ana Clara de Reboucas Carvalho

(SAME), os demais marcam com os ACS. Dos 15 entrevistados, 100% não sabem descrever o Programa de Saúde da
Família em suas características básicas. Após a análise desses dados preliminares, o questionário passou por
reformulações. Essa reestruturação do questionário foi apresentada e discutida no grupo do PET-SAÚDE, aos agentes
comunitários e aos preceptores e vem sendo aplicada para a ampliação dos dados que por ora se apresentam. A partir
dos resultados encontrados na pesquisa, o grupo da enfermagem do referido Programa pretende implementar
atividades planejadas, a exemplo da Oficina de Concepções de Saúde, que objetiva discutir o conceito de saúde e
promover dinâmicas para, mais uma vez, aproximar a comunidade com o PET e a unidade; a Oficina sobre os Direitos e
Deveres dos Usuários; e a Oficina de Prevenção de Envenenamento, Quedas e Queimaduras, na qual pretende-se
discutir aspectos da relação entre a Atenção Básica e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Outras
iniciativas vêm sendo desenvolvidas, com o intuito de fomentar o vínculo e o acolhimento da USB, tais como a Caixa de
Sugestões, que visa promover um envolvimento de todos para levantar sugestões e idéias inovadoras que possibilite
benefícios, eficiência e melhoria de qualidade no serviço prestado; e o Suporte Informativo que objetiva reduzir a
poluição visual da Unidade, otimizando o espaço para a divulgação adequada de avisos e programações institucionais,
bem como para a veiculação apropriada dos mais variados temas em saúde através de pôsteres e cartazes.

Apresentador: Gleisy Kelly Neves Gonçalves

Título:  PG - Participação dos peptídeos natriuréticos na patogênese da hipertensão associada à obesidade na
pós-menopausa.

Orientador: Najara de Oliveira Belo

A obesidade está associada ao surgimento dos principais fatores de risco cardiovasculares incluindo, hiperglicemia ou
diabetes do tipo 2, baixo colesterol HDL e alto colesterol LDL, hipertrigliceridemia e hipertensão arterial, responsáveis
pela epidemia de doenças cardiovasculares que vem surgindo especialmente nos países economicamente
desenvolvidos. A mensuração e análise da expressão gênica dos peptídeos natriuréticos têm sido consideradas como
uma das técnicas importantes para a avaliação da ação deste sistema de peptídeos no organismo e especialmente na
presença da obesidade e hipertensão. Isso porque, estes hormônios natriuréticos, principalmente o peptídeo natriurético
do tipo A (ANP) e o peptídeo natriurético do tipo B (BNP), reduzem a pressão arterial pelo aumento da natriurese,
diurese, vasodilatação e permeabilidade vascular e ainda suprimem o sistema renina-angiotensina-aldosterona.Os
objetivos deste plano foram: verificar a participação do ANP na patogênese da hipertensão associada a obesidade em
um modelo animal de obesidade induzida por dieta hipercalórica (DL); analisar o papel do BNP como marcador de
hipertrofia cardíaca neste modelo; e verificar a influência do ciclo estral na liberação de ANP no modelo. Para isto foram
utilizadas ratas wistar com oito semanas de idade que foram ovariectomizadas ou sham. Durante 24 semanas mediu-se
pressão arterial e peso corporal. Após, as ratas foram sacrificadas e foram removidos sangue e tecidos. Foi feito RT-
PCR para ANP nos átrios, NPR-C em tecido adiposo e BNP nos ventrículos. Também foi dosado o ANP plasmatico por
radioimunoensaio. Resultados: A DL foi suficiente para provocar um aumento no peso dos animais mas, a DL associada
a ovariectomia (DLO) foi capaz de produzir um maior ganho de peso dentre todos os grupos. O grupo DLO apresentou
aumento da pressão arterial sistólica (129,9±1,5  vs 101,3±2,5 mmHg, p<0,05), no entanto tanto a dieta hiperlipídica
quanto a ovariectomia isoladas foram capazes de causar aumento da pressão arterial diastólica. Os grupos DLO e DCO
apresentaram maior RNAm para NPr-C no depósito de gordura visceral do que nas ratas controle (DLO: 236% do
controle, DCO:139% do controle, p<0,05). Além disto, nossos resultados demonstraram que os níveis plasmáticos de
ANP e a expressão gênica atrial do mesmo foram menores nos grupos ovariectomizados do que no controle. O grupo
DLO apresentou também, aumento no peso cardíaco, no diâmetro dos cardiomiócitos e na expressão do BNP.
Conclusão: Esses dados demonstraram que a ovariectomia associada a uma dieta rica em gordura induzem a um
quadro de obesidade associada a hipertensão em ratas. Além disto, a deficiência do sistema de peptídeos natriuréticos
pode ser um dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da hipertensão associada à obesidade na pós-
menopausa e o BNP parece participar dos mecanismos de desenvolvimento de hipertrofia cardíaca nesse modelo.

Apresentador: Itala da Silva Ribeiro

Título: O Pensamento Feminista na Escola de Enfermagem da UFBA

Orientador: Silvia Lucia Ferreira

O feminismo acadêmico, como uma vertente do movimento feminista, se volta para a construção de um saber engajado
na realidade social, procurando respostas para as questões decorrentes da situação desfavorável das mulheres na vida
social. A Escola de Enfermagem da UFBA (EEUFBA) foi fundada em 1946 e um dos grupos que fazem parte da
EEUFBA é o Grupo de Estudos sobre Saúde da Mulher (GEM). Esse grupo tem grande participação na construção do
pensamento feminista na EEUFBA. Objetivos: Identificar todos os projetos de extensão e as atividades de ensino
produzidas por professoras, estudantes de graduação e pós-
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graduação no período de 1987 a 2008, no GEM; Analisar a trajetória de bolsistas de Iniciação Científica e de voluntárias
que continuaram os seus estudos com o mestrado e doutorado; Analisar como estas atividades contribuíram para a
construção do pensamento feminista, incorporando-se uma perspectiva de gênero. Metodologia: Trata-se estudo
documental, retrospectivo, exploratório descritivo de abordagem quanti-qualitativa, no período de 1987 a 2007.  A coleta
de material foi realizada na base de dados dos Curricula Lattes das docentes e discentes, participantes do GEM,
relatórios anuais, relatórios de pesquisa, ementas e programas de disciplinas. Resultados: a) Atividades de Ensino que
aborda gênero: Graduação - “Assistência Integral à Saúde da Mulher” ;“Atenção à Saúde da Mulher I e II”;“Atenção à
Saúde da Mulher”  e “Enfermagem e Sociedade”. Pós-Graduação - “Atenção à Saúde da Mulher I e II”; “Atenção à
Saúde da Mulher”; “Gênero e Saúde”; “Violência e Saúde; “Gênero, Racismo e Saúde”. b) Projetos de extensão: o GEM
realizou ao longo da primeira década (1988 a 1997) um total de 26 projetos de extensão, sendo 03 permanentes e 23
temporários. Na segunda década ( 1998 a 2007) foi realizado um total de 60 atividades de extensão, sendo 15
permanentes e 45 temporários. c) Trajetória das aluna de Iniciação científica: o GEM no período de 20 anos, entre 1988
a 2007 contou com um total de 76  alunas de IC. No primeiro período do estudo, 1888 a 1997, participaram 21 alunas
de Iniciação Cientifica (IC), sendo 16 bolsistas e 5 voluntárias e no segundo período de 1998 a 2007, foram 55 sendo 15
voluntárias e 40 bolsistas. Do total de 76 alunas de IC que passaram pelo GEM, 19 deram continuidade aos estudos
realizando mestrado. Destas, 7 alunas realizaram o doutorado, até o presente. Conclusão: A pesquisa demonstrou
fortemente que a abordagem de gênero nas disciplinas  de graduação e pós-graduação,  nos projetos de extensão e
iniciação cientifica além do incentivo a  continuidade   acadêmica das estudantes  são estratégias utilizadas pelas
docentes da área de saúde da mulher  para ampliar as discussões de gênero e assim construir o pensamento feminista
no âmbito  da faculdade de enfermagem da UFBA.

Apresentador: Iva Karla Silva da Nobrega

Título:  PG - Avaliação das práticas de educação em saúde desenvolvidas pelos trabalhadores do Programa
Saúde da Família de Vitória da Conquista, Bahia.

Orientador: Adriano Maia dos Santos

Introdução: Esse estudo é o recorte de uma pesquisa multicêntrica que avaliou a
Produção do Cuidado na Estratégia Saúde da Família (ESF) em sete municípios
baianos. Trata-se de um estudo de caso que discute a produção do cuidado e os
elementos que fortalecem a ESF, por meio das práticas de educativas. Para tanto,
analisa o perfil dos trabalhadores e sua condição de trabalho, o processo de
capacitação e as atividades educativas desenvolvidas na ESF, em um município
do Sudoeste da Bahia. Metodologia: Os instrumentos de coleta de dados foram
construídos com base nos indicadores do Primary Care Assessment Tool (PCAT)
validados por Macinko, Almeida e Oliveira (2003), e adaptado por Assis et al.
(2009) para avaliar a produção do cuidado. O tamanho da população do estudo foi
definido com base numa amostra aleatória simples sem reposição, considerando a
proporção de trabalhadores do município, admitindo-se um erro máximo de 1%
entre a proporção encontrada e a verdadeira proporção populacional, e nível de
significância de 5%. O tamanho final da amostra foi de 56 trabalhadores, sendo 14
com nível superior (Grupo I) e 42 sem nível superior (Grupo II). A coleta de dados
foi realizada em 2009 e os dados foram consolidados no Epi-Info, resultando nas
freqüências absolutas e relativas das variáveis relacionadas a informações acerca
das: 1) características dos trabalhadores; 2) política da gestão do trabalho e
educação permanente; 3) dimensões de análise da Atenção Primária,
selecionando-se componentes ligados a atividades educativas. Resultados e
Discussão: A ESF apresenta um contingente maior de profissionais do sexo
feminino tanto para o grupo com nível superior quanto para o grupo com nível
médio. As diferentes formas de seleção e contratação para os trabalhadores do
SUS local demonstram que o setor saúde faz parte de uma “nova ordem” de
organização dos processos de produção, possibilitando novas formas de seleção e
contratação de trabalhadores da saúde, caracterizando a flexibilização das
relações de trabalho. A Educação Permanente relevar-se como uma potência a ser
explorada, pois 64,3% e 85,7% dos trabalhadores dos Grupos I e II,
respectivamente, apontam que as capacitações “vêm provocando mudanças”,
mesmo quando um quinto do total de trabalhadores afirmam que as capacitações
“não trouxeram transformações nas práticas” e para ambos os grupos “fortalece a
prática para o trabalho em equipe”. A dimensão do “vínculo” foi apontada como
presente nas práticas cotidianas pelos trabalhadores. Contudo, a escuta em alguns
casos, ainda, limita-se as queixas, mas está relacionada, segundo os dados, a
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grande demanda de atividades, tornando o trabalho de alguns profissionais menos
vinculador, o que pode fragilizar a ESF. A segunda dimensão escolhida para testar
a força da ESF foi o “elenco de serviços”. As atividades que se sobressaíram
estavam relacionadas a ações típicas como o planejamento familiar. Todavia, as
ações educativas relacionadas a questões fora do âmbito clínico foram relatadas
em menores proporções. Tal constatação indica que o trabalho educativo realizado
pelas equipes continuam carecendo de maior inserção em temáticas ampliadas
que debatam as condições de vida e o impacto de elementos sociais/estilo de vida
na produção da saúde-doença. A dimensão “orientação à comunidade” revelou
que as ações intersetoriais, apesar de serem as menos representativas no
conjunto citado, sinalizam a busca de articulações que ampliam o leque de cuidado
em saúde e exercita a dimensão comunicacional e a capacidade de integração das
equipes na busca de maior resolubilidade dos problemas da população. Tal
questão fortalece a ESF, além de demonstrar a possibilidade concreta de
coordenar os cuidados a partir desse nível de atenção.

Apresentador: Jane da Silva Cabral

Título:  PG - Conhecimento dos Profissionais e Acadêmicos de Saúde sobre asma.

Orientador: Carolina de Souza Machado

Introdução: Asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, com elevada prevalência e morbidade. No Brasil,
estima-se que 20% da população apresentam sibilância. Em Salvador, Bahia, estimou-se que 27% dos adolescentes
apresentavam sintomas de asma. O adequado conhecimento sobre a doença concorre para melhor manejo, diagnóstico
e controles precoces, reduzindo a morbimortalidade. Objetivos: identificar o nível de conhecimento grupal dos
participantes (acadêmicos e profissionais de saúde) nos Ciclos de palestras: Conhecer para Viver Doenças
Respiratórias Crônicas sobre asma e caracterizar o perfil sócio-degráfico e de trabalho da amostra estudada.
Metodologia: Estudo de corte transversal realizado durante os Ciclos de Palestras: Conhecer para viver – doenças
respiratórias crônicas (DRCs), no período de agosto de 2009 a abril de 2010. Foram coletados dados de pesquisa por
meio da aplicação e preenchimento do instrumento de coleta composto por sete questões objetivas, após explicação e
assinatura do Termo de Consentimento Livre e Pré-Esclarecido. O instrumento foi aplicado imediatamente antes do
início das palestras e imediatamente após o término da mesma. A amostra foi composta por 110 participantes.
Resultados: O percentual de acertos referente ao questionamento sobre a conceituação da asma foi de 65(59%) no pré-
teste e 95(86%) no pós-teste; sintomatologia, pré-teste 94(94%) e pós-teste 110(100%); medida do pico de fluxo
expiratório (PFE), 79(72%) e 104(94%) dos pré e pós-treinados respectivamente; 90(82%) e 104(95%) concordaram
quanto a via inalatória como via de preferência para administração dos medicamentos; broncodilatores ß2-agonistas de
curta duração (salbutamol, terbutalina ou fenoterol), 75(68%) pré-teste e 98(89%) pós-teste; 41(37%) e 54(49%), pré e
pós-teste respectivamente, corroboram com o corticóide inalatório como tratamento de escolha para o controle da asma
persistente leve; aspectos clínicos que indicam maior risco de morte em pacientes com asma, 69(62%) e 79(72%) dos
pré e pós-treinados. Conclusão: o número de acertos dos participantes no pré e pós-teste foi satisfatório. No entanto,
observa-se a nessecidade da criação de estratégias educativas  capazes de despertar maior interesse por esse
universo temático, já que ainda é escasso o número de programas educativos frente a divulgação da asma. A
ampliação desta ação educativa pode concorrer futuramente para melhor manejo da asma entre pacientes e
profissionais.

Apresentador: Juliana de Jesus Viana

Título:  PG - Autonomia do Emfermeiro na Tomada de Decisão e Promoção da Cidadania

Orientador: Darci de Oliveira Santa Rosa

Escolher, determinar ou dar preferência por um/uma objeto/situação ou comportamento implica em tomar uma decisão.
O enfermeiro, durante seu processo de formação profissional é orientado quanto aos seus direitos, deveres e
responsabilidades durante a assistência ao cliente e/ou gerenciamento do serviço. Diante disso, espera-se que ao
vivenciar situações de conflitos e momentos desafiadores que emergem como conseqüências da prática do cuidar,
compreendam a sua autonomia assegurando os direitos do outro como ser cuidado. Com a necessidade de
desenvolver um artigo para avaliação final na disciplina Ética e Bioética do Programa de Pós-Graduação em
Enfermagem da UFBA foi elaborado esse estudo de revisão de caráter reflexivo tendo como objeto a autonomia do
enfermeiro na tomada de decisão e promoção da cidadania e como objetivo revisar e refletir a autonomia profissional do
enfermeiro na tomada de decisão e promoção da cidadania. O levantamento bibliográfico foi realizado na base de
dados LILACS e ocorreu em duas etapas. A primeira, para a construção dos slides e apresentação em sala de aula.
Posteriormente, para ampliação da
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busca de textos sobre a temática. Para busca dos referenciais teóricos foram utilizadas as palavras-chave: Tomada de
decisão, autonomia e enfermagem, cidadania e enfermagem. O critério de seleção para escolha dos artigos foi ter sido
publicado a partir do ano de 2000 e sua relação com a temática. Para revisão, foram realizadas breves
contextualizações sobre a formação do indivíduo como pessoa e ser de atuação profissional, os princípios éticos que
alicerçam sua conduta em relação a sua autonomia, utilização desta no processo de tomada de decisão e importância
desses fatores na promoção da cidadania. Concluí-se que o enfermeiro promove a cidadania durante a tomada de
decisão, ao utilizar sua autonomia e os valores ético/morais adquiridos ao longo de sua experiência como ser social. A
autonomia está ligada ao conhecimento científico e ao poder atribuído a categoria. Sugere-se o desenvolvimento de
estudos relacionados a repercussão social das decisões tomadas pelos enfermeiros.

Apresentador: Juliana Rocha de Almeida Silva

Título: Representações sociais de estudantes de curso técnico de enfermagem sobre drogas.

Orientador: Jeane Freitas de Oliveira

As repercussões e a expansão do consumo de drogas têm gerado enfrentamentos para vários setores e profissionais
da saúde, dentre eles a(o)s técnicos de enfermagem. O contato próximo desses profissionais com a clientela lhes
possibilita identificar problemas de diversas ordens que afetam a saúde, entre os quais aqueles relacionados com o
consumo de álcool e outras drogas. O Ministério da Saúde reconhece a necessidade de capacitação dos profissionais
da saúde para questões relacionadas ao consumo de álcool e outras drogas. Esta pesquisa propõe-se a investigar as
representações sociais de estudantes de curso técnico de enfermagem acerca das drogas e analisá-las numa
perspectiva de gênero. Trata-se de um estudo exploratório de abordagem qualitativa, tendo os princípios da Teoria das
Representações Sociais como fundamentação teórica e gênero como categoria de análise. Os dados empíricos serão
produzidos pelas técnicas de associação livre de palavras e entrevista semi-estruturada aplicadas para estudantes de
um curso técnico de enfermagem, oferecido por uma instituição de ensino médio de Salvador-Ba. O processamento dos
dados será realizado com ajuda dos softwares Tri-Deux-Mots e ALCESTE permitindo, respectivamente, a análise
fatorial por correspondência e análise textual. Essas análises permitirão a apreensão de idéias, valores, crenças e
imagens acerca das drogas, das pessoas usuárias de drogas e da assistência de saúde direcionada para esta clientela.
Espera-se que os resultados apreendidos contribuam para criação ou redirecionamento de ações de intervenção,
programas e políticas específicas destinadas ao enfrentamento de questões decorrentes do fenômeno das drogas e,
também, para formação dos profissionais técnicos de enfermagem.

Apresentador: Julianna Paula Araujo Miranda

Título:  PG - Expansão de cursos e oferta de vagas no ensino de graduação, suas esperanças e limitações
associadas à qualidade do processo de formação da(o) enfermeira(o)

Orientador: Josicelia Dumet Fernandes

A trajetória da educação em enfermagem no Brasil mostra-se em um contexto de mudanças influenciadas por fatores
sociais, econômicos e políticos, acompanhando as transformações do Brasil e do mundo, evidenciado pelas políticas de
educação e saúde que perpassam a formação do enfermeiro em cada década. Atualmente, as novas políticas de
educação abriram espaço para o processo de expansão dos cursos de graduação em enfermagem, correspondendo às
expectativas do Plano Nacional de Educação. Nesta perspectiva este estudo tem por objetivo analisar a expansão de
cursos e oferta de vagas, nas suas esperanças e limitações associadas à qualidade do processo de formação da (o)
enfermeira (o), através da percepção de estudantes dos dois últimos semestres de cursos de graduação em
enfermagem de Salvador Bahia. Trata-se de um recorte da pesquisa intitulada Expansão e qualidade do ensino de
enfermagem. Esta pesquisa possui caráter exploratório descritivo, com abordagem qualitativa, cujos dados foram
coletados no ano de 2009 com 28 discentes de seis cursos/escolas de graduação em enfermagem, públicos e privados,
da cidade de Salvador/BA. Os dados da pesquisa foram categorizados segundo a análise temática de Bardin, sendo:
analisados, interpretados e discutidos à luz da literatura existente sobre o tema. Os achados da pesquisa confirmam as
expectativas de crescimento da educação superior na rede privada de ensino, já que a flexibilização concedida através
das leis da educação colaborou com este processo. Vê-se assim, o crescente processo de privatização do ensino
superior de enfermagem e, consequentemente, a sua mercantilização. Não obstante, o estado da Bahia, e
especialmente sua capital, Salvador, vive este processo de privatização da sua rede de ensino superior de enfermagem,
culminando com o crescente número de vagas e, consequentemente, de egressos dos cursos de enfermagem. Em
entrevista com os sujeitos que vivenciam este atual processo de expansão na sua formação, pontuamos as principais
implicações desse processo para a formação da enfermagem. A análise das falas dos sujeitos entrevistados apontou
alguns fatores considerados como limitantes ao processo de formação desses futuros profissionais. Os resultados foram
agrupados em categorias, sendo elas: Cenários de prática, Preceptoria, Gestão do serviço, Reflexo na
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qualidade do cuidar, Qualidade na formação e Esperanças para o futuro.   De maneira geral, os resultados apontam que
a expansão das escolas/cursos não foi acompanhada por uma expansão dos campos de práticas na mesma proporção,
ao passo que algumas instituições investem em laboratórios para a execução das práticas diminuindo a carga horária
destinadas à prática. Outras dificuldades pontuadas pelos estudantes foram: a superlotação dos campos. Este evento
acarreta prejuízos à formação, pois promove oportunidades desiguais entre os estudantes favorecendo a
competitividade precoce; e a insatisfação dos estudantes com o seu processo de formação, por vezes acreditando que
o preceptor não está capacitado para tal função, transmitindo-lhes insegurança e insatisfação na prática. Os cursos têm
apostado na contratação de docentes/preceptores sem, contudo, garantir a qualidade desses profissionais para esta
função, muitas vezes aproveitando o profissional em seu ambiente e horário de trabalho no desenvolvimento das duas
tarefas fazendo às vezes de docente/professor/profissional do serviço. A necessidade de novos profissionais
enfermeiros é uma realidade. Entretanto, ao tempo em que é necessário ampliar o número de enfermeiros no país, é
necessário, também, que esses profissionais sejam formados em cursos de qualidade reconhecida, com perfil e
competência para o atendimento às reais necessidades de saúde da população.

Apresentador: Karina de Santana Prata

Título: PERFIL GINECO-OBSTÉTRICO DE MULHERES PORTADORAS DE ANEMIA FALCIFORME

Orientador: Isa Maria Nunes

A anemia falciforme vem sendo considerada um problema de saúde pública em nosso país, além de ser associada à
complicações obstétricas nas mulheres que convivem com a doença, tal fato, em conjunto com às lacunas no
conhecimento acerca do perfil gineco-obstétrico de mulheres falcêmicas, culminaram na realização deste estudo. Foram
consideradas de interesse para o perfil dados referentes à: número de gestações, partos e abortamentos, partos a
termo, pré-termo e pós termo, nativivos e natimortos, complicações ocorridas durante gestação, parto e puerpério. Para
a história ginecológica foram coletados dados sobre: início da atividade sexual, queixas e cirurgias ginecológicas,
características do ciclo menstrual (menarca e menopausa), e uso de métodos anticonceptivos ou de reprodução
assistida. Constituíram-se em fonte de dados, os registros pertinentes (fichas, livros de registro, prontuários) onde
existam anotações que respondessem às questões de interesse para o estudo.  Através dos resultados, identificou-se,
por exemplo, a ocorrência de alterações freqüentes nos ciclos menstruais das mulheres, a ocorrência de menarca tardia
bem como início precoce das atividades sexuais, contudo, a escassez de informações nos prontuários no tocante aos
dados ginecológicos e obstétricos das mulheres atendidas no serviço, prejudicou o detalhamento do perfil gineco-
obstétrico das mesmas.

Apresentador: Karolline Matos da Silva

Título: DENGUE: PROBLEMA PERSISTENTE OU EMERGENTE?

Orientador: Darci de Oliveira Santa Rosa

Resumo: Diante do aumento da incidência de casos de dengue no Brasil surge um questionamento: a dengue é um
problema emergente ou um problema persistente? Esse trabalho tem o objetivo de refletir sobre a condição de
persistência ou emergência da dengue a partir da revisão bibliográfica de artigos obtidos na base de dados Scielo,
utilizando as seguintes palavras-chaves: viroses, dengue, dengue na Bahia, dengue no Brasil.. Foram selecionados
quinze artigos publicados no período de 2000 a 2009. Para análise utilizou-se os conceitos da bioética de emergência e
persistência, bem como os princípios bioéticos. Diante dos dados dos artigos é possível concluir: a dengue é uma
doença persistente. Comparando as leituras dos artigos selecionados pode-se observar que todos trazem a dengue
como uma doença persistente, pois atravessa anos, tecnologia e sobrevive apesar de todo o progresso ao longo das
décadas.

Apresentador: Lais Vilanova Tavares Vitoriano

Título: Associação entre gravidez não planejada e o contexto das experiências reprodutivas de mulheres em
área de cobertura do PSF - Salvador- BA

Orientador: Edmeia de Almeida Cardoso Coelho

A gravidez proporciona mudanças biopsicossociais nas mulheres e quando não planejada gera ou amplia conflitos
podendo caminhar para a sua continuidade ou para sua interrupção voluntária. Sabe-se, que uma combinação de
fatores define uma gravidez e particularizando a gravidez não planejada, entrecruzam-se aqueles relacionados à
construção da identidade feminina com o uso inadequado dos métodos anticoncepcionais, a dificuldade de acesso aos
serviços de saúde, entre outros. No tocante às responsabilidades que tem a rede pública de saúde em garantir o
exercício dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, o PSF se apresenta como possibilidade de se obter
respostas mais efetivas.
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Diante disso, o presente estudo tem como objetivo verificar a prevalência de gravidez não planejada de mulheres
grávidas, cadastradas em Unidades de Saúde da Família do Subúrbio Ferroviário de Salvador-BA e descrever o perfil
reprodutivo dessas mulheres. Trata-se de um estudo exploratório de corte transversal de abordagem quantitativa, feito
através de entrevista com 53 gestantes cadastradas em USF do Distrito do Subúrbio Ferroviário de Salvador – BA. Os
aspectos éticos do estudo foram observados de acordo com a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde.
Os resultados mostraram que há um intervalo médio de 3 anos entre a menarca, a iniciação sexual e a primeira
gravidez que ocorreu para a maior parte das mulheres antes dos 20 anos, sendo 16 anos a idade média da iniciação
sexual. Das 53 gestantes entrevistadas, 66% consideraram a gestação atual como uma gravidez não planejada. Essas
mulheres são na maioria dos casos, jovens negras, com baixa escolaridade e baixa renda, vivenciando, portanto suas
experiências sexuais e reprodutivas em contexto que dificulta o acesso à informação e aos meios que possibilitam
assumir o controle da sua fecundidade. Embora o PSF seja implementado na perspectiva de facilitar o acesso da
população à atenção à saúde, os resultados apontam que existem problemas no tocante ao alcance e resolutividade de
suas ações. O planejamento reprodutivo precisa ser mais efetivo de modo a vislumbrar-se a liberdade e a autonomia
reprodutiva.

Apresentador: Laise Oliveira da Silva

Título: Representações Sociais de mulheres soropositivas para o vírus HIV quanto a não amamentação

Orientador: Mirian Santos Paiva

A amamentação é uma construção histórica, social e cultural e sua prática é permeada de simbologias, significados e
representações sociais. No entanto, existem situações que a mãe é impedida de amamentar. Este estudo foi um recorte
da tese de doutorado intitulada “Soropositividade de Mulheres para os Vírus HIV e HTLV: significados do contágio do
leite materno”. Pauta-se nos seguintes objetivos: apreender os significados e sentidos expressos nas representações
sociais de mulheres soronegativas e soropositivas para o HIV, referente à não amamentação devido ao contágio do leite
materno por este vírus, bem como analisar o conteúdo das representações sociais de mulheres soronegativas e
soropositivas para o HIV diante da impossibilidade de não amamentar seus filhos, e ainda, identificar as formas de
enfrentamento das mulheres quando se deparam com a não amamentação devido ao contágio do leite materno pelo
vírus. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo fundamentado na Teoria das Representações Sociais. Os dados foram
produzidos pela técnica de Associação Livre de Palavras (TALP), tratados a partir da Análise Fatorial de
Correspondência, processada pelo software Tri-deux-mots e pela técnica do Manuseio com Massa de Modelar (MCMM)
utilizado a análise de conteúdo temática, proposta por Minayo. Os sujeitos deste estudo foram 40 mulheres
soronegativas e 50 soropositivas para o HIV. No estudo primário foram observados os aspectos ético-legais dispostos
na Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, tendo o projeto sido aprovado no Comitê de Ética da Escola de
Enfermagem da UFBA, parecer nº 001/2008. Os resultados da análise fatorial de correspondência demonstraram
significância para as variáveis fixas: escolaridade e condição sorológica. As representações das mulheres do estudo
sobre o leite materno, amamentação, não amamentação, HIV, aids e contágio do leite materno estão ancoradas no
conhecimento veiculado sobre estes temas, tanto no senso comum, como no âmbito do conhecimento reificado. As
categorias emergidas a partir das imagens modeladas e das falas evidenciaram que o leite materno é importante para
manter a saúde da criança, no entanto, quando está contaminado com o vírus, é um leite ruim e não presta para
amamentar, pois contamina a criança e uma mãe que ama seu filho não vai amamentá-lo com este leite, mas, é triste
para a mulher não poder amamentar, especialmente por viver em uma cultura que valoriza a amamentação e a coloca
como forma de afirmação da maternidade. Logo, entender um pouco do universo vivenciado por estas mulheres, em
uma situação tão particular, cercada de valores que a “pressionam” é demasiado importante para o cuidado de
enfermagem. Além disso, é preciso implantar e implementar políticas públicas de saúde que respondam às
necessidades das mulheres que vivenciam a soropositividade e a não amamentação, considerando a subjetividade
destas mulheres.

Apresentador: Layse Kelle Silva

Título:  PG - DILEMAS VIVENCIADOS PELAS DOCENTES E PRECEPTORAS DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM
ENFERMAGEM NOS CAMPOS DE PRÁTICA DO SUS

Orientador: Darci de Oliveira Santa Rosa

Trata-se pesquisa exploratória descritiva com abordagem qualitativa, desenvolvido na UFBA e FTC, respeitando os
princípios da ética na pesquisa com seres humanos. Teve como questão de pesquisa: Quais são os dilema éticos
vivenciados pelas enfermeiras docentes e preceptoras dos cursos de graduação quando no exercício de ensinar e/a
cuidar nos campos de prática? Nesse sentido o objetivo da pesquisa foi conhecer os dilemas éticos vivenciados pelas
enfermeiras docentes e/ou preceptoras dos cursos de graduação em enfermagem da UFBA e FTC quando no exercício
profissional de ensinar a /e cuidar nos campos de prática do SUS. Participaram 20 docentes e preceptoras dos cursos
de graduação em enfermagem das já citadas
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universidades. O instrumento para coleta de dados foi realizada uma entrevista não-estruturada e na análise dos dados
empregou-se a técnica do Discurso do Sujeito Coletivo de Lefèvre e Lefèvre. De onde emergiram as idéias centrais. Os
resultados revelam a vivência das enfermeiras docente e preceptoras envolvendo: constrangimento; tomada de decisão;
falta de recursos; omissão; comunicação; dissociação e paternalismo.

Apresentador: Livia Pinheiro Pereira

Título:  PG - Identificando os limites do cuidar de crianças de mães com depressão pós-parto pelo principal
familiar cuidador

Orientador: Sonia Lorena Soeiro Argollo Fernandes

Identificando limites do cuidar de crianças de mães com depressão pós-parto pelo principal familiar cuidador

A depressão pós-parto (DPP) é um importante problema de saúde pública, que acomete 12 a 19% da população
feminina. Associa-se a fatores biológicos, obstétricos, sociais e psicológicos que se interrelacionam apontando o caráter
conflituoso da maternidade, como um dos fatores de risco que afeta a saúde materna e o crescimento e
desenvolvimento da criança. Objetivou-se com esse estudo identificar os limites encontrados pela mãe com DPP no
cuidado ao seu filho. Trata-se de um estudo de caso analítico, com enfoque na Sociologia Compreensiva de Michel
Maffesoli, que utilizou entrevista semi-estruturada dirigida a uma mãe com história de DPP captada num CAPS (Centro
de Atenção Psicossocial) do município de Salvador. A coleta de dados, deu-se no período de outubro de 2009 a março
de 2010. Os resultados revelam que os limites no quotidiano do cuidado englobam ausência de harmonia nas relações
familiares, privação de viver a maternidade, falta de apoio paterno; falta de lazer devido à sobrecarga de cuidado e a
dificuldade financeira. Entendemos que o limite integra a vida, sempre existindo e possivelmente nos assegurando a
continuidade deste viver. Acreditamos que as mães, independente do seu estado de saúde são as principais cuidadoras
dos seus filhos, logo qualquer fator que interfira nesse cuidado materno é de extrema relevância. Em se tratando da
depressão pós-parto as necessidades físicas, espirituais, afetivas e cognitivas da criança poderão estar supridas
acarretando em problemas motores, de apego e mental no desenvolvimento infantil. Espera-se que este estudo possa
subsidiar reflexões e ações que visem uma melhor assistência à criança cuja mãe teve DPP e à família, despertando o
papel fundamental da família no crescimento e desenvolvimento infantil e o papel da enfermagem em contribuir para
que o cuidador esteja atento às necessidades da criança, com vistas à promoção da saúde e prevenção dos agravos.

Apresentador: Manoela Cerqueira Reis

Título:  PG - Cuidados de enfermagem prestados aos recém-nascidos prematuros nas diversas terapêuticas a
que são submetidos em UTI Neonatal.

Orientador: Marinalva Dias Quirino

A perda da capacidade visual compromete a qualidade de vida do indivíduo e quando estabelecida na infância,
compromete o desenvolvimento e o crescimento de forma global, interferindo sensivelmente na socialização da criança.
Pode ocorrer em qualquer faixa etária e ter causas diversas. Neste sentido, o recém- nascido prematuro (RNPT) integra
um grupo mais susceptível às alterações visuais pela sua imaturidade fisiológica e, pela maior possibilidade de
complicações devido ao suporte terapêutico utilizado nas Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTINs) como:
oxigenoterapia e fototerapia, extensos períodos de internamento, risco para infecções, transfusões sanguíneas, uso de
determinados medicamentos, entre outros. Assim, é necessário intervenções multiprofissionais dirigidas à prevenção de
alterações visuais e a atuação da enfermeira é fundamental na prevenção de problemas visuais e na detecção precoce
dos sinais de anormalidades que os RNPTs possam apresentar decorrentes tanto dos tratamentos a que são
submetidos nas UTINs como da imaturidade fisiológica. Considerando estes aspectos o objetivo geral do presente
estudo foi: conhecer os cuidados prestados pela enfermeira aos RNPTs internados na UTIN para prevenir a cegueira e,
como objetivos específicos: descrever os cuidados de enfermagem prestados aos RNPTs nas diversas terapêuticas a
que são submetidos. Tratou-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, quantitativa, desenvolvida numa UTIN do
hospital geral de Salvador, Bahia.  A amostra foi constituída por 12 enfermeiras (97% da unidade). Para a obtenção dos
dados utilizou-se um formulário composto por questões estruturadas e não estruturadas, categorizadas posteriormente.
Os dados foram coletados no período de janeiro a março de 2010. Os resultados foram apresentados em tabelas
contendo números absolutos e freqüências simples. A análise foi fundamentada em autores que realizaram estudo
sobre o tema. As normas referentes à pesquisa com seres humanos foram respeitadas, conforme a Resolução 196/96,
do Conselho Nacional de Saúde. Os resultados mostraram que as terapêuticas mais utilizadas pelos RNPTs, foram
81,81% oxigenoterapia, 72,72% a fototerapia e 27,27%, o uso da transfusão sanguínea/exsanguineotransfusão. Em
relação aos cuidados na fototerapia, 91,66% das entrevistadas afirmaram proteger os olhos; na oxigenoterapia, 75%
relataram controlar a FiO2. A fototerapia e a oxigenoterapia foram as terapêuticas citadas pelas enfermeiras como
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sendo passíveis de causar deficiência visual nos RNPTs (83,33% e 75% respectivamente). Quanto aos aspectos
oculares, 33,33% das enfermeiras relataram não avaliá-los e 41,67% afirmaram avaliar presença de secreção ocular.
Espera-se que este estudo, contribua para o conhecimento da enfermeira acerca importância da avaliação das
estruturas oculares, e dos cuidados que devem ser realizados nas diversas terapêuticas as quais o RNPT é submetido,
em uma UTIN, para evitar a cegueira infantil e que possa subsidiar outros trabalhos de enfermagem na área de saúde
ocular.

Apresentador: Maria Lindiane de Souza Andrade

Título:  PG - ASSOCIAÇÃO ENTRE A GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA E O CONTEXTO SOCIOECONÔMICO DAS
MULHERES EM ÁREA DE COBERTURA DO PSF - SALVADOR- BA

Orientador: Edmeia de Almeida Cardoso Coelho

A gestação constitui uma fase quase sempre acompanhada por sentimentos de incerteza e insegurança.  Partindo-se
do pressuposto de que toda gravidez desperta sentimentos conflituosos, pode-se afirmar que esses se ampliam em
uma gestação que aconteceu sem um planejamento prévio. Faz parte do cotidiano de profissionais do PSF, a
convivência com gravidezes não planejadas, revelando que existe um comprometimento na prática dos direitos sexuais
e reprodutivos das mulheres acompanhadas nesse programa. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo
verificar a prevalência de gravidez não planejada de mulheres grávidas, cadastradas em Unidades de Saúde da Família
do Subúrbio Ferroviário de Salvador-BA e descrever o perfil sociodemográfico e econômico dessas mulheres. Trata-se
de um estudo exploratório de corte transversal de abordagem quantitativa, feito através de entrevista com 53 gestantes
cadastradas em USF do Distrito do Subúrbio Ferroviário de Salvador – BA. Os aspectos éticos do estudo foram
observados de acordo com a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde. Os resultados mostram que as
participantes deste estudo eram em sua maioria jovens, de cor negra, casadas/ em união estável e que estavam
vivenciando uma gravidez não planejada. Todas fazem parte de um grupo que tem uma inserção social e econômica
desprivilegiada, o que é confirmado pelo predomínio de renda familiar mensal de até um salário mínimo, e baixa
escolaridade, ambos constituindo fatores que dificultam o acesso à informação e aos meios de fazer escolhas
reprodutivas. São necessários novos estudos que ofereçam mais subsídios às/aos profissionais do PSF para
implementar e/ou redirecionar ações que facilitem o exercício da liberdade reprodutiva da mulheres.

Apresentador: Mariana de Almeida Moraes Gibaut

Título:  PG - A influência dos componentes socioeconômicos e clínicos no tempo de decisão para procura de
atendimento médico de homens e mulheres que sofreram IAM

Orientador: Fernanda Carneiro Mussi

Introdução: A busca precoce por atendimento médico face ao infarto agudo do miocárdio (IAM) pode diminuir a
morbidade e mortalidade. Conhecer fatores socioeconômicos e clínicos associados à demora na decisão para procura
de atendimento médico por pessoas que sofreram IAM pode orientar práticas de cuidar voltadas para a otimização e
valorização da busca precoce de um serviço de emergência. Objetivo: Analisar, para homens e mulheres que sofreram
IAM, a influência de fatores socioeconômicos e clínicos no tempo de decisão para procura de atendimento médico(TD).
Metodologia: Estudo descritivo e de corte transversal. Amostra composta por 100 pessoas com diagnóstico médico de
IAM, entrevistadas em duas instituições hospitalares de Salvador-BA. Os dados foram analisados em percentuais e
médias. Para analisar a associação entre as variáveis do estudo segundo o gênero foi empregado o teste Q-quadrado
ou Exato de Fisher. Para verificar a influência desses fatores no TD e se os gêneros eram variável modificadora das
associações de interesse empregou-se o modelo de regressão linear robusto. A significância estatística adotada para os
testes foi de 5% (valor de p=0,05). Enquanto que, para análise da interação adotou-se valor de p= 0,10. . Resultados: A
média de idade para as mulheres foi de 58,97 anos (±dp 12,10) e para os homens de 58,70 anos (± dp 11,08). Houve
predomínio de homens (71%); idade <60 anos (56%), procedência de Salvador (70%); raça/cor negra (71%);
casados/união estável (75%); baixa escolaridade (69%) e baixa renda (63%) e de pessoas com atividade laboral (67%).
Não houve associação significante entre gênero e essas variáveis, exceto que os homens em relação às mulheres
viviam mais com a companheira (p=0,017).Prevaleceram hipertensão arterial (66%) e história familiar de doença arterial
coronária (50%) como fatores de risco cardiovascular e o IAM com supra de ST (65%), mais freqüente para os homens
(p= 0,025). Os sintomas mais freqüentes foram dor precordial (81%), de forte intensidade (63%) e constante (66%),
seguida de sudorese (51%). Os homens em maior proporção que as mulheres tiveram sudorese (p= 0,054) e as
mulheres em maior proporção que os homens referiram dor mandibular (p= 0,021). A média geométrica para TD foi de
1,06 h e, respectivamente, para H e M de 0,9 h e 1,4 h. Não houve associação estatisticamente significante entre TD e
variáveis
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socioeconômicas, bem como, o gênero não foi potencial modificador dessa relação. Entre os fatores clínicos observou-
se associação significante para indivíduos: tabagistas (TD= 0,5h) em relação a não tabagistas (TD=1,3h), com dor no
pescoço (TD=2,4h) e mandibular (TD=4,2h), em relação aos que não as tiveram (respectivos TD=0,9h; TD=1,0h); com
dor constante (TD=0,7h) em relação a dor inconstante (TD=2,7h); com dor leve (TD=6,6h) em relação a moderada e
intensa (TD=2,1h e 0,6h, respectivamente). O gênero foi potencial modificador das associações entre TD e viver
acompanhado (p=0,066), tabagismo (p=0,017); presença de dor no pescoço (p=0,011) e mandibular
(p=0,000).Conclusão: Homens e mulheres apresentaram TD elevados. Alguns fatores de natureza clínica foram
associados a maior TD, e o gênero foi potencial modificador da relação entre TD e esses fatores. O conhecimento
obtido oferece subsídios para práticas de cuidar focalizadas na especificidade desses fatores e dos gêneros a fim de
que se possa obter êxito na redução do TD para a procura de atendimento médico.
Descritores: Infarto do miocárdio; Identidade de gênero; Cuidados de Enfermagem

Apresentador: Michele Viviane de Carvalho

Título:  PG - DESVELANDO VALORES QUE ATRIBUEM SENTIDO AS VIVÊNCIAS DO CUIDADO DE
ENFERMAGEM AO SER COM CÂNCER

Orientador: Darci de Oliveira Santa Rosa

Muito se tem estudado sobre como a enfermeira vivencia o cuidado no seu cotidiano de trabalho, porém pouco se tem
investigado sobre como o cuidado é sentido pelo ser com câncer. Trata-se de um recorte originado da dissertação de
mestrado, cujo objetivo foi compreender qual é o sentido do cuidado de enfermagem na perspectiva do ser com câncer.
Teve como questão de investigação: Qual o sentido do cuidado de enfermagem para o ser com câncer? Para
compreender o sentido do cuidado ao ser com câncer optou-se por utilizar como referencial a Análise Existencial de
Viktor Frankl, que discorre sobre situações de sofrimento, culpa e morte. O estudo desenvolvido com o método
fenomenológico foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa e desenvolvido num hospital geral público da cidade de
Salvador. Os colaboradores da pesquisa foram 12 pessoas com diagnóstico de câncer em tratamento ambulatorial e em
unidades de internação do referido hospital. Após tomarem conhecimento da finalidade, do objeto dos riscos e benefício
e concordarem com a participação eles e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A entrevista
fenomenológica teve como questão norteadora: Qual o significado do cuidado de Enfermagem para o senhor (a)? O
processo de análise foi desenvolvido segundo a proposta de Martins e Bicudo. Os valores desvelados pelos seres com
câncer na perspectiva do existencialismo frankliano foram reveladas em 03 subcategorias. Neste resumo será
apresentada a categoria: Desvelando os valores que atribuem sentido às vivências de cuidado de enfermagem do ser
com câncer, que teve 03 subcategorias: Revelando os valores vivenciais na religiosidade do ser com câncer diante da
finitude da vida, Revelando os valores atitudinais no agir da equipe de enfermagem e Revelando os valores criativos no
agir da equipe de enfermagem. Estas subcategorias foram construídas a partir dos seguintes constituintes de sentido:
consciência da finitude da vida, consciência da necessidade do tratamento, sintonia com Deus (transcendência),
confiança em Deus, agradecimento a Deus, sem queixas, presença, atenção, acolhimento, conforto emocional, carinho,
preocupação, respeito, cuidado, precaução e cura, esclarecimento sobre a quimioterapia e atribuições dos profissionais.
A estrutura do fenômeno valores que atribuem sentido ao cuidado foi revelada em uma das suas facetas e não houve
intenção da pesquisadora em buscar uma conclusão ou constituir algo definitivo, mas de desvelar a experiência do ser
com câncer que recebe cuidado de enfermagem em um momento de sua existência no mundo com os outros. Essa
experiência na busca do desvelar o sentido do cuidado na vivência do ser com câncer possibilitou a apreensão dos
significados do cuidado prestados pela equipe de enfermagem em acordo com a vivência, intencionalidade e olhar das
pesquisadora diante do emergir da plenitude do ser.

Apresentador: Milena Assuncao Costa Almeida

Título: REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE MULHERES SOROPOSITIVAS PARA O VÍRUS HTLV QUANTO À NÃO
AMAMENTAÇÃO.

Orientador: Mirian Santos Paiva

Existem situações que contra indicam a amamentação, dentre elas a soropositividade de mulheres
para o vírus HTLV. Este vírus pode ser transmitido da mãe para o filho, sendo o leite materno a
principal via de transmissão. Objetivo: apreender os significados e sentidos expressos nas
representações sociais de mulheres soropositivas para o vírus HTLV referentes ao contágio do leite
materno pelo vírus. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa fundamentada na Teoria das
Representações Sociais. Os dados foram coletados pela técnica de associação livre de palavras,
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processados no software Tri-Deux-Mots e interpretados através da análise fatorial de
correspondência (AFC), e pela técnica do Manuseio com Massa de Modelar analisada como a
técnica projetiva do Desenho-Estória com Tema. A ética permeou todo processo da pesquisa, tendo
sido aprovado através do Parecer/Resolução no 001/2008. A partir da analise fatorial de
correspondência surgiram as representações significativas para as mulheres soropositivas com 40 ou
mais anos em oposição às soronegativas, e o grau de escolaridade. Do Manuseio com massa de
modelar emergiram a partir das imagens modeladas e das falas das mulheres soropositivas para o
vírus HTLV as categorias: bicho: a perda da condição humana, figura humana: os bebês, a mama:
como símbolo de exclusão social, exilado de/em si mesmo: o eu dividido e o coração: a mãe que
ama o filho de coração não vai dar leite contaminado. Conclui-se que é preciso conhecer os
significados da amamentação e não amamentação devido o contágio do leite materno por estes vírus
com intuito de implementar cuidados individualizados junto àquelas mulheres que não amamentarão
devido a sua condição sorológica.

Apresentador: Nildo Batista Mascarenhas

Título:  PG - Realidade da Expansão de Cursos e Oferta de Vagas no Ensino de Graduação em Enfermagem e
sua Interface com o Mundo do Trabalho: dilema entre qualidade e quantidade

Orientador: Josicelia Dumet Fernandes

Nas duas últimas décadas, no Brasil, observa-se que as políticas de educação superior consubstanciam uma expansão
acelerada do sistema por intermédio da ampliação/diversificação da oferta de cursos e do número de vagas. Essa
expansão do ensino superior na sociedade brasileira é determinada por fatores sociais, políticos e econômicos,
acompanhando as políticas educacionais e de saúde. Ao mesmo tempo, observa-se, também, que a sociedade
contemporânea tem sido marcada por notórias mudanças estruturais, notadamente no mundo do trabalho, que conta
com diversos avanços técnico-científicos. As repercussões dessas mudanças têm influenciado de modo especial a área
da educação e da saúde. Em face disso, esse estudo objetiva identificar a percepção dos acadêmicos de Enfermagem
de Salvador acerca da relação que tem se dado entre a expansão de cursos e oferta de vagas no ensino de graduação
em Enfermagem com o mundo do trabalho.Trata-se de um estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa.
Os sujeitos participantes da pesquisa foram 28 discentes de cursos de graduação em Enfermagem de Salvador/BA. A
análise dos dados foi pautada na análise de conteúdo adaptada de Bardin (2008).  Constatou-se que nos campos de
prática existem empecilhos que têm dificultado a aprendizagem e, consequentemente, a apreensão da realidade do
mundo do trabalho da enfermagem. Essa situação tem sido potencializada por relações interpessoais fragilizadas,
oriundas da falta de acolhimento para com os estudantes.  No que concerne à relação expansão de cursos e da oferta
de vagas e o mundo do trabalho, os sujeitos demonstraram receio quanto à possibilidade de mudança de papéis na
enfermagem; quanto ao mercado de trabalho e quanto ao futuro da profissão. Conclui-se que os achados desse estudo
vêm ratificar a necessidade dos órgãos públicos responsáveis pelo gerenciamento da oferta de campos de práticas e de
estágios e pelas IES adotar estratégias que possam responder adequadamente ao problema em questão. Além disso, é
necessário criar mais espaços para a interlocução entre a universidade, os serviços, os gestores e os usuários, de
modo a reforçar a responsabilidade conjunta desses atores na formação dos profissionais de saúde.

Apresentador: Patricia Mallu Lima Domingues

Título:  PG - Percepção de mulheres acerca da discriminação racial em práticas do cuidado em saúde
reprodutiva

Orientador: Enilda Rosendo do Nascimento

Este estudo teve como objetivo identificar e descrever a percepção de mulheres acerca da discriminação racial em
práticas de cuidado em saúde reprodutiva. Tratou-se de uma pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem
qualitativa, desenvolvida em uma Unidade Básica de Saúde do município de Salvador. Participaram do estudo 25
mulheres que receberam pelo menos um atendimento na área de saúde reprodutiva, em organizações públicas de
saúde, e com idade maior ou igual a 18 anos. As informações foram colhidas através de entrevista semi-estruturada,
que foi gravada e transcrita posteriormente. Os dados foram analisados através da técnica de análise de conteúdo de
Bardin, modalidade temática. Os aspectos éticos foram observados de acordo com a Resolução 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde. A percepção da discriminação racial nos relatos das mulheres foi identificada, principalmente,
através das queixas sobre tratamento desigual, atendimento com indiferença, insatisfação com o atendimento,
conversas depreciativas, gestos e comportamentos discriminatórios praticados por profissionais da saúde. A não
percepção foi evidenciada através de situações em que as mulheres não reconheceram como prática discriminatória,
entretanto resultaram na exclusão e restrição que as mulheres negras
sofreram ao utilizar os serviços de saúde reprodutiva. As percepções da maioria das entrevistadas,
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assim como a não percepção de outras, coloca em evidência a naturalização e dificuldades de
enfrentamento do racismo institucional. Ao mesmo tempo, aponta a necessidade de serem adotadas medidas políticas
no sentido de elaborar e implantar ações para neutralizar as práticas discriminatórias. Essas medidas, certamente,
contribuirão para o não afastamento de mulheres negras na busca de assistência à saúde e, consequentemente,
reduzirão a vulnerabilidade destas aos agravos e danos à saúde. Além disso, proporcionará a equidade do cuidado
baseado na raça, garantido, de fato, o acesso universal e igualitário à saúde como proposto pela Constituição Federal
Brasileira de 1988.

Apresentador: Paulo Ricardo de Macedo Menezes

Título: Serviços que integram a rede frente à atenção à mulher: competências e atribuições

Orientador: Nadirlene Pereira Gomes

Muitos estudos demonstram o crescimento alarmante da violência praticada contra as mulheres, de modo que este se
desvela enquanto um importante problema de saúde pública. Pela complexidade do fenômeno, seu enfrentamento
requer o suporte de uma rede intersetorial bem articulada com serviços nas áreas de atenção policial, jurídica,
psicossocial e à saúde. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem qualitativa com o objetivo de identificar
elementos que interferem no processo de enfrentamento da violência contra a mulher. O estudo foi realizado em 15
serviços da cidade de Salvador-Ba. São eles: Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (DEAMs); Centro de
Referência Loreta Valadares; Projeto Viver, Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA); Grupo Especial de Defesa da
Mulher (GEDEM); Casa-abrigo; Hospital Geral João Batista Caribe; Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS (GAPA);
Defensoria Pública do Estado da Bahia; Conselho Municipal da Mulher; 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar;
DERCA; CEAV; CRAS. Como técnica de coleta de dados utilizou-se a entrevista acompanhada de um formulário semi-
estruturado contendo questões abertas e fechadas. Foram respeitados os aspectos éticos baseados na Resolução
196/96. Os dados foram organizados com base na análise de conteúdo de Bardin, especificamente a análise temática.
A análise dos dados foi respaldada em textos de autores que tratam a temática. O estudo mostrou que a articulação
intersetorial e a atenção disponibilizada pelos serviços são elementos que interferem no enfrentamento da violência
contra a mulher. Vale salientar que ambos os elementos guardam relação com o fortalecimento da rede de atenção a
mulheres vítimas de violência. Neste sentido, organizamos os resultados em dois temas: articulação e atenção integral.
Destarte, acreditamos que o estudo oferecerá subsídios valiosos para maior compreensão e visibilidade desse
fenômeno social, pois sinaliza para a necessidade de se conhecer as atribuições de outras instituições e reafirma a
importância da articulação entre as mesmas. Além disso, oferece elementos que orientam o desenvolvimento de
políticas e ações articuladas no sentido de favorecer o processo de enfrentamento da violência contra as mulheres.

Apresentador: Paulo Roberto dos Santos Marins

Título:  PG - Fundamentos que as docentes e preceptoras dos cursos de graduação da UFBA e da FTC utilizam
ao vivenciarem dilemas éticos no ensinar a/e cuidar nos campos de prática do SUS

Orientador: Darci de Oliveira Santa Rosa

Trata-se de pesquisa exploratória descritiva com abordagem qualitativa realizada na UFBA e na FTC. Seu objetivo foi
conhecer os fundamentos que as docentes e preceptoras dos cursos de graduação em enfermagem da UFBA e da FTC
utilizam ao vivenciarem dilemas éticos no ensinar a/e cuidar. As colaboradoras foram 20 docentes e preceptoras dos
cursos de graduação em enfermagem. O projeto da pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa e foi
solicitado as instituições autorização para realização da mesma. As colaboradoras assinaram o termo de consentimento
após esclarecimentos sobre a sua participação e o estudo. O instrumento de coleta de dados foi constituído por uma
entrevista semi-estruturada realizada nos meses de dezembro de 2009 a fevereiro de 2010. Os resultados evidenciaram
temas relacionados a princípios bioéticos, respeito à cidadania do usuário, compartilhar dilemas, hierarquia para tomada
de decisão, deontologia e orientação como fundamento do agir das docentes e preceptoras dos cursos de graduação
em enfermagem. Conclui-se que as docentes e preceptoras se preocupam com o agir dos estudantes em formação, os
fundamentos para decisão e compartilham conflitos e dilemas nos campos de prática.
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Apresentador: Poliana Farias Alves

Título: Análise da Aceitabilidade da Estratégia Saúde da Família – Participação Popular

Orientador: Michele Mandagara de Oliveira

Introdução: A análise de aceitabilidade da ESF pela comunidade é um dos instrumentos essenciais para apoiar a
transformação do modelo assistencial. O usuário/família deve ser considerado e ser estimulado a ser co-participe nas
decisões em saúde, uma vez que se entende que as necessidades em saúde devem ser priorizadas na construção de
políticas de saúde qualificadas. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a aceitabilidade da
Estratégia Saúde da Família (ESF) na perspectiva dos usuários em um município do interior do Estado da Bahia.
Metodologia: trata-se de um estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa que será realizado nas
Unidades de Saúde da Família do município de Riachão do Jacuípe-BA. O projeto foi encaminhado e aprovado pelo
Comitê de Ética e Pesquisa. Foram aplicados formulários aos usuários participantes. A análise quantitativa será
realizada por meio da análise estatística. Os dados quantitativos sobre a aceitabilidade serão apresentados em tabelas
de freqüência geradas com a utilização do Software Epi-Info 6.04. Serão tomadas como variáveis dependentes: a
escolaridade, a renda e o conhecimento sobre a ESF. Observa-se com os achados que os usuarios na sua maioria não
participam das reunioes e tao pouco reconhecem a importancia de participar das decisoes de saude. A participação
social do usuário\família pode influir na satisfação do usuário. Por isso, é preciso que cada vez mais os CLS se
aproximem da comunidade e estes também se aproximem dos CLS, construindo um movimento no sentido de fortalecer
a ESF que mesmo não tendo sido discutida no nível local, pode ser entendida como uma grande conquista da
população.

Apresentador: Raabe Oliveira Paixao

Título: Gestão de cuidado e participação social como estratégias de mobilização social resgate de práticas de
saúde tradicionais de matriz africana: analisando as perspectivas dos informantes chaves em um município da
região metropolitana de Salvador

Orientador: Gesilda Meira Lessa

Apresentamos o presente estudo como resultado alcançado, no semestre 2010.1, do Projeto “Gestão de cuidado e
participação social como estratégias de mobilização social resgate de práticas de saúde tradicionais de matriz africana:
analisando as perspectivas dos informantes chaves em um município da região metropolitana de Salvador” (março/2010
a março/2011). Justifica-se, na dinâmica do SUS, ao procurar responder as questões: como acontece o cuidado da
saúde nesta população? Qual sua contribuição social para a equidade e a promoção da igualdade étnico-racial? Foram
priorizados estudos sobre a etnopesquisa e a Política Integral de Saúde da População Negra (PISPN), do Ministério da
Saúde (MS), para o Sistema Único de Saúde (SUS), que visa a promoção da igualdade em saúde desta população.
A etnopesquisa (Macedo, 2000) envolve o contato direto entre o pesquisador e o sujeito a ser pesquisado. Ela utiliza a
fala como forma de aproximação das pessoas e de transmissão de saberes, inclusive do cuidado à saúde, além de
contribuir para a mobilização da população na busca de atendimento nas unidades de saúde da rede do SUS. Segundo
o MS (Brasil, 2005), o negro vive na nossa sociedade maior dificuldade de acesso a saúde e educação, caracterizando
discriminação racial, que cria barreiras, por exemplo, ao exercício de cargos considerados mais importantes na
sociedade. A PISPN define os princípios, a marca, os objetivos, as diretrizes, as estratégias e as responsabilidades de
gestão, voltada para a melhoria das condições de saúde desse segmento da população. Inclui ações de cuidado,
atenção, promoção à saúde e prevenção de doenças, bem como participação popular e controle social, produção de
conhecimento, formação e educação permanente para trabalhadores de saúde, visando à promoção da equidade em
saúde da população negra. Ela é introduzida na dinâmica do SUS, por meio de estratégias de administração solidária e
participativa, que incluem: utilização da cor da pele, na produção de informações, sobre epidemias para a definição de
prioridades e tomada de decisão: ampliar e fortalece o controle social com o desenvolvimento de ações e estratégias de
identificação e abordagem, combate e prevenção do racismo institucional. Esta Política se organiza nas três esferas
(federal, estadual e municipal), englobando, expandindo e promovendo a saúde integral da população negra; prioriza a
diminuição da desigualdade étnico–racial, combatendo o racismo e a descriminação no SUS (BRASIL, 2004). Segundo
Alves e Seminotti (2009), a população negra - rica em cultura e saberes - possui grande capacidade de contribuir para a
melhoria da qualidade de vida e atenção a saúde, através do resgate de praticas tradicionais, de matriz africana. A
maneira como os negros foram trazidas para o Brasil contribuiu significantemente para que esta população
desenvolvesse e solidificasse suas próprias alternativas e meios de atenção à saúde, já que eram totalmente exclusos
do atendimento médico daquela época, pois nem ao menos cidadãos eram considerados. A grande importância e
relevância das praticas de saúde de matriz africana encontra-se, também, no seu reconhecimento como um dos
instrumentos para o suporte, o atendimento e a atenção a esta parte da população. Nesse contexto, onde estão
fragmentadas as práticas de saúde do SUS e as práticas de saúde tradicionais, encontramos a necessidade de
conhecermos estas práticas, para divulgá-las entre os profissionais de saúde, possibilitando seu reconhecimento e, até
mesmo, atividades que criassem certos vínculos na relação com os serviços do SUS. Ainda segundo os mesmo
autores, o intercambio de saberes é preciso. Hoje reconhecemos que o conhecimento científico por si só não é capaz
de atender todas as necessidades do individuo. Dessa forma, aproximando e integrando
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Apresentador: Raabe Oliveira Paixao

Título: Gestão de cuidado e participação social como estratégias de mobilização social resgate de práticas de
saúde tradicionais de matriz africana: analisando as perspectivas dos informantes chaves em um município da
região metropolitana de Salvador

Orientador: Gesilda Meira Lessa

conhecimentos podemos nortear atividades no SUS com o objetivo de atender de forma mais completa e eficaz a saúde
da população negra, chegando então a uma verdadeira

Apresentador: Raíssa Millena Florencio Gordiano

Título:  PG - Desafios contemporâneos e bases para a elaboração de diretrizes e ações para a qualidade do
processo de formação da(o) enfermeira(o) frente à realidade da expansão de cursos e oferta de vagas no
ensino de graduação

Orientador: Josicelia Dumet Fernandes

A trajetória da educação em enfermagem no Brasil mostra-se em um contexto de mudanças influenciadas por fatores
sociais econômicos e políticos, acompanhando as transformações do Brasil e do mundo, evidenciado pelas políticas de
educação e saúde que perpassam a formação do enfermeiro em cada década. Atualmente, as novas políticas de
educação abriram espaço para o processo de expansão dos cursos de graduação em enfermagem, correspondendo às
expectativas do Plano Nacional de Educação. OBJETIVO: Identificar desafios contemporâneos e bases para a
elaboração de diretrizes e ações para a qualidade do processo de formação da (o) enfermeira (o) frente à realidade da
expansão de cursos e oferta de vagas no ensino de graduação. METODOLOGIA: Trata-se de um recorte da pesquisa
intitulada Expansão e qualidade do ensino de enfermagem. Esta pesquisa possui caráter exploratório descritivo, com
abordagem qualitativa, cujos dados foram coletados no ano de 2009 com 28 discentes de seis cursos/escolas de
graduação em enfermagem, públicos e privados, da cidade de Salvador/BA. RESULTADOS: A análise das falas dos
sujeitos entrevistados apontou alguns fatores considerados como desafios para o processo de formação desses futuros
profissionais, conferindo preocupação dos estudantes quanto a sua formação e possibilidades de diretrizes para as
mudanças, particularmente, no que se refere à qualidade desse processo frente à expansão de cursos e oferta de
vagas no ensino de graduação. DISCUSSÃO: Os resultados da pesquisa apontaram dois desafios que devem ser
superados pelas escolas na elaboração de ações que visem à qualidade do processo de formação em enfermagem na
cidade do Salvador. O primeiro desafio seria a real integração da academia com o serviço; o segundo implica na
discussão dos mecanismos de controle de qualidade da educação em enfermagem, visando ás necessidades de saúde
da população em que o estudante está inserido, atendendo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Apresentador: Rebeca Amorim de Jesus

Título:  PG - ESTUDO DE CASO COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO NA GRADUAÇÃO DE ENFERMAGEM:
percepção dos graduandos

Orientador: Alvaro Pereira

Com o desenvolvimento da Enfermagem no campo das ciências e a aplicação do Processo de Enfermagem como a
prática do cuidado profissional de Enfermagem, o uso da metodologia do estudo de caso encontra-se em processo
crescente e expansivo. O estudo de caso tem sido considerado como uma estratégia de ensino, de caráter  humanístico
e problematizador, por contribuir de forma muito positiva, para a formação do aluno, considerando-se a possibilidade de
ampliação do conhecimento teórico-prático no âmbito da assistência e o estímulo à autonomia deste, nos processos de
tomada de decisão na solução de problemas.
O presente estudo trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo e analítico com abordagem qualitativa, que será
realizada com discentes que estão cursando o quinto semestre acadêmico do Curso de Enfermagem de uma
universidade pública da cidade de Salvador, através da técnica de entrevistas. O objetivo é analisar como se processa a
percepção dos discentes sobre a estratégia do uso do estudo de caso no ensino das atividades práticas da disciplina
Cuidado de Enfermagem a Pessoa no Contexto Hospitalar. Os dados serão analisados através da técnica de Análise de
Conteúdo posposta por Bardin, levando-se em consideração os aspectos éticos e legais, constantes  a resolução
196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
Espera-se com esse estudo, contribuir com os graduandos na aplicação da metodologia do estudo de caso enquanto
estratégia de ensino que possibilita o estabelecimento de um perfil profissional de enfermeiro cônscio, questionador,
político e hábil na utilização do conhecimento não só para a prática do cuidar/cuidado, mas também para ser um agente
de mudança frente às desigualdades sociais influenciadas pelo modelo socioeconômico e político da sociedade
moderna.
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Apresentador: Rosane Sousa Barreto

Título:  PG - Mecanismos utilizados por mulheres que abortaram para enfrentamento do luto

Orientador: Solange Maria dos Anjos Gesteira

O aborto é um tema polêmico e repercute na vida e saúde da mulher em decorrência da estigmatização social imposta
por ele, do sentimento de culpa que o acompanha e da dor da perda, que caracteriza o luto. O objetivo desse estudo é
compreender o processo de luto vivenciado por mulheres que abortaram e os mecanismos que elas utilizam para o
enfrentamento do luto. Para tanto, foi utilizado o método exploratório descritivo com abordagem quantitativa por meio de
entrevista semi-estruturada e análise estatística simples. A amostra foi composta de 12 mulheres que vivenciaram o
processo de abortamento em algum momento de suas vidas e que utilizavam os serviços do ambulatório de uma
maternidade pública de Salvador-Ba. Os principais sentimentos observados nas entrevistas foram: tristeza, choro, dor,
medo e arrependimento. Tristeza, depressão, dor, medo e choro foram mais freqüentes nas situações em que o aborto
foi provocado, enquanto culpa, arrependimento e peso na consciência foram sentimentos ausentes nos casos de
abortamento espontâneo. As principais redes de apoio que estas mulheres buscaram para o enfrentamento do luto
foram a religião e a família, sendo que em nenhum momento houve a menção ao serviço de saúde, que deveriam
contribuir de maneira significativa na elaboração da perda junto à mulher.

Apresentador: Sabiny Pedreira Ribeiro

Título:  PG - Identificando as forças das famílias cuidadoras no processo de cuidar de crianças de mães com
DPP, um enfoque da enfermagem

Orientador: Sonia Lorena Soeiro Argollo Fernandes

A maternidade é um momento único e fascinante na vida da mulher. Esse período traz consigo diversas emoções,
reflexões, dúvidas, angústias e insegurança. Logo todo o ciclo gravídico-puerperal é considerado um período de risco
para o psiquismo devido à intensidade da experiência vivida pela mulher. Esta experiência pode incidir sobre
psiquismos mais ou menos estruturados, em que mesmo mulheres com boa organização psíquica podem se deparar
frente a situações imprevisíveis pela falta de controle social que podem corroborar para o desencadeamento de
distúrbios psíquico. Dentre esses distúrbios a depressão pós parto (DPP) vem se tornando um importante problema,
tanto no âmbito nacional como no mundial, acometendo 12 a 19% da população feminina brasileira. Para tanto havendo
bloqueio materno em manifestar amor pelo filho, é importante que alguém assuma a tarefa de maternagem no
quotidiano da criança, para que o bebê possa sentir-se amado e acolhido, pois sem amor não desenvolverá a
capacidade de confiar em suas próprias possibilidades de desenvolvimento físico e emocional. É neste quotidiano que,
através de significados, ações e interações os seres humanos se deparam com as forças existentes na singularidade do
seu processo de viver. Na DPP essas forças estão intrinsecamente ligadas a diversos fatores biológicos, obstétricos,
sociais e psicológicos que se inter-relacionam e apontam o caráter conflituoso da maternidade. Alguns desses fatores
são: o suporte oferecido pelo parceiro e/ou por outras pessoas com quem a mãe se relaciona; o planejamento da
gestação; o parto; o nascimento prematuro e a morte do bebê; a amamentação; a saúde e o temperamento da criança;
o retorno ao trabalho e adversidades sócio-econômicas, entre outros. Portanto a DPP é fator de risco para a saúde da
mãe e do bebê requerendo assim toda a atenção dos profissionais de saúde. Objetivou-se com este estudo identificar
os as forças das famílias cuidadoras, no processo de cuidar de crianças de mãe com depressão pós-parto. Tratou-se de
um estudo de caso analítico, com enfoque na Sociologia Compreensiva de Michel Maffesoli, que utilizou entrevista semi
-estruturada dirigida a uma mãe com história de DPP captada num CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) do
município de Salvador. A coleta de dados deu-se no período de outubro de 2009 a março de 2010. Os resultados
revelaram que força é ter autoridade, é ter determinação e as Forças no Quotidiano do Cuidado são: a consciência do
papel de ser mãe; o desejo de ter os filhos de volta; apoio de amigos e profissionais da rede de saúde; superação;
empatia; medo de perder; e fé religiosa em relação à maternidade. Entendemos por força ou potência como qualquer
atitude ou comportamento quotidiano utilizados pelo ser humano na sua interação e na relação com o outro e com o
mundo, com vistas à melhoria do seu processo de viver. Acreditamos que as mães, independente do seu estado de
saúde são as principais cuidadoras dos seus filhos, logo qualquer fator que interfira nesse cuidado materno é de
extrema relevância. Cabe a enfermagem compreender as forças que as mães com DPP encontram no dia a dia
cuidando dos seus filhos, assumindo assim uma postura de cuidado holístico que permita formar e fortalecer o vínculo
afetivo entre a criança e a mãe. Logo percebe-se que a enfermagem tem um importante papel de promover saúde à
criança cuja mãe tem DPP, ao contribuir para que o cuidador esteja atento às necessidades humanas básicas e demais
cuidados de estimulação, conforto, manutenção da vida, de compensação, de apaziguamento ou de relaxamento.
Acreditamos que este estudo possibilite o olhar para o quotidiano do cuidado de crianças de mães com DPP visando a
(re) construção do processo de viver saudável, com vistas ao acompanhamento do crescimento e desenvolvimento
infantil; identificação de agravos para a saúde e integralidade do indivíduo, além da formação ou manutenção do vínculo
afetivo entre pais e filhos.
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Apresentador: Tabata Cerqueira Nascimento

Título:  PG - A Enfermagem e a Preocupação com os Recursos

Orientador: Darci de Oliveira Santa Rosa

Trata-se de estudo bibliográfico que teve como questão de pesquisa: qual a produção bibliográfica sobre os recursos na
enfermagem? E como objetivo identificar a produção bibliográfica sobre os recursos na enfermagem. As fontes de
dados foram selecionadas no sítio SCIELO, utilizando como descritor a palavra recursos, sendo exibidos 2.566 artigos.
A pesquisa foi refinada, utilizando o próprio aplicativo do sitio que permite selecionar artigos por periódicos. Assim,
foram selecionados apenas periódicos de enfermagem que totalizavam três: revista latino americana de enfermagem
com 80 publicações sobre o tema, revista da escola de enfermagem da USP com 45 publicações e revista brasileira de
enfermagem com 38 publicações. Estes artigos foram separados por ano, sendo utilizados na pesquisa aqueles que
foram publicados entre os anos de 2000 a 2010, somando 163 publicações. De acordo com o título elas foram
classificadas, buscando identificar que tipos de recursos preocupam a enfermagem. Deste modo, neste estudo, foi
possível construir seis categorias: recursos terapêuticos, recursos cognitivos, recursos humanos, recursos tecnológicos,
recursos instrumentais e recursos materiais. Foi considerado recursos terapêuticos tudo que estava relacionado à
prática do enfermeiro, como as relações que estabelece no cuidado com o cliente e sua família, sua atuação nos
setores de atendimento, dentre outros. Essa categoria teve a maior porcentagem de artigos, respondendo por 68,1% do
total, ou seja, 111 artigos. Os recursos cognitivos incluem as ações de ensino, pesquisa e desenvolvimento de
competências. Nesta estão 18 artigos, ou 11%. Foi incluído na categoria recursos humanos 14 artigos, representando
8,5 %. Eles tinham como conteúdo a relação do enfermeiro com a equipe multiprofissional e as diversas categorias de
enfermagem, bem como a qualidade dessa prática. Na categoria recursos tecnológicos estão os aspectos relacionados
à utilização da informática e a internet na prática de ensino e cuidado, foram 10 artigos ou 6,1%. Nos recursos
instrumentais estão os artigos que abordam a utilização de instrumentos alternativos, como louça mágica e brinquedo
terapêutico. Neles foram incluídos 6 artigos ou 3,7%. E, por fim, na categoria recursos materiais estão 4 publicações,
2,5%, que abordam custos de serviços e equipamentos A preocupação com os recursos humanos ainda tem destaque,
diante da necessidade de um trabalho interdisciplinar e das divisões categóricas na enfermagem. Também pode-se
observar a inclusão de temas como a internet e a informática neste período, superando os estudos em outras áreas. Na
preocupação com a formação é relevante a busca pelo desenvolvimento de competências. O aproveitamento de todas
as publicações talvez justifique a grande porcentagem de artigos presente na categoria recursos terapêuticos, pois
muitas eram as produções bibliográficas que abordam a prática do enfermeiro e que nem sempre deixava clara a sua
relação com os recursos. Pode-se observar com isso que o profissional de enfermagem apresenta grande preocupação
com os aspectos relacionados à sua prática profissional. A pouca produção sobre os recursos materiais na enfermagem
revela a necessidade de mais estudos sobre a temática. Conclui-se que apesar dos recursos fazerem parte do dia-a-dia
do trabalho do enfermeiro, influenciando, inclusive, na suas práticas, a preocupação com essa temática ainda é
incipiente, principalmente no que se refere aos recursos materiais.

Apresentador: Taiana Sacramento Lopes

Título: Análise da Acessibilidade dos Uusários a Estratégia de Saúde da Família

Orientador: Michele Mandagara de Oliveira

A acessibilidade é um dos instrumentos fundamentais para a garantia da universalidade, equidade e
integralidade da atenção a saúde, princípios organizativos do SUS que tem como objetivo defender o direito a saúde do
cidadão. A percepção do usuário é um indicador fundamental da qualidade da assistência prestada, devendo ser
considerado co-participe nas decisões em saúde O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a
acessibilidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) na perspectiva dos usuários em um município do interior do
Estado da Bahia. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa, sendo aplicado
formulários aos usuários participantes. Para análise dos dados foi divido a acessibilidade em três subcategorias:
geográfica, funcional e sócio-cultural. A analise quantitativa foi realizada por meio da estatística. Os dados quantitativos
sobre a aceitabilidade foram apresentados em tabelas de freqüência geradas com a utilização do Software E. pi-Info
6.04. Foram tomadas como variáveis dependentes: a escolaridade, a renda e o conhecimento sobre a ESF. Os
resultados mostraram que a população estudada é de baixa-renda e baixo nível de escolaridade o que se torna um
entrave ao acesso. A acessibilidade dentro da ESF atua ampliando os
princípios da universalidade e equidade que preconizam o direito do cidadão a saúde.

Apresentador: Talita Aquira dos Santos Lima

Título:  PG - O GRUPO DE CONVIVÊNCIA NO EXISTIR DA PESSOA IDOSA LONGEVA

Orientador: Tania Maria de Oliva Menezes

Introdução: O aumento da expectativa de vida, caracterizado pelas mudanças epidemiológicas e demográficas da
população brasileira é um dos maiores desafios da atualidade. O impacto social viabilizado por este tornou-se um
importante problema sócio-político-cultural e, por conseguinte, do sistema de saúde brasileiro no que se refere à
atenção a população idosa. Nessa perspectiva, destaca-se a atuação dos grupos
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Orientador: Tania Maria de Oliva Menezes

de convivência, os quais funcionam como ambientes de estímulo a participação social dos idosos. No sentido de avaliar
as implicações e relevâncias teóricas relativas às investigações científicas voltadas para os idosos nos grupos de
convivência, elegeu-se como objeto deste estudo a produção do conhecimento sobre a pessoa idosa nos grupos de
convivência, constituindo-se como objetivo investigar a produção do conhecimento sobre a pessoa idosa nos grupos de
convivência. Metodologia: trata-se de uma pesquisa bibliográfica, com abordagem quantitativa, descritiva e exploratória,
realizada nas bases de dados Scientific Electronic Library Online (SCIELO), na Literatura Latino-Americana e do Caribe
em Ciências da Saúde (LILACS) e nos periódicos de acesso online da revista Textos sobre Envelhecimento e Revista
Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Os resultados foram expressos através de representações numéricas, por meio
de valores e porcentagens em tabelas, quadros e figuras, seguindo a distribuição sistemática por freqüência simples e
posterior discussão e análise à luz da literatura relacionada à temática em estudo. Resultados: através do levantamento
realizado foram selecionadas 17(2,3%) produções científicas. Dessas, 58,8%, foram encontradas no LILACS e 17,6%
no SCIELO; 88,2% das produções foram classificadas como Artigo de Pesquisa ou Original. Quanto ao ano de
publicação, os estudos foram publicados entre os anos de 2004 a 2008, com prevalência de trabalhos em 2007, com
35,3% do total. Evidenciou-se que 58,8% das pesquisas utilizaram abordagem quantitativa, seguido de 29,4% que
combinaram os métodos quanti e qualitativo. Todos os estudos foram produzidos no Brasil, concentrados nas regiões
Nordeste e Sudeste (35,3%, cada), com predomínio nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Paraíba, com 17,6%,
cada. Quanto à área de conhecimento, a maioria faz parte da grande área Ciências da Saúde, com predomínio da
Saúde Coletiva (20%) seguido da Enfermagem, que representou 16% das produções. De acordo com o objeto mais
estudado, observou-se o seguinte: predominância de Perfil dos idosos participantes de grupos de convivência (23,5%) e
Representação social do idoso sobre a velhice e a educação ambiental (23,5%), seguidos de Consumo de
medicamentos por idosos de grupos de convivência; Hábitos de vida e conhecimentos sobre a prevenção de doenças, e
Repercussões das atividades desenvolvidas em grupo de idosos, cada um com freqüência de 11,8%, e em menor
percentual, 5,9% cada, foram Relação entre nível de atividade física e condições de saúde do idoso; Idosos egressos
de grupos da terceira idade, e Qualidade de vida. Conclusão: A partir da investigação dos principais resultados das
pesquisas analisadas percebeu-se que há uma repercussão positiva da vivência em grupos da terceira idade para
qualidade de vida do idoso. Deste modo, a produção científica sobre idoso nos grupos de convivência, apesar de ainda
apresentar-se de forma singela, é importante. Portanto, conclui-se que é fundamental ampliar e qualificar as produções
e as áreas de conhecimentos direcionadas ao estudo desta temática, sobretudo, na perspectiva de ter como foco
central os grupos de convivência como espaço social para a promoção do envelhecimento saudável e com qualidade de
vida.

Apresentador: Tamara Cristina Dias de Assis

Título:  PG - ASPECTOS ÉTICOS EM MORTE ENCEFÁLICA E TRANSPLANTE

Orientador: Darci de Oliveira Santa Rosa

Resumo: O transplante de órgãos ao mesmo tempo em que traz benefícios para a humanidade, promovendo a cura e
salvando vidas, traz também conflitos e dilemas, considerando os aspectos éticos envolvidos na morte encefálica e
transplante. Assim, houve o interesse em conhecer e fazer uma revisão da produção cientifica a respeito desse tema
Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico no período de 2006 a 2009 em âmbito nacional, por meio das
bases de dados LILACS e SCIELO, utilizando-se as palavras-chave: morte encefálica, transplante, ética, enfermagem.
Foram obtidos 20 artigos sobre a temática, sendo selecionados 14 pela relevância para o entendimento dos aspectos
éticos em morte encefálica e transplante. A análise foi desenvolvida considerando inicialmente a leitura dos títulos e
resumos. De posse do material bibliográfico, iniciou-se as leituras, levando-se em consideração uma ordem cronológica,
das publicações mais antigas para as mais recentes no sentido de acompanhar a evolução referente à temática, como
também identificar sub-temas relacionados à temática central.  A análise do conteúdo foi realizada buscando identificar
concordâncias e divergências entre os autores. Após a análise observou-se que os temas mais abordados são
posicionamento dos profissionais de saúde perante a morte encefálica (oito artigos), motivos da recusa familiar (cinco
artigos) e diagnóstico de morte encefálica, importância do diagnóstico de morte encefálica, causa de morte encefálica e
contra indicação a doação todos esses com três artigos. Os motivos mais abordados para a recusa da doação de
órgãos pelo familiar são a falta de informação (cinco artigos), a espera de um milagre (três artigos), a falta de apoio
(dois artigos) e a religião (um artigo). Conclui-se que: a realização do presente estudo foi de fundamental importância
para estudantes de graduação em enfermagem, uma vez que auxiliou na percepção da falta de informação necessária
para tomar a decisão de doação, considerado o principal motivo de recusa para doação de órgãos; é imprescindível
tomar conhecimento dos elementos éticos que norteiam a atuação dos profissionais de saúde junto aos familiares dos
potenciais doadores, pois a assistência e transmissão de informação durante o processo se tornam essenciais para
tomada de decisão para doação. Espera-se contribuir para o melhor esclarecimento a cerca
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da doação de órgãos junto aos profissionais de saúde, conscientizando-os sobre a importância da informação que deve
ser prestada ao familiar neste momento.

Apresentador: Tamires Lima da Silva

Título: Fatores que Influenciam na Gestação da Adolescente Quilombola

Orientador: Climene Laura de Camargo

A gravidez na adolescência constitui-se em um fenômeno de repercussão mundial ,  tratado como uma questão de
Saúde Pública devido a sua grande incidência , sendo demasiadamente marcante nos contextos sociais mais
populares. O parto constitui a primeira causa de internação de adolescentes pelo SUS, somando, junto com gravidez e
puerpério, um quantitativo de 80,3% do total em todas as regiões brasileiras. Dados do ministério da Saúde
demonstram que, por ano, um milhão de meninas engravidam antes dos 20 anos de idade no país. O fenômeno é
decorrente de múltiplos fatores, dentre eles o desconhecimento  e uso inadequado dos métodos contraceptivos,
banalização da sexualidade, vulnerabilidade relativa a fase elaborativa da adolescência , aumento da promiscuidade,
vitimização por violência sexual, tudo isso somado a falta de diálogo com os genitores pelo fato da vivência da
sexualidade ainda representar  um tabu a ser vencido pela maioria das famílias, contribuindo com a busca  de outras
fontes de informação,  pelas adolescentes, que na maior parte das vezes se restringem aos veículos  comunicativos e
aos círculo de amizades, uma vez que as escolas e os serviços de saúde também se mostram despreparados para
exercerem este papel. Este estudo teve como objeto os fatores que influenciam a gestação para adolescente
quilombola e objetivou identificar esses fatores para as adolescentes grávidas no período de agosto de 2009 a junho de
2010. Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, cuja a amostra foi composta por 5 adolescentes com a idade entre
12 a 19 anos. A coleta de dados se deu por um formulário, com questões fechadas.  Ao final do estudo identificamos
que a média de idade destas adolescentes foi de 17 anos, sendo que a menarca ocorreu em média aos 12 anos, e a
maioria teve sua primeira relação sexual aos 14 anos. Cabe salientar que um numero significativo das adolescentes
não completou os estudos devido a gravidez. Espera-se que este trabalho possa subsidiar programas de atenção à
saúde das adolescentes com ênfase na educação sexual em Ilha de Maré.

Apresentador: Tassia Lacerda de Queiroz

Título:  PG - A influência de fatores cognitivos e emocionais no tempo de decisão para procura de atendimento
médico: diferenças entre homens e mulheres com infarto do miocárdio

Orientador: Fernanda Carneiro Mussi

Introdução: O tratamento precoce do infarto agudo do miocárdio (IAM) pode diminuir a morbidade e mortalidade.
Conhecer fatores cognitivos e emocionais associados à demora na decisão para procura de atendimento médico por
homens e mulheres que sofreram IAM pode orientar práticas de cuidar que resultem em atendimento precoce. Objetivo:
Analisar, para homens e mulheres que sofreram IAM, a influência de fatores cognitivos e emocionais no tempo de
decisão para procura de atendimento médico Metodologia: Estudo descritivo e de corte transversal. Cem pessoas com
diagnóstico médico de IAM foram entrevistadas em duas instituições hospitalares de Salvador-BA. Os dados foram
analisados em números absolutos, percentuais e médias. Para analisar a associação entre as variáveis do estudo,
segundo o gênero, foi empregado o teste Q-quadrado. Para a ocorrência de valores esperados abaixo de 5, em tabelas
2X2, empregou-se o Teste Exato de Fisher. Para verificar a influência desses fatores no TD e se o gênero era variável
modificadora das associações de interesse, empregou-se o modelo de regressão linear robusto. A significância
estatística adotada para todos os testes foi de 5% (valor de p=0,05). Enquanto que, para análise da interação adotou-se
valor de p= 0,10. Resultados: A média de idade para as mulheres foi de 58,97 anos (± dp 12,10) e para os homens de
58,70 anos (± dp 11,08). Houve predomínio de homens (71%); idade <60 anos (56%), procedência de Salvador (70%);
raça/cor negra (71%); casados/união estável (75%); baixa escolaridade (69%) e baixa renda (63%); de pessoas com
atividade laboral (67%); e do domicílio como local do IAM (76%). A MG para TD foi de 1,1 h e, respectivamente, para H
e M, de 0,9 h e 1,4 h. A maioria dos participantes não procurou de imediato o atendimento médico (83%), não associou
os sintomas a problema cardíaco (56%) e os julgou como graves no curso do evento cardiovascular (64%). Predominou
como ação imediata a espera pela melhora dos sintomas (69%), seguida de tomar algo para melhorá-los (54%). O
motivo prevalente para a demora na decisão de buscar atendimento médico foi pensar que não era nada sério e iria
melhorar (83%).Verificou-se associação significante para os participantes que: consideraram graves os sintomas
(TD=0,8h) em relação aos que não perceberam gravidade (TD= 2,0h), procuraram imediatamente um serviço de saúde
(TD=0,1h) em relação aos que retardaram essa decisão (TD=1,9h), esperaram a melhora dos sintomas (TD= 2,2h) e
tomaram algo para melhorar (TD=1,9h) em relação aos que não tiveram essas ações (TD respectivos de 0,2h e 0,5h).
Com a piora dos sintomas, notou-se associação significante para os que tomaram algo para melhorar (TD=13,8h) e
esperaram a sua melhora (TD=17,0h) em relação aos que não adotaram essas ações (TD=1,8 e 1,9h). O gênero foi
potencial modificador das associações entre TD e
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esperar a melhora dos sintomas (p=0,014), ocultá-los (p=0,016) e pedir ajuda a alguém na piora dos sintomas
(p=0,050). Conclusão: O estudo demonstrou que a maioria dos indivíduos não reconheceu a origem dos sintomas, agiu
de forma inapropriada face aos mesmos e demorou em decidir procurar atendimento médico. Homens e mulheres
apresentaram TD elevados para a procura de atendimento médico. Alguns fatores de natureza cognitiva e emocional
foram associados a maior TD, e o gênero foi potencial modificador da relação entre TD e estes fatores. A (o) enfermeira
(o) deve utilizar-se das estratégias de educação em saúde, na perspectiva de gênero, vislumbrando intervenções que
promovam a valorização do atendimento precoce.

Apresentador: Thais Prado Teixeira

Título: A vivência do luto por mulheres que abortaram

Orientador: Solange Maria dos Anjos Gesteira

O processo do abortamento envolve aspectos biológicos, emocionais, éticos e religiosos. Por estar inserido num
contexto tão controverso o aborto acaba suscetibilizando a mulher que passa voluntária ou involuntariamente por ele a
transtornos físicos, emocionais e psíquicos. Dentre estes se encontra o luto, que pode ser vivenciado de uma maneira
normal ou patológica, de acordo com a forma de enfrentamento do indivíduo. Ante estas considerações, objetivando
prestar uma atenção integral à mulher que passa por este processo, questionou-se: Como as mulheres que passaram
pela experiência do processo de abortamento vivenciam/vivenciaram seu luto? O presente estudo teve como objetivo
compreender o processo de luto vivenciado por mulheres que abortaram. Tratou-se de um estudo exploratório
descritivo, com abordagem qualitativa; cujos dados foram obtidos a partir de entrevista semi-estruturada e analisados
através da técnica de análise de conteúdo proposta por Bardin. Observou-se que embora as mulheres não tivessem
verbalizado a presença do luto pós-abortamento, emergiu das suas falas aspectos que permeiam o estado de luto,
sendo estes distribuídos nas seguintes categorias: depressão/tristeza; rede de apoio; culpa; e ambivalência afetiva. É
imprescindível despertar os profissionais da saúde e estudantes em formação para a necessidade de um atendimento
voltado também ao luto, pois este pode corroborar para o desequilíbrio emocional e físico da mulher que o vivencia.

Apresentador: Thaise Caroline Rocha da Silva

Título: DESCREVER A EXPERIÊNCIA DO SIGNIFICADO DA GESTAÇÃO PARA AS ADOLESCENTES DE
REMANESCÊNCIA QUILOMBOLA

Orientador: Climene Laura de Camargo

 A adolescência é um período de transição na vida da pessoa, o que representa um momento de conjunção de conflitos.
Uma fase que se caracteriza por mudanças sociais, afetivas e principalmente a descoberta da sexualidade, além de
constituir momentos de incertezas, ansiedade, baixa auto-estima e preocupação constante com a auto-imagem. O
adolescente ainda não possui amadurecimento mental suficiente para racionalizar as conseqüências futuras, advindo do
seu comportamento sexual, podendo deparar-se com situações de risco, como a gravidez não planejada. Considerando
que a gravidez na adolescência constitui-se em um fenômeno de repercussão mundial decorrente de múltiplos fatores,
este estudo teve como objeto  o significado da gestação para a adolescente quilombola e objetivou descrever a
experiência destas  adolescentes diante da gravidez. Trata-se de um estudo  qualitativo com abordagem etnográfica,
realizado na comunidade em Ilha de Maré, Salvador-Ba, cujo os sujeitos da pesquisa foram 5 (cinco)adolescentes
grávidas na faixa etaria de 12 e 19 anos, identificadas no período de agosto de 2009 a julho de 2010. A aproximação
efetiva com as adolescentes ocorreu por meio de oficinas de saúde sendo que a coleta de dados ocorreu por meio da
entrevista semi-estruturada. Os resultados do estudo estão apresentados de acordo ao referencial etnográfico de Clfford
Geertz em Estruturas de Significância assim classificados : sentimentos ao descobrir a gravidez, significado da
gravidez, motivos para não engravidar, motivos alegados para ter engravidado, práticas culturais frente a gestação,
relacionamento conjugal, apoio familiar, perspectivas futuras da gestante adolescente e sentimentos de posse. Ao final
do estudo identificou-se que a gravidez  para a maioria das  adolescentes neste  estudo apesar de ter sido algo
vivenciado como prazeroso, foi também uma supresa nas suas vidas e que trouxe consequencias indesejáveis, como o
abandono escolar. Espera-se que este estudo possa subsidiar programas de atenção à saúde da população negra
atentando para as particularidades do mundo adolescente.
Palavras-chave: Enfermagem, gravidez na adolescência, remanescentes quilombolas, etnografia.
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Título:  PG - Análise do perfil de receptores estrogênicos em diferentes depósitos de tecido adiposo de ratas
obesas e hipertensas.

Orientador: Najara de Oliveira Belo

A distribuição do tecido adiposo tem grande impacto nos riscos associados a obesidade, pois o acúmulo de tecido
adiposo subcutâneo traz menos riscos a saúde quando comparado com o acúmulo de gordura visceral. O estrógeno é o
principal fator que regula o desenvolvimento e a deposição de tecido adiposo em fêmeas, exercendo seus efeitos
através de sua ação nos receptores intracelulares para estrógeno, o ER-a e o ER-ß. O objetivo deste trabalho foi
analisar a expressão de receptores para estrógeno em diferentes
depósitos de tecido adiposo de ratas wistar ovariectomizadas e alimentadas com dieta hiperlipídica. Foram utilizadas
ratas Wistar fêmeas com 12 semanas de idade. As ratas foram ovariectomizadas (O) ou sham operadas (S). Quatro
semanas depois, os animais foram divididos em grupos (n:6) de acordo com a dieta recebida: dieta com 54,4% do total
de calorias de lipídios (DL) e dieta controle (DC). Após 24 semanas consumindo as dieta, as ratas foram sacrificadas e
os depósitos de tecido adiposo mesentérico, parametrial e retroperitoneal foram removidos, pesados e imediatamente
congelados. Foi realizada reação em cadeia da polimerase (PCR) para analisar a expressão dos receptores para
estrógeno alfa e beta nos tecidos adiposos mesentérico e parametrial. Os animais DLO apresentaram um grande
aumento de peso corporal que se refletiu nos pesos dos diferentes depósitos de tecido adiposo. Os animais DCO
apresentaram aumento do depósito de gordura parametrial e os animais DLS mostraram aumento dos depósitos
parametrial e mesentérico quando comparados com os animais DCS.O depósito de tecido adiposo parametrial
demonstrou uma maior expressão gênica de receptores beta (ER-ß) e o depósito de tecido adiposo mesentérico, uma
maior expressão dos receptores alfa (ER- a) nas ratas controle . Em relação ao efeito da ovariectomia somado ao efeito
da dieta hiperlipídica, observou-se que no tecido adiposo parametrial ocorreu uma redução na expressão dos
receptores para estrógeno do tipo alfa e do tipo beta. O grupo somente ovariectomizado apresentou uma grande
redução da expressão do ER-ß no tecido adiposo parametrial. Já em relação ao tecido adiposo mesentérico observou-
se o contrário, um
aumento na expressão do ER-a induzido tanto pela dieta hiperlipídica quanto pela ovariectomia . A dieta hiperlipídica
provocou um aumentou na expressão do ER-a em tecido adiposo mesentérico. A atividade lipolítica dos tecidos foi
diferente. O tecido adiposo retroperitoneal apresentou maior atividade lipolítica em condições basais, mas após o
tratamento com estradiol os tecidos que apresentaram maior atividade lipolítica foram o mesentérico e o parametrial.
Diante do exposto concluímos que a expressão de receptores para estrógeno é dependente não somente do estado
hormonal, mas também da localização do tecido adiposo e da dieta, o que pode explicar as ações distintas do
estrógeno tanto no metabolismo do tecido adiposo quanto na produção de adipocinas pelos mesmos.

Apresentador: Wilker Herkson de Almeida Oliveira

Título: Análise de eventos propulsores de aceitabilidade

Orientador: Michele Mandagara de Oliveira

A análise de aceitabilidade da Estratégia Saúde da Família (ESF) pela comunidade é um dos instrumentos essenciais
para apoiar a transformação do modelo assistencial. O usuário/família deve ser considerado co-participe nas decisões
em saúde, uma vez que se entende que as necessidades em saúde devem ser priorizadas na construção de políticas
de saúde qualificadas. O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar os eventos propulsores de
aceitabilidade da ESF  na perspectiva dos usuários em um município do interior do Estado da Bahia. Trata-se de um
estudo descritivo e exploratório com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado nas Unidades de Saúde da Família
deste município. O projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Foram aplicados formulários
aos usuários participantes. A análise quantitativa foi realizada  por  meio da análise estatística. Os dados quantitativos
sobre a aceitabilidade foram apresentados em tabelas de freqüência  geradas com a utilização do Software Epi-Info
6.04. Foram tomadas como variáveis dependentes: a escolaridade, a renda e o conhecimento sobre a ESF. Para a
análise dos dados. Os profissionais que receberam as melhores avaliações foram os agentes comunitários, seguido dos
profissionais de enfermagem, recepcionista, médicos e dentista, respectivamente. A maioria da população estudada de
alguma forma já procurou a USF, e formou algum  tipo de vínculo, pois mais da metade dos usuários pesquisados
participam ou  participaram  dos serviços oferecidos nas unidades. O tempo de freqüência as USF foram em sua
maioria maior que dois anos o que contribui não só com a criação de um vínculo efetivo mas também reflete a aceitação
do  usuário com  relação ao serviço. Desta forma, a avaliação dos serviços de saúde pode ser entendida como um
importante instrumento de legitimação social de propostas e políticas que tenham o objetivo de qualificar as práticas em
saúde.
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Título:  PG - Caracterização de isolados clínicos de Cryptococcus spp. quanto aos sorotipos, fatores de
virulência e a atividade antifúngica in vitro de fluconazol, itraconazol e anfotericina B.

Orientador: Tania Fraga Barros

A criptococose é uma infecção causada por leveduras do gênero Cryptococcus sp.,
cujas espécies C. neoformans e C. gattii são as mais isoladas clinicamente. Trata-se de uma
infecção de importância epidemiológica e com elevada letalidade, apresentando um sério
potencial patológico, especialmente para indivíduos imunocomprometidos. A manifestação
clínica depende da susceptibilidade do hospedeiro e da capacidade do patógeno em
expressar fatores de virulência como presença de cápsula polissacarídica, expressão de
melanina, crescimento a 37ºC e secreção de enzimas como fosfolipase, proteinase e urease.
No Brasil, o tratamento da meningite criptocócica é realizado através da anfotericina B,
fluconazol ou itraconazol, havendo relatos de resistência a estes antifúngicos. O objetivo
geral desse trabalho foi caracterizar o potencial virulento de isolados clínicos de
Cryptococcus spp. de casos de meningite da cidade de Salvador, Bahia, investigando a
atividade antifúngica frente ao fluconazol, itraconazol e anfotericina B através da
concentração inibitória mínima, da concentração fungicida e do estudo do tempo de morte;
investigar a produção de fosfolipase, proteinase, uréase e melanina, bem como o
crescimento à 37oC , tamanho da cápsula e avaliar os sorotipos de Cryptococcus sp. Em
relação à produção enzimática e crescimento a 37ºC, os resultados concordam com a
literatura, no qual 100% dos 20 isolados estudados apresentaram produção desses fatores,
com exceção da proteinase, no qual a expressão não foi observada. O aumento capsular foi
observado em 65% dos isolados em meio indutor a 37ºC sendo verificado um aumento de
até 6,68 vezes no 3º dia de incubação. Frente aos antifúngicos, todos os isolados foram
sensíveis a anfotericina B, 15% apresentaram sensibilidade intermediária e 10% perfil de
resistência ao Fluconazol, e 20% perfil intermediário ao Itraconazol, não havendo
resistência. Com relação a curva de morte, 100% dos isolados morreram em 24 horas,
apresentando uma redução de 50% logo nas primeiras 8 horas.

Apresentador: Adson Santos Martins

Título:  PG - Avaliação de protozoários oportunistas e outros agentes etiológicos na diarréia infantil

Orientador: Marcia Cristina Aquino Teixeira

Microorganismos como Cryptosporidium, Giardia, rotavírus e enterobactérias são os principais causadores das diarréias
agudas e crônicas da infância. Apesar disso, o conhecimento em relação a estas enfermidades ainda é limitado. O
objetivo do presente estudo foi avaliar os agentes etiológicos de diarréia em crianças internadas no Centro pediátrico
Professor Hosannah de Oliveira (CPPHO) da UFBA. As amostras fecais foram processadas pelos métodos de Exame
Direto, Pesquisa de coproantígeno por aglutinação em látex para rotavírus Sedimentação por Centrifugação, Formol-
éter, Baermann, Faust e Cultura em Agar, sendo utilizado no diagnóstico dos parasitos oportunistas a coloração de
Ziehl  modificado. Também foi realizado o Ensaio Imunoenzimático (ELISA) com as 35 primeiras amostras coletadas.
Foram avaliadas 82 amostras de crianças com quadro diarréico agudo ou crônico , com uma prevalência de 11% de
enteroparasitos. Os parasitos mais prevalentes foram Blastocystis hominis (6,1%) e Cryptosporidium sp (3,7%),.
Amostras analisadas através da coprocultura quanto à presença de enterobactérias, revelou como mais prevalente a
Escherichia coli não enteropatogênica clássica e não invasiva em 18 (64,3%) pacientes, Klebsiella sp em 15 (53,6%),
Proteus mirabilis em 6 (21,4%) e Citrobacter sp em 5 (18,5%). Na pesquisa de rotavírus, 11 amostras (13,4%) foram
positivas neste grupo.

Apresentador: Amanda Nogueira Santos da Cunha

Título: Acesso a medicamentos não selecionados e seu impacto na gestão da Assistência Farmacêutica no
estado da Bahia.

Orientador: Maria do Carmo Lessa Guimaraes

A Política Nacional de Medicamentos (Brasil/MS, 2002), orienta a estruturação da Assistência
Farmacêutica com destaque para a Assistência Farmacêutica Básica, para os Medicamentos
Estratégicos e Excepcionais e os Medicamentos de Saúde Mental. No que diz respeito
à Assistência Farmacêutica Básica, em consonância com recomendações da OMS,
existem as Relações de Medicamentos Essenciais, que se constituem em listas oficiais de
princípios ativos em diferentes apresentações para nortear e racionalizar a utilização dos
medicamentos no âmbito da saúde coletiva dos respectivos territórios- Nacional- RENAME,
dos Estados(REMS) e dos municípios (REMUME). Ainda neste contexto o Ministério da
Saúde criou também o Programa de Medicamentos de Alto Custo (PEMAC), em 1996, com
vistas a garantir o acesso a medicamentos para o tratamento de determinadas doenças
crônicas. Contudo, alguns estudos realizados em estados e municípios brasileiros revelam
um número crescente de processos administrativos e judiciais requerendo o fornecimento de
medicamentos contemplados e não contemplados nestas relações oficiais (PEREIRA e PENA,
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2004), (CONCEIÇÃO FILHO e DOMINGUES, 2006), evidenciando problemas no acesso a
medicamentos pela população, trazendo impactos na gestão da assistência farmacêutica,
tanto do ponto de vista técnico como financeiro. Nesta perspectiva, esta pesquisa analisa este
crescimento identificando o perfil dos pacientes e prescritores que demandam medicamentos
através de ações judiciais bem como o tipo de medicamentos e as respectivas patologias que
vêm sendo objeto destas ações.

Apresentador: Ana Paula Caires dos Santos

Título:  PG - Cinética de Colesterol entre lipoproteínas e remodelamento de partículas lipoprotéicas como
biomarcadores plasmáticos de fenótipo aterogênico e alterações no transporte lipídico

Orientador: Ricardo David Couto

Numerosos estudos clínicos e epidemiológicos têm relacionado fortemente a diminuição da concentração plasmática da
lipoproteína de alta densidade (HDL) com o desenvolvimento de doença arterial coronária (YOUNG, 2004), onde, a
redução dos níveis plasmáticos da HDL está associada ao maior risco de doenças cardiovasculares (BARTER, 2003). O
efeito protetor da HDL se dá, sobretudo, devido a sua propriedade de transportar, principalmente ésteres de colesterol,
dos tecidos periféricos para o fígado, o que é conhecido como transporte reverso do colesterol (TRC) (VON
ECKARDSTEIN et al, 2001).  Segundo Lima e Couto (2006), além do TRC, a HDL desempenha outras funções
protetoras como ação antioxidante, inibição da agregação plaquetária, ação antiinflamatória e a estimulação da
produção de Oxido Nítrico. Diversas proteínas contidas na HDL participam ativamente do seu metabolismo, como LCAT
e CETP. Elas são responsáveis pelo remodelamento da partícula da HDL e auxiliam no transporte e no fluxo de lipídeos
entre as lipoproteínas plasmáticas (BARTER et al, 2003). Sendo assim, pretendemos avaliar a eficiência da
transferência de colesterol livre para HDL e o remodelamento dessas partículas em indivíduos normais e dislipidêmicos,
assim como também avaliar a resposta terapêutica nas alterações do transporte lipídico.

Apresentador: Andre Luis de Santana Cardeal

Título:  PG - Dermatite infecciosa associada ao HTLV-I (DIH) e evolução para leucemia/linfoma de células T do
adulto (ATL).

Orientador: Achilea Candida Lisboa Bittencourt

O HTLV-1 está associado à gênese da dermatite infecciosa associada ao HTLV-1 (DIH), à leucemia/linfoma de células
T do adulto (ATL) e à pareparesia espástica tropical/mielopatia associada ao HTLV-1 (HAM/TSP). A DIH é uma forma
de eczema infectado e recidivante, e é considerada fator de risco para ATL e HAM/TSP. OBJETIVO: Estudar os
aspectos hematológicos e de biologia molecular relacionados à evolução de DIH para ATL e identificar casos pré-ATL.
MATERIAL E MÉTODOS: Estudo de coorte prospectiva composta de 30 pacientes com DIH e DIH/HAM/TSP
diagnosticados e acompanhados nos Ambulatórios de Dermatologia e Neuropediatria do Com-HUPES da Universidade
Federal da Bahia, no período de junho de 2006 a junho de 2009. Os pacientes realizaram hemograma e pesquisa de
linfócitos atípicos no esfregaço do sangue periférico, trimestralmente. Foi realizada coleta de material para análise da
clonalidade das células T através dos rearranjos do TCR-GAMA e da integração viral pela técnica do pcr invertido e
longo (ILPCR) semestralmente. RESULTADOS: A média de idade dos pacientes foi de 12, 7 +/- 4, 9 anos, variando de
2 a 20 anos e a mediana foi de 13, 00 anos. Dezenove foram do sexo feminino (63,3%). Dos 30 pacientes, dez tiveram
associação com HAM/TSP. Nove pacientes (30,0%) apresentaram linfócitos atípicos no sangue periférico. Em cinco
destes, as células atípicas eram em “flor”, dos quais, em três essa percentagem atingiu 5%. A análise de clonalidade
demonstrou proliferação policlonal em todos os casos. Pela técnica de ILPCR, realizada em três casos com linfócitos
atípicos, observou-se integração do DNA proviral nas células mononucleares do sangue. CONCLUSÕES: 1. Pacientes
com DIH e DIH/HAM/TSP na faixa infanto-juvenil podem apresentar células em “flor” no sangue periférico. 2. Esses
pacientes podem também apresentar padrão monoclonal de integração proviral, representando um estágio pré-ATL. 3.
Os achados desta casuística demonstram que a DIH é doença muito grave, pois, além de causar problemas
dermatológicos e neurológicos, é fator de risco para o surgimento mais precoce de ATL.

Apresentador: Antidio dos Reis E Silva Filho

Título:  PG - Maricutinha: do uso em rituais do candomblé a fitoquímica e atividade antibacteriana

Orientador: Tania Fraga Barros

INTRODUÇÃO: Rutaceae é capaz de produzir diversos metabólitos especiais de interesse medicinal, como alcalóides,
cumarinas, flavonóides e óleos essenciais. São conhecidos 160 gêneros e cerca de 1900 espécies. No Brasil são
nativas 32 gêneros e 160 espécies. Ertela trifolia (L.) Kuntze, conhecida como maricutinha e alfavaca-de-cobra, é uma
herbácea utilizada para fins ritualísticos e medicinais em terreiros de candomblé
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na cidade de Salvador-BA. E. trifolia é cultivada em terreiros como o Manso Dandalungua Cocuazenza, em uma área
com cobertura vegetal com cerca de 38.000m2. Esta planta foi selecionada com objetivo de avaliar seu perfil
micromolecular e a sua atividade antibacteriana. MÉTODOS: A espécie foi coletada em São Sebastião do Passé-BA em
abril de 2009, sendo depositada exsicata no
Herbário ALCB-UFBA sob nº 88273. Após a coleta, foram separadas as partes aéreas e subterrâneas e estas foram
extraídas através da maceração a frio e a quente por Soxhlet, com solventes orgânicos como diclorometano e metanol.
Os extratos produzidos foram analisados através de RMN 1H e 13C. A atividade antibacteriana foi avaliada através da
adaptação do método de difusão em ágar para produtos naturais, seguindo as recomendações do National Committee
for Clinical Laboratory Standards (NCCLS), frente às bactérias cepas padrões da American Type Culture Collection
(ATCC) e isolados clínicos hospitalares multirresistentes. O experimento foi realizado em triplicata com 3000
microgramas de cada extrato por disco testado. RESULTADOS: O óleo essencial das folhas, os extratos da raiz e o
aquoso das folhas não apresentaram atividade antibacteriana frente às bactérias testadas. Foi possível observar
atividade antibacteriana somente para Staphylococcus aureus. O extrato diclorometânico do caule apresentou atividade
frente aos ATCC 25923, ATCC 33591 e dois isolados clínicos; o metanólico do caule frente ATCC 25923 e o acetato de
etila e metanólico das folhas frente ao ATCC 25923 e dois isolados clínicos. Nenhum extrato apresentou atividade frente
às bactérias Gram negativas. Os espectros de RMN H1 das frações que apresentaram atividade indicam a presença de
alcalóides quinolínicos e acridônicos. CONCLUSÃO: As substâncias com atividade antimicrobiana presentes nas folhas
e caule da E. trifolia são alcalóides acridônicos e quinolólicos lipofílicos, puros ou em misturas. Essa propriedade fisico-
química pode estar associada a um mecanismo de ação em um local diferente da parede celular, uma vez que a
maioria dos antibióticos que atuam através deste mecanismo são pouco lipofílicos. Além disso, o resultado negativo
para Gram negativas pode ser explicado pela presença da membrana de polissacarídeos nessas bactérias, que
restringem a difusão de substâncias hidrofóbicas.

Financiadores: FAPESB e CNPq.
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Bárbara Costa Saldanha Gomes

Nome do Projeto:

DROGAS VEGETAIS COMO MODULADORES DE RESISTÊNCIA BACTERIANA

O uso excessivo de antimicrobianos tanto na medicina humana quanto na medicina animal e na agricultura é um dos
principais problemas de saúde pública na atualidade. Uma das conseqüências do uso indiscriminado é o aparecimento
de cepas de bactérias multiresistentes a antibióticos.
Desta forma, ações que visem a descoberta de produtos capazes de inibir essa resistência se mostram de  grande
importância no  atual quadro de saúde pública. Uma possível solução para tal problema é o uso de drogas vegetais
como moduladores de resistência bacteriana, uma vez que existe uma grande diversidade de compostos de origem
vegetal com comprovado efeito antibacteriano.
 No final de década de 90, vários estudos foram realizados demonstrando que diversos metabólitos secundários, dentre
eles alcalóides acridônicos e isoquinolínicos, possuem atividade moduladora de resistência. Assim, grupos vegetais,
como por exemplo, plantas de Rutaceae, capazes de biossintetizar estas classes de micro moléculas são excelentes
candidatos para a bioprospecção de substâncias moduladoras da resistência.
O presente trabalho está  inserido nesse contexto, uma vez que tem por objetivo isolar, purificar e identificar metabólitos
presentes em extratos e frações de plantas de Rutaceae além de testar atividade antibacteriana e moduladora de
resistência. Atualmente, a planta que está sendo estudada é a Ertela trifolia (Rutaceae).
Foram feitos extratos de caule, raiz e folha, os quais passaram por processos de separação e purificação.  O  perfil
fitoquímico das frações está sendo traçado e estão sendo feitos testes de atividade microbiológica pelo Grupo de
Pesquisa em Microbiologia- UFBA.
Alguns resultados já foram obtidos, dentre eles, o isolamento de  um alcalóide acridônico proveniente de uma fração
pertencente ao extrato de folha, identificado a partir de espectros de RMN e a presença de atividade antibacteriana de
algumas frações da mesma planta.
Será dada continuidade ao trabalho de purificação das frações de E. trifolia, bem como a realização de outros testes de
modulação de resistência, com perspectiva de ampliar o estudo fotoquímico e de modulação para
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outras plantas de Rutaceae.

Apresentador: Camila Souza Costa

Título:  PG - Taxa de esterificação de colesterol livre em função da concentração de HDL-C: implicações no
risco cardiovascular .

Orientador: Ricardo David Couto

Neste estudo foi utilizado o método de substrato exógeno associado à cromatografia em camada delgada (CCD) para
avaliar a esterificação do colesterol livre na HDL a partir da concentração de HDL-C. A casuística foi composta por 32
pacientes de ambos os sexos, 45 ± 10 anos, selecionados por conveniência, no laboratório de análises clínicas da
Faculdade de Farmácia da UFBA, distribuídos em dois grupos, 61% com HDL-C > 40 mg/dL e 39% com valores de HDL
-C inferiores a 40mg/dL. Para avaliar a taxa de esterificação do colesterol livre em função da concentração de HDL-C
utilizou-se a CCD como método de separação. A extração dos lipídios seguida da utilização da CCD proporcionou a
separação das zonas contendo colesterol livre e esterificado presentes na fração HDL, para determinação das
marcações isotópicas por cintilação líquida e cálculo da taxa de esterificação do colesterol livre em ésteres de
colesterol. O percentual de colesterol esterificado, independente do grupo avaliado, HDL-C > 40 ou < 40mg/dL, não foi
significativo, p>0,05 (Teste t Student). Os valores percentuais foram para HDL-C > 40 ou < 40mg/dL, 0,15 e 0,55
respectivamente. Embora não significativo, o resultado obtido corrobora a teoria, pois, a partícula rica em colesterol
tende a esterificar menos (0,15) e transferir mais colesterol esterificado para outras lipoproteínas, por outro lado as
partículas de HDL pobres em colesterol tendem a esterificar mais (0,55), ou seja, são mais eficientes.

Apresentador: Caroline Luane Rabelo da Silva

Título: Detecção de auto-anticorpos em pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico e sua associação com
envolvimento renal e polimorfismos do gene do receptor Toll-like 9.

Orientador: Daniel Abensur Athanazio

A nefrite lúpica é uma das complicações mais graves do Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e o principal mecanismo
implicado é o depósito de imunocomplexos nos glomérulos renais, especialmente aqueles contendo anticorpos anti-
DNA. Recentemente, foram sugeridos mecanismos alternativos tais como a associação de anticorpos anti-citoplasma
de neutrófilos (ANCA) e atividade do receptor toll-like 9 (TLR9), envolvido no reconhecimento inato do DNA bacteriano,
com produção de anticorpos anti-DNA de dupla fita em camundongos. A associação potencial entre TLR9 e anticorpos
anti-DNA, reconhecidamente nefritogênicos, torna importante a investigação da associação entre polimorfismos do gene
TLR9 com o risco de desenvolver nefrite dentro do universo dos pacientes com LES. Os objetivos do presente projeto
são: 1) Investigar a associação entre polimorfismos do gene do receptor Toll-like 9 e envolvimento renal em pacientes
com LES; 2) Investigar a associação entre polimorfismos do gene do receptor Toll-like 9 e auto-anticorpos no LES, e 3)
Investigar a associação entre auto-anticorpos, incluindo anticorpo anti-citoplasma de neutrófilos, e envolvimento renal
no LES. Neste projeto, propomos um estudo caso-controle no qual 210 pacientes com LES, com e sem envolvimento
renal, serão estudados quanto a quatro polimorfismos de significado biológico do gene do TLR9. Além disso,
autoanticorpos (ANCA, anti-dsDNA, anti-Sm, anti-SSA, anti-SSP e anti-RNP) serão investigados.

Apresentador: Corine Silva Sampaio

Título:  PG - PERFIL DE SENSIBILIDADE DE ISOLADOS CLÍNICOS DE Cryptococcus sp. POR DISCO DIFUSÃO

Orientador: Tania Fraga Barros

A meningite criptocócica, infecção oportunista causada pelo Cryptococcus sp., é uma importante causa de morbi-
motalidade entre pacientes portadores de HIV. O gênero Cryptococcus spp. possui duas principais espécies
patogênicas ao homem, C. gattii e o C. neoformans, que apresentam diferenças quanto a epidemiologia,
susceptibilidades e cronicidade da infecção. O tratamento da infecção inclui uma terapia inicial com anfotericina B
combinada ou não a flucitosina, seguida da administração de um azol, principalmente o fluconazol, para a manutenção
ou consolidação da terapia. A resistência ao fluconazol é crescente e testes de susceptibilidade antifúngica têm sido
sugeridos para auxiliar na gestão infecções fúngicas complicadas. A avaliação in vitro pode ser feita por macro ou
microdiluição em caldo, pelo E-test e mais recentemente por meio de disco difusão. Este último demonstrou satisfatória
correlação com o método padrão de microdiluição em caldo do CLSI. O objetivo deste trabalho foi avaliar a
sensibilidade e quimiotipar 62 isolados clínicos de Cryptococcus sp. de pacientes do Hospital Couto Maia, Salvador-BA,
no período de 2005 – 2010 por meio da técnica de disco difusão, segundo o protocolo M44 do CLSI (2004). A
quimiotipagem caracterizou 19,3% dos isolados como C. gattii e 80,7% como C. neoformans. Na avaliação da
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sensibilidade 100%, 74,2% e 45,2% dos isolados apresentaram sensibilidade a anfotericina B, fluconazol e itraconazol
respectivamente e nenhum isolado demonstrou sensibilidade a 5-flucitocina. A espécie C. gattii apresentou
significativamente uma menor susceptibilidade ao fluconazol quando comparado a espécie C. neoformans. Diversos
autores mostram a diminuição da sensibilidade de Cryptococcus sp. a antifúngicos e nesse sentido estudos de vigilância
se fazem necessários para monitorar a sensibilidade e a distribuição das espécies desse patógeno no nosso estado.

Apresentador: Danilo Reis Gomes

Título: Estudos de QSAR 2D e 3D para um conjunto de inibidores da Butirilcolinesterase humana.

Orientador: Marcelo Santos Castilho

A Doença de Alzheimer é caracterizada como uma patologia neurológica, que causa demência, déficit de memória,
alterações de comportamento e incapacidade para realizar atividades rotineiras1. Hoje a doença de Alzheimer (DA)
afeta cerca de 26 milhões de pessoas em todo planeta, no Brasil o número de doentes chega a mais de 1 milhão. A DA
atinge principalmente idosos acima de 65 anos e a prevalência da doença de acordo com a OMS dobra a cada 5 anos,
passando de 3% aos 70 anos para 20-30% aos 85 anos2. Estudos mostraram que butirilcolinesterase (BuChE) pode ser
a principal responsável pela degradação de acetilcolina em pacientes com DA, com isso resultados indicam que
inibidores de BuChE podem ser úteis no tratamento de DA3. Visando contribuir para o desenvolvimento de fármacos
mais eficazes contra a doença de Alzheimer modelos QSAR 2D e 3D foram desenvolvidos para uma série de inibidores
da enzima butirilcolinesterase.

Apresentador: Debora Bomfim Costa

Título: Utilização de medicamentos e sobrevida de pacientes em hemodiálise. Uma série temporal. (Substituído
por Uso de medicamentos potencialmente nefrotóxicos em pediatria)

Orientador: Djanilson Barbosa dos Santos

Os rins são bastante vulneráveis a danos produzidos por agentes químicos, dentre estes agentes estão os
medicamentos, que merecem destaque devido a grande exposição aos mesmos, alguns grupos como
aminoglicosídeos, antiinflamatórios não-esteriodais( AINE) e inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA),
são muito conhecidos pelo seu potencial nefrotóxico intrínseco, sendo assim existe uma necessidade de estudos sobre
a prevalência de nefrotoxicidade com a utilização deste. As crianças são dignas de atenção especial pois a capacidade
funcional de seus rins é menor do que o dos adultos.
	Este estudo está determinando a prevalência do uso de medicamentos potencialmente nefrotóxicos em um hospital
pediátrico da cidade de Vitória da Conquista - Bahia. É um estudo observacional, retrospectivo de seguimento de
pacientes sendo utilizado um banco de dados de uma pesquisa realizada no Hospital Municipal Esaú Matos, em Vitória
da Conquista – Bahia.  A população do estudo foi composta por 175 participantes que foram recrutados no momento da
admissão no hospital de forma seqüencial. Após se coletar os dados, os medicamentos utilizados foram classificados
como potencialmente nefrotóxicos em pediatria, ou não, de acordo com três refêrencias: Martindale, Bulário eletrônico
da ANVISA e Dicionário de especialidades farmacêuticas (DEF), obtendo-se assim de acordo com as três referências
os seguintes resultados 10,1% de medicamentos potencialmente nefrotóxico, 22,4% de medicamentos sem potencial
nefrotóxico, e 67,3% medicamentos classificados de outro modo. Porém, é necessário mais estudos que classifiquem
os medicamentos utilizados pelas crianças hospitalizadas em nefrotóxicos ou não-nefrotóxicos, e iniciar a ação de
medidas preventivas para evitar a nefrotoxicidade concluindo-se pela necessidade de criação de diretrizes em pediatria
para a prevenção da nefrotoxicidade induzida por fármacos

Apresentador: Debora Santana Laranjeira

Título:  PG - Caracterização Fenotípica e Molecular da Doença de Von Willebrand na Bahia.

Orientador: Elisangela Vitoria Adorno

O fator de Von Willebrand (FVW) é uma glicoproteína multimérica expressa em megacariócitos e células endoteliais de
todos os vertebrados. Essa glicoproteína participa fundamentalmente dos processos de hemostasia primária e
secundária, uma vez que induz a adesão de plaquetas ao subendotélio e promove agregação de plaquetas ao vaso
lesado; além disso, o FVW se liga ao Fator VIII da coagulação (FVIII), evitando que o mesmo sofra proteólise. O gene
responsável pela expressão do FVW está localizado no cromossomo 12, formado por 52 exons com taxas elevadas de
polimorfismos. A deficiência ou síntese inadequada do FVW causa a doença de Von Willebrand (DVW), que é
subdividida nos tipo 1, 2 (2A, 2B, 2N e 2M) e 3, sendo, atualmente, considerado o distúrbio hemorrágico hereditário
mais freqüente no mundo. A DVW apresenta um diagnóstico clínico baseado na história pessoal e/ou familiar de
sangramentos do indivíduo; o diagnóstico laboratorial da doença é bastante complexo, levando em consideração a
realização de testes específicos da coagulação, cujos resultados nem sempre refletem um diagnóstico preciso. Com o
objetivo de determinar a



Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE   Sub-Área: FARMÁCIA

Apresentador: Debora Santana Laranjeira

Título:  PG - Caracterização Fenotípica e Molecular da Doença de Von Willebrand na Bahia.

Orientador: Elisangela Vitoria Adorno

freqüência da DVW na Bahia, bem como investigar os polimorfismos associados ao FVW nessa população, serão
estudados um grupo de indivíduos da população geral, bem como pacientes que apresentem história de sangramentos
mucosos e cutâneos atendidos no ambulatório da Fundação HEMOBA. O presente projeto realizará um estudo
molecular dos exons 18, 19,  20 e 28 e no intron 40 do gene do FVW, através das técnicas de reação em cadeia da
polimerase (PCR) e análise fragmentos polimórficos por enzimas de restrição (RFLP). Os dados referentes ao perfil
clínico de cada indivíduo serão obtidos através do preenchimento de um questionário com informações epidemiológicas
e/ou consulta ao prontuário médico. Além disso, será realizada uma investigação hematológica extensa, onde será
avaliado o tipo sanguíneo, a contagem de plaquetas e de tempo de protrombina parcial ativado, o tempo de
sangramento, testes de agregação plaquetária, testes de quantificação e função do FVW, etc. Dessa forma, esses
resultados possibilitarão a caracterização genotípica e fenotípica da DVW na população analisada, bem como
contribuirá para estudos comparativos interpopulacionais, inclusive estudos antropológicos e evolucionários.

Apresentador: Elizabete de Jesus Ines

Título:  PG - Otimização dos testes imunológicos e identificação de padrões de migração das larvas de
Strongyloides stercoralis para aplicação no diagnóstico da estrongiloidíase.

Orientador: Neci Matos Soares

A estrongiloidíase humana é uma infecção crônica que cursa assintomática em pacientes imunocompetentes e pode
causar estrongiloidíase disseminada em indivíduos imunocomprometidos. O diagnóstico definitivo é feito pela pesquisa
das larvas em fezes, utilizando o método de Baermann. No entanto, o fato destes parasitos liberarem as larvas de uma
maneira intermitente, torna este método pouco sensível. O ELISA tem sido utilizado pela sua elevada sensibilidade,
especificidade, praticidade e segurança. Neste estudo, o ELISA para detecção de anticorpos IgG de pacientes com
estrongiloidíase  foi padronizado e aplicado para  o diagnóstico dos pacientes. A seleção das amostras foi realizada
através do parasitológico de fezes e o antígeno foi produzido a partir de larvas filarióides de S.stercoralis. Foram
testadas 178 amostras de soros: 35 de pacientes com estrongiloidíase, 52 de recém-nascidos e 91 de outras
parasitoses. O ELISA demonstrou uma sensibilidade e especificidade de 87,5% e 78,4%, respectivamente. As reações
falso-positivas demonstradas provavelmente foram causadas pela utilização do extrato bruto do parasito, a presença de
estrongiloidíase não identificada nos exames parasitológicos e uma infecção passada, já que o ensaio detecta
anticorpos da classe IgG.Para melhorar a especificidade do ELISA, os anticorpos da classe IgE também estão sendo
pesquisados. A padronização deste foi realizada utilizando a concentração protéica do antígeno de 10 µg/mL. Na curva
de diluição do anticorpo anti-IgE a de 1:2000 demonstrou melhores resultados. Os soros controle negativos e dos
pacientes foram testados em duplicata nas diluições de (1:4, 1:8, 1:16 ,1:32) sendo que a diluição de 1:16 está
demonstrando resultados mais satisfatórios, no entanto,ainda estamos testando o banco de soros para obter resultados
mais conclusivos.  O blotting também já foi padronizado, as melhores condições experimentais foram estabelecidas:
Eletroforese em gel de poliacrilaminada a 12%,concentração de antígeno a 20 ug por poço;transferência em papel  de
nitocelulose, overninht; soros diluídos 1:100;Conjugado diluído 1:4000. O extrato antigênico foi tratado com
metaperiodato 100mM, que diminuiu as reatividades com grupos de carboidratos, que geralmente são responsáveias
por reações não específicas,além de melhorar a visualização das bandas, quando comparadas com ensaios
semelhantes sem a utilização do metaperiodato. No desenvolvimento deste trabalho e da necessidade de produção de
antígenos de S.stercoralis, foi observada a característica peculiar das larvas de S. stercoralis e ancilostomídeos que é a
sua capacidade de se locomover na superfície de Agar de uma placa e deixar um padrão de migração (“caminho”).
Avaliamos a eficácia do diagnóstico diferencial das larvas de S. stercoralis e ancilostomídeos através da analise dos
padrões de migração na placa de agar. Este padrão de migração foi avaliado por três observadores independentemente
(o que caracteriza um estudo duplo cego) e o diagnóstico foi confirmado através da morfologia. Das 50 amostras
avaliadas houve 96,9% de concordância entre o resultado da morfologia e a observação dos caminhos deixados pelas
larvas do S. stercoralis, 93,3% pelas larvas dos ancilostomídeos e 100% para amostras infectadas com ambos os
parasitos. Com relação ao tempo de incubação, enquanto 60% das amostras com S. stercoralis positivaram no primeiro
dia, 47% das amostras com ancilostomídeos só positivaram no quarto dia de incubação. Dessa forma, o uso do padrão
de migração das larvas de S. stercoralis e ancilostomídeos associada ao tempo de incubação pode simplificar o
diagnóstico da estrongiloidíase. Logo, os testes imunológicos na estrongiloidíase e a observação dos caminhos podem
auxiliar no diagnóstico da doença, principalmente nos casos inconclusivos e na triagem de pacientes de risco.
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Título: DETERMINAÇÃO DE NOVOS PARÂMETROS EXIGIDOS POR LEGISLAÇÃO EM ALIMENTOS
CONSUMIDOS NA BAHIA

Orientador: Janice Izabel Druzian

Os alimentos são formados pelos mais diferentes constituintes majoritários, como: água, minerais, proteínas e lipídios.
Dentro de cada uma destas frações pode-se ainda fazer varias subdivisões desde compostos majoritários ate
minoritários.
A fração lipídica é sempre uma parte do alimento que precisa ser constantemente monitorada, pois dela depende muita
das alterações que podem diminuir ou comprometer a vida de prateleira de um alimento.
Os níveis de qualidade dos óleos e gorduras ou dos alimentos com alto teor de óleos e gorduras estão sempre
relacionados com o controle da oxidação, que é o mecanismo de deterioração mais comum para estes tipos de
produtos.
As principais formas de deterioração do óleo envolvem a hidrólise, a oxidação e a polimerização. A hidrólise ocorre
devido à presença de água, sendo mais rápida quando se submete alimentos com altos teores de umidade à fritura. A
oxidação é o processo degradativo que acontece quando o oxigênio atmosférico, ou aquele que está dissolvido no óleo,
reage com ácidos graxos insaturados presentes. As reações químicas envolvidas no processo são complexas e geram
produtos de baixa aceitabilidade. A polimerização ocorre quando duas ou mais moléculas de ácidos graxos combinam-
se em razão de alterações no processo de oxidação e também em altas temperaturas. Os polímeros resultantes
promovem aumento na viscosidade do óleo podendo resultar na formação de compostos cíclicos. Monômeros cíclicos
são nutricionalmente indesejáveis, pois podem ser absorvidos pelo organismo juntamente com os ácidos graxos e
assimilados pelos sistemas digestivos e alifáticos.
Encontradas principalmente nos alimentos que têm em sua composição insumos hidrogenados, as gorduras trans estão
relacionadas a aumentos nos índices de LDL (mau colesterol), aumentos do percentual de triglicérides, e diminuição de
HDL (bom colesterol). Estudos recentes mostram que dietas ricas em trans induzem ainda ao acúmulo de gordura
visceral.
Os isômeros geométricos trans de ácidos graxos insaturados são formados no processo de fritura, assim como no refino
de óleos e no processo de hidrogenação, por mecanismo induzido termicamente. Por outro lado são constituintes
naturais de alimentos de origem animal como derivados de carnes e leites.
O conteúdo de gorduras trans é obrigatório no rótulo dos alimentos comercializados no Brasil. Desde 2006 os produtos
alimentícios industrializados devem apresentar em seus rótulos informações sobre o percentual de gordura trans. A
determinação é da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por meio das Resoluções RDC nº 344 e RDC 360.
O LAPESCA (Laboratório de Pescados e Cromatografia Aplicada) faz esta determinação em alimentos através de seu
projeto de extensão de "Análises cromatográficas de alimentos e bebidas".
O objetivo da presente proposta é avaliar o conteúdo lipídico de alimentos comercializados na Bahia, com destaque
para, índices de estabilidade, composição de ácidos graxos, gorduras saturadas, e especialmente a formação de
isômeros trans. Será determinada a quantidade de isômeros mono, di e poli trans de diferentes tipos de alimentos
comercializados na Bahia. Sendo esta uma exigência da atualidade, constata-se a importância desta prestação de
serviços junto à comunidade com vistas a garantir a saúde do consumidor. A importância deste estudo está no caráter
social que esta representa, pois se trata de avaliar e controlar a qualidade dos alimentos disponíveis ao consumidor.

Apresentador: Erick Soares Lisboa

Título:  PG - PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA: PRÁTICAS TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA EM
TERRITÓRIOS PROMOTORES DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE.

Orientador: Mara Zelia de Almeida

O presente relato apresenta avanços do Projeto de pesquisa “PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA:
DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL E RESGATE DE PRÁTICAS DE SAÚDE
TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE" (Edital Pró Saúde São
Francisco do Conde – FAPESB), a ser realizado no período de 2010-2012. O projeto  inclui aspectos de Pesquisa
Cientifica e Inovação Tecnológica, abordando a Saúde da População Negra, Fitoterapia e os Territórios Promotores de
Saúde do Município de São Francisco do Conde. Busca como principal objetivo identificar estratégias para inserção da
Fitoterapia no SUS, no Município, através do resgate das práticas de saúde tradicionais de matriz africana. Espera-se
alcançar como resultados finais: a elaboração de um Manual para os Profissionais de Saúde sobre “Plantas Medicinais
e Fitoterápicos usados no Município”, uma proposta preliminar para implantação da Fitoterapia no SUS local e o
lançamento da Cartilha “Plantas Medicinais, Fitoterápicos e a Saúde da População Negra no Município de São
Francisco do Conde”, para ser distribuída com os usuários, além da publicação de artigos científicos e apresentação de
estudos e produtos em eventos científicos. Prevê, como impacto, a inserção da população local no desenvolvimento da
pesquisa - incentivando o associativismo, cooperativismo e arranjos produtivos local para geração de renda e cidadania.
Destacamos a valorização da cultura, da etnia, dos saberes e fazeres da população abordada através de ações
afirmativas, em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral a Saúde da População Negra,
como forma de ampliar o controle social sobre as situações que afetam a saúde individual e
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coletiva da comunidade, alem do estimulo a participação cidadã dessa população na formulação de políticas públicas de
saúde, mobilização social e inserção nas instâncias colegiadas da área (Conselho Municipal de Saúde, Comissões de
saúde e outros). Sua produção técnica visa contribuir para Inserção da Fitoterapia no SUS, através da identificação de
estratégias facilitadoras da Implantação da Farmácia Viva - Modelo I, oferta de serviços oportunos e adequados às
necessidades da população no Município de São Francisco do Conde e articulação entre universidade, sociedade civil
organizada e município, na busca soluções diferenciadas e/ou melhoria das abordagens já existentes para a promoção
da saúde, redução da pobreza e das desigualdades sociais. Na busca dos objetivos previstos, na primeira fase da
pesquisa, foram realizadas atividades estruturantes como a contratação dos bolsistas acadêmicos, aquisição de
equipamentos e, conforme a metodologia de estudos etnodirigidos, a aproximação das comunidades, através de
indicações de pessoas consideradas como referências comunitárias, dos profissionais de saúde, principalmente nas
Unidades de Saúde da Família e membros das comunidades visitadas – Metodologia da Bola de Neve. Esse processo
de imersão no município permitiu a preparação da entrada da equipe de pesquisadores e bolsistas, identificação de
territórios promotores da saúde com utilização de conhecimento tradicional, indicações para escolha de informante
chave e especialistas dos locais identificados como promotores da saúde. Os materiais e informações coletadas
facilitam o planejamento das atividades a serem desenvolvidas na segunda fase da pesquisa, que prevê a inclusão do
informante chave, entrevistas de especialistas dos territórios, assim como turnês guiadas para coleta de fitoterápicos e
informações quanto a mobilização social e práticas de saúde com incorporação de conhecimentos de matriz africana.

Apresentador: Erika Pereira de Souza

Título:  PG - Avaliação da atividade biológica de Tabebuia impetiginosa coletada no Semi-árido da Bahia

Orientador: Regiane Yatsuda

Este projeto tem por objetivo avaliar a atividade antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatória e antinociceptiva da planta
Tabebuia impepiginosa (Pau d’arco), sendo esta utilizada por moradores do povoado de Palmeiras e coletada na
Floresta Nacional de Contendas do Sincorá, localizada no semi-árido da Bahia.
Para analise da atividade antioxidante pelo teste de DPPH• e ß-caroteno/ácido linoléico, os extratos de Pau d’arco
casca, galho, folha e caule foram testados nas concentrações de 500 µg/mL e 1000 µg/mL, e os resultados foram
expressos em % Atividade antioxidante (AA). No teste de DPPH, o a-tocoferol apresentou %AA de 90,78±1,28% sendo
superior a atividade do BHT de 84,27±3,34%, sendo assim o a-tocoferol o melhor antioxidante. Deste modo, os extratos
testados comparados ao padrão a-tocoferol, não diferiram estatisticamente, apresentando %AA para os extratos
etanólicos de Pau d’ arco folha e galho na menor concentração de 500 µg/mL (91,84±0,82 e 90,12±0,69,
respectivamente). No teste do ß-caroteno/ácido linoléico, o a-tocoferol apresentou %AA de 69,66±1,65% (20 min) e
88,15±1,65% na ultima leitura (120min), sendo inferior a atividade do BHT (65,84±2,73% - 20 min; 94,15±2,45% - 120
min), sendo este o melhor padrão. A ati¬vidade antioxidante dos extratos testados não demonstrou um resultado
significativamente importante comparada a atividade do padrão BHT. O extrato etanólico de Pau d’ arco casca
apresentou o melhor resultado na concentração de 1000 µg/mL (46,78±1,74% - 120min), porém nos 20 min o extrato do
caule na concentração de 1000 µg/mL (67,10±1,34 %) apresentou resultado semelhante ao BHT, indicando que essas
amostras podem conter compostos bioativos com potencial antioxidante.
Para os testes com as frações foi utilizada a metodologia de avaliação qualitativa de antioxidante com o DPPH•. O teste
para as frações de hexano, diclorometano, acetato de etila e butanol dos extratos de casca, galho e folha de pau d’arco,
apresentaram atividade antioxidante indicando a presença da mancha amarelo/branco sobre o fundo roxo da sílica gel
aderida a CCD.
A atividade antimicrobiana foi determinada pela concentração inibitória mínima (CIM) e Concentração bactericida
mínima (CBM) de acordo com Yatsuda et al. (2005). Analisando os resultados de CIM e CBM, observou-se que os
melhores resultados obtidos para os testes antimicrobianos com S. mutans UA159 foram dos extratos hidroalcoólicos do
caule (CIM 31,25 µg/mL e CBM 31,25 µg/mL), e das frações da casca, a fração de diclorometano (CIM 65,50 µg/mL e CBM
125 µg/mL).  Para S. mutans Ingbritt 1600 a amostra de caule (CIM 31,25 µg/mL e CBM 31,25 µg/mL) e a fração de hexano
(CIM 62,50 µg/mL e CBM 62,50 µg/mL) demonstraram atividade antimicrobiana. Para S. sobrinus e E. faecalis, o extrato
da casca e do galho apresentou atividade antimicrobiana semelhante (CIM 1000 µg/mL e CBM >1000 µg/mL), sendo que,
para P.aeruginosa o comportamento obtido foi o mesmo, porém apresentando resultados positivos (CIM 125 µg/mL e
CBM 1000 µg/mL). Já para E. coli e S. aureus, os extratos não demonstraram atividade antimicrobiana.
Nos testes realizados para a avaliação da atividade antinociceptiva (contorções abdominais induzidas por ácido acético
e nocicepção induzida pela injeção intraplantar de formalina em camundongos) e antiinflamatória (recrutamento de
neutrófilos para a cavidade peritoneal), os resultados do extrato da casca de pau d’arco não apresentaram diferença
estatística comparado ao grupo teste ácido acético, formalina e carragenina.
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A partir dos resultados obtidos de atividade biológica com os extratos brutos de pau d’arco e frações desta bolsa, será
dada continuidade a elucidação da atividade biológica do pau d’arco, sendo que serão realizados os testes in vitro de
atividade antimicrobiana, antioxidante com as sub-frações obtidas das frações bioativas de diclorometano, acetato de
etila, hexano e butanol. Será analisada as sub-frações ativas para futura identificação dos compostos bi

Apresentador: Helen Regina Silva Sodre

Título: Investigação da associação entre dislipidemias e a soroprevalência para HSV-1/2

Orientador: Fernanda Washington de Mendonca

OBJETIVOS
Investigar a associação entre soroprevalência para HSV 1/2 e dislipidemias como possível fator de risco para
aterosclerose.
CASUÍSTICA E MÉTODOS
Realizou-se um estudo transversal de exames sorológicos e dados obtidos através de questionário. Pacientes atendidos
no Laboratório de Analises Clinicas e Toxicológicas da Faculdade de Farmácia (LACTFAR) foram convidados a
participar e todos os que aceitaram assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Foram coletados 5 mL de
sangue de cada indivíduo para as análises bioquímicas e imunológicas.  As dosagens bioquímicas (Colesterol Total,
HDL-C, LDL-C, Triglicerídeos) foram realizadas por sistema automatizado A25 - BIOSYSTEMS e as dosagens
imunológicas (ELISA: VIRO-IMMUN ANTI- HSV IgG/IgM) em sistema automatizado ALISEI – RADIM, seguindo as
instruções do fabricante. Os dados foram analisados através do pacote estatístico SPSS® 9.0, teste chi-quadrado.
RESULTADOS E CONCLUSÕES
Foram incluídos no atual estudo, 533 pacientes com idade entre 17-81 anos (média 46; mediana 47) sendo 373 do
gênero feminino e 160 do masculino. Na sorologia, 512 foram positivos para IgG anti-HSV 1/2, correspondendo a uma
prevalência geral de 96,1%;  22 (4,1%) foram soropositivos para IgM anti-HSV 1/2. Nas dosagens do perfil lipídico, as
médias do HDL-C e LDL-C foram diferentes entre os grupos de soronegativos e soropositivos (51 mg/dL vs. 45 mg/dL;
p=0,041)  e (97 mg/dL vs. 121 mg/dL; p=0,008), respectivamente. As demais correlações realizadas entre perfil lipídico
e sorologia não foram estatisticamente significantes (p>0,05). A maioria (96%) da população estudada já teve contato
com o vírus HSV – 1/2 e apresentou diferentes médias séricas de HDL-C e LDL-C em relação aos soronegativos
(p<0,05), entretanto, ambos os grupos tinham médias séricas consideradas normais.
Certamente outros marcadores de aterogênese, como proteínas de fase aguda e citocinas pró-inflamatórias possam
trazer mais evidências de uma possível associação entre a infecção crônica por HSV e aterogênese.

Apresentador: Humberto Fonseca de Freitas

Título:  PG - Análise estrutural de mutações em Lanosterol 14alfa-Desmetilase (CYP51) de C. neoformans que
conferem resistência a antifúngicos azólicos

Orientador: Marcelo Santos Castilho

A criptococose tem recebido grande atenção de órgãos mundiais de saúde devido ao aumento recente no número de
casos, principalmente em pessoas imunossuprimidas, sendo a causa de mais de 1 milhão de infecções por ano. Aliado
a isso, cepas resistentes a derivados azólicos tem sido identificadas, as quais podem ser causadas por mutações no
gene (ERG11) que codifica a proteína lanosterol 14-alfa desmetilase (CYP51). Diversos estudos relatam mutações no
gene ERG11 associadas com eventos de resistência, porém poucos descrevem os mecanismos estruturais da
resistência. A fim de investigar, do ponto de vista estrutural, o mecanismo de resistência, foram construídos modelos
comparativos da enzima CYP51 de C. neoformans, utilizando sequências primárias de 17 cepas mutantes, resistentes a
antifúngicos da classe dos azóis. Para tal, foi utilizada a estrutura cristalográfica de CYP51 humana (PBD=3LD6) e de
M. tuberculosis (PDB=2CIB) como proteínas moldes. Os modelos, construídos através da metodologia de restrições
espaciais, disponível no programa MODELLER 9v8, foram selecionados com base no “DOPE score”, tiveram suas
estruturas minimizadas no programa Sybyl X 1.1, foram avaliados com base no gráfico de Ramachandran disponível no
site ProCheck. Após esta etapa, os modelos foram analisados visualmente no programa PYMOL 1.2.  Os resultados
mostram que 53% das mutações estão localizadas nas alças 118-178 e 423-508 que são vizinhas ao ácido propanóico
do grupo heme. Como resultado dessas mutações ocorre deslocamento do grupo prostético, o que pode estar
associado à menor eficiência catalítica das cepas mutantes (ex: menor crescimento) e posicionamento desfavorável
para interação com os antifúngicos azólicos. Além disso, nenhuma das mutações investigadas interfere no acesso dos
antifúngicos ao sítio catalítico.
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Título: Complexidade da Farmacoterapia: Validação de instrumentos de Mensuração

Orientador: Cristiano Soares de Moura

Os medicamentos constituem instrumentos terapêuticos fundamentais no contexto do cuidado a saúde, apesar de
importante fonte de morbimortalidade nas populações. Parte dos resultados negativos com esses está associada à
complexidade da terapia, sendo uma das conseqüências não adesão ao tratamento. O estudo tem como objetivo
delinear instrumento para análise da adesão à farmacoterapia, validar os instrumentos para a análise da adesão e para
o índice de complexidade da farmacoterapia e caracterizar o perfil de complexidade e de adesão à farmacoterapia na
população adulta de Vitória da Conquista. Estudo prospectivo transversal com coleta nas residências dos usuários de
medicamentos atendidos pelo PSF Vitória da Conquista totalizando amostra de 308 indivíduos.

Apresentador: Ilza Alves de Amorim

Título:  PG - Estudo Fitoquímico e Avaliação da Toxicidade Aguda de Metrodorea mollis (RUTACEAE)

Orientador: Eudes da Silva Velozo

A espécie Metrodorea mollis, pertence à família Rutaceae rica em metabólitos secundários. Este estudo teve como
objetivo contribuir para caracterização da composição química da espécie  M. mollis. A literatura não registra estudos
sobre esta espécie, com ocorrência no interior do estado da Bahia. A casca da raiz da M. mollis foi coletada na
localidade de Catolés na Chapada Diamantina – BA e submetidas a técnicas de extração e separação convencionais
como maceração e cromatografia em coluna de sílica gel, obtendo-se 3 substâncias. O fracionamento do extrato
hexânico levou a identificação das cumarinas coumarrayina e ostol e o fracionamento do extrato metanólico da
cumarina 7-metoxiumbeliferona.

Apresentador: Jamerson Duarte da Silva

Título: BULLYING: Uma epidemia social.

Orientador: Maria Cristina Teixeira Cangussu

O Bullying é um fenômeno ainda pouco estudado no Brasil, principalmente no âmbito da saúde pública, este é um
fenômeno que precisa ser analisado criticamente por parte de educadores, pedagogos e profissionais da saúde, porque
além de causar vários problemas no ambiente escolar, as conseqüências deste fenômeno pode acarretar em problemas
de saúde e conseqüentemente em gastos públicos, que as vezes tornaria desnecessário, se um trabalho de prevenção
fosse efetuado. Todavia, existem vários tipos de violência, sendo a negligência familiar uma delas, o que pode acarretar
num comportamento prejudicial, tanto para a criança, quanto para a sociedade; visto que a formação da personalidade
da mesma depende deste espaço e das pessoas que constitui esta família, observamos a importância que tem esse
ambiente para a formação do indivíduo, e neste trabalho buscaremos encontrar padrões que justifique a relação entre
bullying e a saúde da família.

Apresentador: Jazy Lobo de Souza

Título: Avaliação da inibição da papaína e da tripanotiona redutase de extratos e substâncias isoladas de
diversas plantas nativas

Orientador: Juceni Pereira de Lima David

A Papaina é uma cisteino-protease, importante membro da família de proteases, enzimas que estão envolvidas em
processos biológicos essenciais, como a coagulação sanguínea, morte celular e diferenciação de tecidos. Várias etapas
proteolíticas importantes ocorrem no mecanismo invasivo de tumores, assim como no ciclo de infecção de um grande
número de vírus e microorganismos patogênicos. Membros da família das proteases, ainda estão envolvidos na
reabsorção óssea e, até no mecanismo de hidrólise da hemoglobina pelo Plasmodium falciparum.Estes fatos tornam as
proteases um alvo quimioterápico valioso para o desenvolvimento de novos compostos farmacêuticos.

Apresentador: Joao Paulo Cotrim Gama da Silva

Título:  PG - Fitoquímica e Avaliação da Atividade Biológica da espécie Dictyoloma vandellianum (Rutaceae)

Orientador: Eudes da Silva Velozo

A Família Rutaceae produz diversos metabólitos como alcalóides, fenilpropanóides, mono e sesquiterpenos e
flavonóides. Constitui-se numa rica fonte para a busca de novas drogas, especialmente novos agentes com atividade
antimicrobiana e antiparasitária. A espécie Dictyoloma vandellianum, integrante da família Rutaceae, demonstra uma
singularidade do Gênero dentro da espécie, isso foi demonstrado com o isolamento de cromonas preniladas,
metabólitos que não são encontrados em outros gêneros da Família Rutaceae. Isso despertou ainda mais o interesse
pelo seu estudo fitoquímico.  O extrato bruto das folhas foi obtido por maceração com Diclorometano e Metanol. Já a
raiz, passou por extração á quente com Hexano e Metanol. Os extratos foram submetidos à cromatografia em camada
delgada e em coluna, resultando em fracionados, nos quais se realizou espectroscopia de Ressonância Magnética
Nuclear. Os resultados
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demonstram uma forte tendência de se encontrar Limonóides, necessitando de mais estudo  para a identificação
destes. Do extrato hexânico da raiz foram isolados dois alcalóides. Ao realizar testes biológicos, observou-se atividade
contra algumas bactérias, em especial a  Salmonella choleraesuis e a  P. aeruginosa, bactérias Gram (-).

Apresentador: Joao Paulo Machado Medeiros

Título:  PG - PREVALÊNCIA E IMUNOMODULAÇÃO DAS DOENÇAS ALÉRGICAS RESPIRATÓRIAS EM
PORTADORES DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO EM SALVADOR (BA)

Orientador: Ajax Merces Atta

Os estudos realizados até a presente data não tem demostrado, na sua maioria,  a presença de alergia mediada por
anticorpos IgE em indivíduos com LES, existindo, contudo, poucos relatos sobre doenças alérgicas associadas a essa
doença. Pacientes portadores de LES podem apresentar níveis séricos elevados de IgE, os quais têm sido associados
com autoanticorpos contra autoantígenos nucleares, glomerulonefrites e atividade desta doença. Adicionalmente, os
níveis de citocinas associadas às alergias (IL-4 e IL-5) não estão aumentadas nestas enfermidades, enquanto tem sido
bem demonstrado um importante aumento de IL-10, uma citocina imunorregulatória, que modula negativamente a
expressão clínica das doenças respiratórias mediadas por IgE. Tal influência de IL-10 sobre as alergias respiratórias
têm sido bem demonstrada em infecções parasitárias que cursam com o aumento deste mediador imunológico, tendo
sido bem demonstrado, também, em trabalhos realizados com S. mansoni, inclusive no nosso meio. Também,
experimentos de imunoterapia sublingual com alérgenos tem demonstrado a importância de IL-10 na regulação negativa
da resposta imune de IgE.
Pelo exposto, o presente estudo poderá elucidar os mecanismos envolvidos na expressão das doenças alérgicas em
portadores de LES.

Apresentador: Joelma Nascimento de Souza

Título:  PG - Diagnóstico diferencial entre o Strongyloides stercoralis e os ancilostomídeos através do padrão
de migração em cultura de Agar

Orientador: Neci Matos Soares

A estrongiloidiase é causada pelo nematóide intestinal Strongyloides stercoralis e ocorre de forma assintomática na
maior parte dos indivíduos infectados. Devido ao aumento de estrongiloidíase disseminada, em conseqüência do
grande uso de quimioterápicos e drogas imunossupressoras, tem ressurgido um interesse maior nesta helmintíase. Este
estudo foi desenvolvido com pacientes atendidos no Laboratório de Parasitologia Clinica da Faculdade de Farmácia na
Universidade Federal da Bahia e tem como objetivo comprovar a eficácia do diagnóstico diferencial entre as larvas de S.
stercoralis e ancilostomídeos através da analise dos padrões de migração na placa de Agar. Este padrão de migração
foi avaliado por três observadores independentemente (o que caracteriza um estudo duplo cego) e o diagnóstico foi
confirmado através da morfologia. Das 50 amostras avaliadas houve 96,9% de concordância entre o resultado da
morfologia e a observação dos caminhos deixados pelas larvas do S. stercoralis, 93,3% pelas larvas dos
ancilostomídeos e 100% para amostras infectadas com ambos os parasitos. A analise do índice kappa revelou uma
concordância interobservador classificada como “boa”. Com relação ao tempo de incubação, enquanto 60% das
amostras com S. stercoralis positivaram no primeiro dia, 47% das amostras com ancilostomídeos só positivaram no
quarto dia de incubação. Dessa forma, o uso do padrão de migração das larvas de S. stercoralis e ancilostomídeos
associada ao tempo de incubação podem simplificar o diagnóstico da estrongiloidíase.

Apresentador: Jonatas da Silva Rodrigues

Título:  PG - Avaliação do efeito da terapia antiviral sobre marcadores laboratoriais de autoimunidade em
portadores da infecção crônica pelo vírus da hepatite C

Orientador: Maria Luiza Brito de Sousa Atta

A hepatite viral C é um problema significativo de Saúde Pública no mundo, desde que cerca de 170 milhões de pessoas
estão cronicamente infectadas, representando 3% da população mundial. O vírus C (HCV) é a principal causa de
doença hepática, cirrose e câncer de fígado do mundo. A hepatite C aguda é geralmente assintomática e raramente
fulminante, evoluindo na maioria dos casos para a infecção crônica. O espectro clínico da hepatite C também inclui
manifestações extra-hepáticas, como a produção de autoanticorpos de diferentes especificidades, e doenças que
afetam cerca de 40% dos portadores crônicos. Muitos desses
sintomas estão relacionados com a função anormal de linfócitos B: crioglobulinemia mista, vasculite sistêmica, síndrome
de Sjögren e linfoma de células B não-Hodgkin. Sabe-se que vários fatores influenciam no tratamento de indivíduos
portadores da infecção crônica pelo vírus da hepatite C. Entre esses, destacam-
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se o genótipo do vírus, a gravidade da fibrose hepática, a idade e massa corpórea do paciente, a etnia e também, da
modalidade do tratamento. Alguns estudos são contraditórios sobre a interferência das manifestações de
autoimunidade. Apesar dos avanços na terapêutica para a hepatite C, o seu uso ainda está associado a uma
significativa toxicidade, além de ser efetiva apenas em metade daqueles que
foram tratados. Desta forma, o presente estudo visa avaliar fatores de risco ou de prognóstico associados à presença
de marcadores laboratoriais de autoimunidade em indivíduos portadores de infecção crônica pelo vírus da hepatite C,
encaminhados para tratamento e acompanhados no Ambulatório de Assistência Farmacêutica do Complexo Hospitalar
Universitário Prof. Edgard Santos, da Universidade Federal da Bahia. Os pacientes submetidos ao tratamento
combinado de interferon-alfa e ribavirina serão avaliados para marcadores laboratoriais de autoimunidade antes,
durante e pós-tratamento, em paralelo à determinação
dos níveis terapêuticos dos fármacos. Os pacientes serão avaliados para crioglobulinemia e pesquisa de autoanticorpos
por métodos de diagnóstico laboratorial convencionais. As concentrações plasmáticas da ribavirina e seus metabólitos
serão avaliados por HPLC, enquanto os níveis terapêuticos do interferon-alfa serão determinados por ensaio
imunoenzimático. Espera-se ao final deste estudo um melhor conhecimento da imunopatologia da infecção crônica pelo
vírus da hepatite C na nossa população e a transferência do conhecimento gerado para a clínica especializada,
permitindo o melhor acompanhamento clínico e monitoramento terapêutico dos pacientes atendidos no SUS.

Apresentador: Joseline Cezario Duarte

Título: Avaliação da atividade biológica de Commiphora leptophloeos coletada no Semi-árido da Bahia

Orientador: Regiane Yatsuda

A descoberta de novos produtos de origem natural ou moléculas com atividade farmacológica é de grande interesse
científico, social, ambiental, tecnológico e econômico para o país, tanto para o desenvolvimento de fitoterápicos quanto
dos medicamentos no Brasil. O objetivo deste estudo foi avaliar a atividade antioxidante, antimicrobiana, antiplaca,
anticárie, antiinflamatória e antinociceptiva da planta Commiphora leptophloeos, pertencente à família Burseraceae –
popularmente conhecida como umburana fêmea (UF) ou imburaninha –, sendo esta utilizada por moradores do povoado
de Palmeiras para “diminuir a queimação estomacal”. A coleta foi realizada na Floresta Nacional de Contendas do
Sincorá (FLONA), localizada no semi-árido da Bahia. Deste vegetal foram coletados a folha, a casca e o galho. Foi
aplicada a metodologia de Mensur et al. (2001) para detecção de atividade antioxidante sequestrante do radical DPPH,
e a metodologia de Yatsuda et al. (2005) para determinação das Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração
Bactericida Mínima (CBM). Também foi avaliada a atividade antiinflamatória através do recrutamento de neutrófilos para
cavidade peritonial. Comparando a percentagem da Atividade Antioxidante (%AA) das amostras com os padrões BHT
(70,93±12,29%) e alfa-tocoferol (90,78±1,31%), observam-se como resultados para as amostras, na concentração de
1000µg/mL quanto na de 500µg/mL após 105 minutos: UF casca (84,46±1,73% e 88,62±1,86%), UF folha (90,96±0,59% e
87,59±1,46%) e UF galho (92,71±1,57% e 90,56±1,37%). Após a realização da análise estatística (Two way ANOVA;
Bonferroni), os extratos de UF casca na concentração de 500µg/mL (tempo inicial e final), galho na concentração de
1000µg/mL e 500µg/mL (tempo inicial e final), folha na concentração de 1000µg/mL (tempo inicial e final) e 500µg/mL (tempo
final) não apresentaram diferença estatística do controle positivo alfa-tocoferol. Observou-se que, para todos os extratos
brutos testados, a cinética da atividade antioxidante é semelhante tanto para a concentração de 1000µg/mL quanto para
a concentração de 500µg/mL, este padrão é considerado um antioxidante de cinética intermediária (5 a 30min),
diferentemente do controle positivo BHT, que possui uma cinética antioxidante lenta (1 a 6h). Em se tratando da
atividade antimicrobiana, verificou-se que os extratos da casca e do galho de Umburana Fêmea conseguiram inibir o
crescimento do S. mutans UA159 em baixas concentrações, sendo que a casca na concentração de 31,25µg/mL e a de
galho com concentração de 125 µg/mL; e para S. mutans Ingbritt 1600  –  casca 31,25µg/mL e galho 62,5µg/mL. Os
extratos apresentaram atividade bactericida para S. mutans UA159 – casca 62,5µg/mL e galho 250µg/mL; e S. mutans
Ingbritt 1600 – casca 31,25µg/mL e galho 125µg/mL. Já o extrato da folha da UF não apresentou nenhuma atividade
antimicrobiana. Através do teste da atividade anti-inflamatória, foi possível observar que quando aplicado carragenina
nos animais tratados com o extrato de UF casca nas concentrações de 50, 100 e 200mg/kg, o número de neutrófilos
recrutados para a cavidade peritoneal não diferiu estatisticamente do grupo que apenas foi administrado a carragenina.
Sendo assim, pode-se inferir que o presente extrato não apresenta atividade anti-inflamatória. Mediante os resultados
apresentados, verifica-se que todos os extratos apresentaram expressiva atividade antioxidante e antimicrobiana, sendo
que será posteriormente realizado o fracionamento, buscando a identificação e isolamento dos compostos bioativos,
além de testes de inibição da aderência essas bactérias (atividade anti-placa).
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Apresentador: Josiane Magalhaes Barbosa

Título: Estudos de HQSAR e QSAR 2D para um Conjunto de  Inibidores da Beta-Secretase Humana.

Orientador: Marcelo Santos Castilho

A doença de Alzheimer (DA) atinge 0,7% das pessoas entre 60 e 64 anos e mais de 40% na faixa
etária de 90 a 95 anos . Os sintomas da DA estão associados a formação de  placas amilóides  insolúveis e
emaranhados neurofibrilares no cérebro que levam a morte celular (hipótese  amilóide).  Os  fármacos  disponíveis  no
mercado  atuam somente  na  manutenção  e  facilitação  dos  sistemas  colinérgicos  sobreviventes  (hipótese
colinérgica) , por outro lado, a inibição da enzima beta secretase-1 (BACE-1) parece  ter  um  efeito  direto  sobre  a
etiologia  da DA,  em  função  do  seu  papel  fundamental  na cascata  amilóide.Embora  diversas  classes  de
inibidores  de  BACE-1sejam descritos na  literatura, até o momento não  foram descritos estudos QSAR 2D para esses
inibidores. Por essa razão, esse  trabalho descreve modelos de HQSAR e de QSAR 2D clássico para  um  conjunto
estruturalmente  diverso  de  122  derivados  de Hidroxi-etilamina  cuja  potência inibitória (IC50) sobre BACE-1 varia
entre 4,21 e 8, 70 nM.

Apresentador: Keina Maciele Campos Dourado

Título:  PG - Avaliação da citotoxicidade do eugenol, óleo essencial do Ocimum gratissium, em cultura de
esplenócitos e células da medula óssea de camundongos AJ normais

Orientador: Camila Alexandrina Viana de

INTRODUÇÃO: A asma é uma das doenças crônicas mais prevalentes em todo mundo. As plantas medicinais são
historicamente utilizadas no seu tratamento. A espécie Ocimum gratissimum L. (Og), conhecida popularmente como
manjericão, foi uma das espécies mais citadas para o tratamento desta patologia em levantamento etnobotânico
realizado por nosso grupo na cidade de Salvador. As propriedades farmacológicas do Og têm sido amplamente
descritas na literatura e dados preliminares do nosso laboratório demonstraram um potencial efeito imunomodulador
desta planta. Esses dados estimularam-nos a avaliar qual o componente de Og seria responsável por esta
imunomodulação. Entre os componentes do Og, os óleos essenciais são citados como tendo efeitos
imunomoduladores, sobretudo eugenol, o principal do óleo volátil dentro do Og. Antes da investigação das propriedades
antialérgicas do eugenol tentamos abordar a citotoxicidade do óleo volátil ao longo do baço e medula óssea em culturas
primárias de células de camundongos AJ normais. METODOLOGIA: O Eugenol (2-metoxi-4-fenol (2-propenil)), foi
obtido comercialmente da Sigma-Aldrich (número de catálogo - 35.995). Diferentes concentrações do óleo variando de
10-12000microg/mL foram testados em esplenócitos e culturas de medula óssea de camundongos AJ normais (CEEA-
FO/UFBA, # 02/09). A avaliação da citotoxicidade foi realizada pelo método de redução do MTT-tetrazólio (Mosmann,
1983), utilizando como controle negativo culturas sem a adição de eugenol. Em paralelo a isso, nós também avaliamos
citotoxicidade através do teste de exclusão por azul de Trypan. Os testes foram realizados em duplicatas.
RESULTADOS: Não houve diferença na viabilidade celular observada em culturas estimuladas com diferentes
concentrações do eugenol, quando comparada ao controle negativo (P> 0,05), indicando ausência de toxicidade nas
concentrações testadas em ambos os esplenócitos e culturas de células de medula óssea. Estes resultados foram
confirmados pelo método de exclusão utilizando azul de Trypan. CONCLUSÃO: Nossos resultados mostraram ausência
de atividade citotóxica significativa in vitro do eugenol por ambos os métodos MTT, bem como a exclusão de Trypan,
demonstrando, preliminarmente, a segurança deste composto. Estes resultados encorajam-nos a investigar se eugenol
é o componente ativo do Og e o mecanismo pelo qual ocorre a imunomodulação.

Apresentador: Laise Gomes Pereira

Título: Extração e verificação de características funcionais em formulações do óleo fixo extraído de
oleaginosas da família Bombacaceae.

Orientador: Neila de Paula Pereira

    Através de técnicas extrativas têm-se buscado matérias-primas sustentáveis
oriundas de sementes da flora brasileira com potencial funcionalidade para compor formulações de uso dermocosmético
como as emulsões. Alguns óleos fixos com teores consideráveis de ácidos graxos insaturados podem apresentar
características químicas e físico-químicas específicas, que em formulações emulsivas podem influenciar na
performance do produto acabado. As características químicas de novos óleos fixos extraídos de sementes do cerrado
nordestino, tais como das espécies vegetais oleaginosas Bombacopsis retusa e Pachira aquatica, conhecidas no uso
popular respectivamente como castanha da chapada e castanha do maranhão, vem sendo investigadas com o
propósito seqüencial de estudar as propriedades físico-químicas exibidas por emulsões desenvolvidas com estes óleos
como componentes de fase oleosa. Para esta finalidade, as sementes de ambas as espécies foram individualmente
trituradas com o auxilio de um almofariz e levadas a extração a quente em Soxhlet, com hexano e posteriormente com
metanol, no intuito de obter duas frações oriundas de solvente apolar e polar. Após evaporação termocontrolada dos
solventes foram realizadas cromatografias de camada delgada, usando o ácido oléico como padrão de detecção.
Paralelamente, aos experimentos cromatográficos os respectivos óleos também foram incorporados em emulsão de
formulação padronizada, e o potencial de espalhamento foi verificado pela técnica da sobreposição de placas pesos em
papel milimetrado. Foram obtidos resultados promissores acerca dos referidos experimentos visto que o rendimento de
óleo obtido a partir das sementes da
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Bombacopsis retusa foi superior ao da Pachira aquatica. Na cromatografia de camada delgada foi detectada a presença
de ácido oléico no óleo destas sementes, que pode ter culminado nos bons resultados encontrados para o teste do
espalhamento realizado em emulsões formuladas com os referidos óleos; visto que o perfil de espalhamento das
mesmas foi superior ao de algumas emulsões preparadas, nas mesmas condições, com óleos e manteigas já
conhecidos e consagrados na literatura científica dermo-cosmética. Concluí-se preliminarmente que os óleos oriundos
das sementes da família Bombacaceae, especialmente da espécie retusa, apresentam potencial como matéria-prima
útil a formulações emulsivas.

Apresentador: Larissa Santana de Jesus

Título:  PG - Avaliação da frequência de imunoglobulina monoclonal em portadores de infecção crônica pelo
vírus da hepatite C.

Orientador: Maria Luiza Brito de Sousa Atta

O vírus da hepatite C (HCV) é um problema mundial de saúde pública. A maioria dos
indivíduos infectados evoluem para a forma crônica da doença. A infecção pelo HCV
também provoca manifestações extra-hepáticas. Este estudo teve como objetivo investigar a
ocorrência de imunoglobulinas monoclonais nos soros de portadores da infecção crônica
pelo HCV. Foram avaliados 40 portadores do HCV (20 com crioglobulinemia e 20 sem
crioglobulinas), e 20 indivíduos saudáveis. As crioglobulinas foram pesquisadas pelos
métodos de crioprecipitação em tubo e gel-difusão. Fator reumatóide, imunoglobulinas e
cadeias leves de imunoglobulinas foram determinadas por nefelometria. Autoanticorpos
antinucleares e antimúsculo liso foram pesquisados por imunoflorescência indireta. O
proteinograma utilizou os métodos de colorimetria e de eletroforese. Cerca de 80% dos
portadores do HCV apresentaram algum tipo de autoanticorpo. Os níveis séricos das
imunoglobulinas IgA, IgG e IgM dos portadores do HCV foram similares aos encontrados
no grupo sadio. Entretanto, os níveis das cadeias leves livres ? e ? foram mais altos do que
o encontrado no controle. A razão ?/? foi similar em ambos os grupos. Nos portadores
crioglobulinêmicos, os níveis séricos de IgA e IgM foram mais elevados do que nos
portadores sem crioglobulinemia. O aumento dos níveis séricos das cadeias leves livres ? e
?, nos portadores do HCV, foi relacionado à presença da crioglobulinemia; a razão ?/?
correlacionou-se com os níveis séricos de IgG em portadores crioglobulinêmicos. Três
portadores do HCV apresentaram razão ?/? alteradas compatível com monoclonalidade,
embora não tenha sido detectado pico monoclonal por eletroforese nesses indivíduos.

Apresentador: Livia Bacelar de Jesus

Título:  PG - Formulação de Biofilmes ativos a base de fécula de mandioca e frutas.

Orientador: Janice Izabel Druzian

  Atualmente vem crescendo o interesse no desenvolvimento de embalagens biodegradáveis e bioativas. Entre os
diversos tipos de embalagens ativas, as antioxidantes, que liberam compostos antioxidantes para o produto embalado
retardando sua oxidação, são de grande valia para as indústrias farmacêuticas e de alimentos. A embalagem ativa
exerce um papel a mais na preservação do produto, trazendo benefícios extras quando comparada a embalagem
convencional. Muitos compostos têm sido usados para melhorar as propriedades de filmes de biopolímeros, uma vez
que sua performance é inferior se comparada a filmes de polímeros sintéticos. O presente estudo teve como objetivo
avaliar a viabilidade e o efeito da incorporação de diferentes quantidades de polpas de manga e de acerola como
aditivos naturais em biofilmes a base de fécula de mandioca. A metodologia utilizada para formular os biofilmes foi um
delineamento estatístico totalizando 11 formulações com diferentes concentrações de polpas. A avaliação viabilidade da
incorporação dos aditivos à matriz biodegradável foi feita através das análises de carotenóides totais, polifenóis totais,
sólidos totais, umidade e espessura. As concentrações de carotenóides totais e polifenóis totais variaram
respectivamente de 31,15 a 70,56 µg/g e 89,17 a 168,80 mg/g dependendo do teor de polpas incorporados (x-y). Os
valores das espessuras das 11 formulações variaram de 0,123 a 0,141mm, os sólidos totais de 80,24 a 84,51% e a
umidade de 15,49 a 19,76%. Como produtos finais foram obtidos filmes homogêneos com grandes variações em suas
características físicas dependentes das concentrações de polpas adicionadas a matriz biodegradável.
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Apresentador: Lucas Miranda de Oliveira

Título:  PG - SOROPREVALÊNCIA PARA EBV ASSOCIADA À DISLIPIDEMIA COMO FATOR DE RISCO PARA
ATEROSCLEROSE.

Orientador: Fernanda Washington de Mendonca

São varios os eventos, tanto primários quanto secundários, que alteram o perfil lipidico.Destes podemos citar a
desnutricão, a diabetes mellitus tipo 2 e doenças de base,moléstias bastante prevalentes em nossa população. As
anormalidades do perfil lipídico tem um papel importante na fisiopatologia da doença arterial coronária. Além das
dislipidemias, as infecções crônicas por vírus da família Herpesviridae, herpes simplex (HSV), citomegalovírus (CMV),
Epstein-Barr vírus (EBV), herpes vírus humano do tipo 6 (HHV-6) e herpes vírus humano do tipo 8 (HHV-8) tem sido
associadas ao desenvolvimento de aterosclerose e doenças coronárias. A estudos dizem que presença dos marcadores
sorológicos associada a outros fatores de risco como dislipidemia aumenta muito a probabilidade do desenvolvimento
de aterosclerose. O estudo visa investigar uma possivel correlação entre os lipídios plasmáticos, considerados fatores
de risco para aterosclerose, e a soroprevalência. Para isso foram investigados 441 indivíduos, 317 mulheres e 124
homens, com idades entre 17 e 84 anos. As amostras de soro foram testadas para EBV-VCA-IgG por
quimioluminescência (Diasorin®).  Foram realizadas determinações bioquímicas para determinação de perfil lipídico das
amostras. Os valores de LDL-C foram calculados a partir da equação de Friedewald. Valores alterados de TG, LDL-C e
HDL-C foram correlacionados com EBV negativos e positivos. Todos os dados foram tratados no programa estatístico
SPSS® 9.0. Apesar da alta prevalência na população estudada (96,15%) nossos resultados sugerem que não houve
associação entre os grupos EBV POS e os parâmetros determinantes de dislipidemias. Estudos mais aprofundados e
com uma população maior devem ser conduzidos para afastar ou associar dislipidemias e soroprevalência para EBV
como fator de risco para aterosclerose.

Apresentador: Lucas Silva Abreu

Título:  PG - CROMENOS, ALCALÓIDES 2-QUINOLÔNICOS E LIMONÓIDES DE DICTYOLOMA VANDELIANUM
COMO MODULADORES DA RESISTÊNCIA BACTERIANA

Orientador: Eudes da Silva Velozo

Modificadores da atividade antibiótica é um termo usado para substâncias que modulam ou mesmo reverte à resistência
bacteriana a certos antibióticos, como é o caso de vários produtos naturais de origem vegetal (extratos e
fitoconstituintes) que alteram a susceptibilidade microbiana a antibióticos. A saúde pública vem passando dificuldades
devido a uma grande variedade de isolados bacterianos que se tornaram resistentes aos antibióticos encontrados no
mercado mundial. Estes desenvolvimentos mostram como promessa o meio de neutralizar a resistência bacteriana
crescente aos antibióticos existentes.
A Rutaceae possui cerca de 160 gêneros e 1900 espécies, com grande diversidade de caracteres morfológicos e
distribuição mundial. Além disso, essa família é famosa entre fitoquímicos por sua extraordinária variedade de
compostos químicos secundários, entre eles, limonóides, flavonóides, cumarinas, óleos voláteis e alcalóides.
Pesquisas sobre esta família irão possibilitar não só o estudo dos compostos químicos em cada espécie, como também
a utilização destes como marcadores evolutivos e seus potenciais na busca de novos fármacos.
O gênero Dictyoloma Juss possui somente duas espécies, D. vandellianum Adr Juss (sinonímia D. incanescens DC),
com ocorrência no Brasil e D. peruvianum que ocorre no Peru. O seu estudo fitoquimico se torna interessante, pois esta
é conhecida por biossintetizar alcalóides 2-quinolônicos, cromonas preniladas e limonóides.
Este trabalho tem como objetivo: extrair, isolar, purificar e identificar as cromenos, alcalóides 2-quinolônicos e
limonóides presentes na inflorescência de Dictyoloma vandelianum.
O extrato metanólico da inflorescência foi submetido a processos físicos de separação (métodos cromatográficos) e se
obteve frações que foram submetidos a analise do RMN 1H, 13C, HMBC, HMQC e COSY, o qual foi identificado o
isolamento de um limonóide com uma estrutura ainda não elucidada.
Ainda estão sendo feitos testes microbiológicos com as frações o qual não se tem resultados.

Apresentador: Luis Alberto Soto Dantas Silva

Título:  PG - Desenvolvimento e avaliação de hidrogel micelar contendo Anfotericina B para o tratamento da
leishmaniose tegumentar

Orientador: Jose Mario Barichello

A leishmaniose (tegumentar e visceral) afeta 12 milhões de pessoas espalhadas em 88 países de quatro continentes, e
foi responsável por quase 59.000 mortes em 2003. Ela ocorre nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste e
vem apresentando franca expansão pelo país. O arsenal terapêutico é restrito, e baseado em fármacos muito tóxicos,
tais como, antimoniais pentavalentes, anfotericina B (AmB) e pentamidina. Complicando este quadro, as formulações
disponíveis destes fármacos são todas administradas por via parenteral. A leishmaniose tegumentar em geral causa
lesões na pele (mais freqüentemente ulcerações) e, em casos mais graves, atacam as mucosas do rosto, como nariz e
lábios (leishmaniose
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mucosa). Na leishmaniose tegumentar, o desenvolvimento de formulações tópicas destes fármacos minimizará os
efeitos adversos da administração parenteral, reduzirá a concentração do fármaco na circulação sistêmica, aumentará a
concentração de fármaco no local das lesões, e facilitará a adesão do paciente ao tratamento.

Apresentador: Manuela Oliveira Lins

Título:  PG - ATIVIDADE ANTIBACTERIANA IN VITRO DE METABÓLITOS DE RUTACEA FRENTE A
Staphylococcus aureus MULTIRESSISTENTES

Orientador: Eudes da Silva Velozo

A disseminação de cepas de bactérias resistentes a poli quimioterapia (MDR) exige a descoberta de novos
antimicrobianos. Essa resistência se deve principalmente a utilização indiscriminada de agentes antimicrobianos, a
capacidade das bactérias de adquirir e disseminar a resistência; e a capacidade dos seres humanos de transmitir
bactérias. Embora não existam substâncias derivadas de plantas que possam ser utilizadas clinicamente como
antibióticos, este grupo merece consideração devido a capacidade de produzirem agentes citotóxicos com diversos
tipos de estruturas químicas; possuírem propriedades terapêuticas utilizadas no cuidado de saúde tradicional e serem
fonte de compostos biologicamente ativos. O Staphylococcus aureus é uma bactéria comum encontrada em pele e
mucosa como flora normal em indivíduos saudáveis, porém quando invade o organismo é responsável por infecções
graves tais como: infecções de pele e tecido celular subcutâneo, pneumonia, endocardite, abscessos, sépsis e
osteomielite. Algumas cepas clínicas de S. aureus são resistentes, atualmente, a quase todos os agentes
antimicrobianos utilizados na prática clínica, o que preocupa já que as opções terapêuticas são cada vez mais
escassas. O objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade antibacteriana de metabólitos de Zanthoxylum tingoassuiba e
Dictyoloma vandellianum (Rutaceae) frente a cepas padrões e isolados clínicos MDR de Staphylococcus aureus. O óleo
essencial das folhas frescas de Z.tingoassuiba foi extraído por hidrodestilação em aparelho do tipo Clevenger a
temperatura de 40 ºC por 4 horas. Os extratos de Z.tingoassuiba e D.vandellianum foram produzidos por maceração a
frio com três extrações sucessivas, tendo como tempo de contato uma semana por extração, com solventes orgânicos
com diferentes polaridades, como: metanol, hexano e diclorometano. Após filtração do solvente extrator, o filtrado foi
concentrado sob pressão reduzida em rota evaporador e seco em capela e dessecador à vácuo até atingir massa
constante. A atividade antibacteriana foi avaliada através das técnicas de difusão em disco e microdiluição em caldo
descritas pelo CLSI e adaptada para produtos naturais. Apresentaram atividade antibacteriana o óleo essencial e o
extrato de acetato de etila das folhas, extrato metanólico e diclorometânico da casca da raiz de Z.tinguassuiba e os
extratos metanólico de caule e folha de D.vandellianum. As concentrações inibitórias mínimas (CIM) mostram que os
extratos que apresentaram menores valores de CIM foram os da casca de raiz de Z.tinguassuiba, logo são mais
potentes frente às cepas testadas.  As substâncias testadas mostram potencial antibacteriano frente a isolados
multirresistentes podendo ser alvo de estudos para o desenvolvimento de novos antimicrobianos.

Apresentador: Marcio Augusto Meira Santana

Título: Adesão à Terapia Farmacológica: Validação de Instrumentos de Mensuração

Orientador: Cristiano Soares de Moura

Justificativa: Os medicamentos constituem instrumentos terapêuticos fundamentais no contexto do cuidado a saúde,
apesar de importante fonte de morbimortalidade nas populações. Parte dos resultados negativos com esses está
associada à complexidade da terapia, sendo uma das conseqüências não adesão ao tratamento. Objetivos: Delinear
instrumento para análise da adesão à farmacoterapia, validar os instrumentos para a análise da adesão e para o índice
de complexidade da farmacoterapia e caracterizar o perfil de complexidade e de adesão à farmacoterapia na população
adulta de Vitória da Conquista Metodologia: Estudo prospectivo transversal com coleta nas residências dos usuários de
medicamentos atendidos pelo PSF Vitória da Conquista totalizando amostra de 308 indivíduos. A validação dos
instrumentos para a determinação do Índice de Complexidade e da adesão à farmacoterapia ocorreu com pré-teste com
um para análise de validade de conteúdo e legitimidade de face, seguindo-se de análises psicométricas para a
determinação da validade do instrumento e da confiabilidade entre avaliadores. Após aplicação dos instrumentos
validados, foi realizada a caracterização da linha de base quanto ao perfil de utilização de medicamentos, problemas de
saúde dos sujeitos, ICFT e adesão aos tratamentos por meio de estatísticas descritivas: medidas de tendência central,
de variabilidade e proporções, assim como pela teoria de aprendizado estatístico. Resultados: Do total de pacientes
apenas 71 (23,1%) aderem ao tratamento, houve significância na relação da adesão versus dados sócias-demográficos
para idade e grau de instrução com respectivos p-valor: 0,000 e 0,017.Discussão: Percebeu-se que a não adesão entre
os pacientes apresenta percentual elevado. A não adesão entre os pacientes pode ser considerada pela pouca
instrução que o paciente possui, por não saber o porquê do uso da medição prescrita.
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Apresentador: Marcus Vinicius Dourado Macedo

Título:  PG - Estudo de Variantes do Antígeno D em Pacientes com Anemia Falciforme de Salvador-Ba

Orientador: Marilda de Souza Goncalves

A anemia falciforme é uma hemoglobinopatia resultante da expressão em homozigose do gene ßS, cujo defeito
genético é caracterizado pela mutação pontual, de GAG para GTG, no sexto códon do gene, conduzindo à substituição
do ácido glutâmico por valina na sexta posição da cadeia polipeptídica beta. O Estado da Bahia apresenta a maior
freqüência brasileira para a HbS, sendo encontrado uma variação de 7,4% a 14,7% do genótipo AS. Transfusões
sanguíneas fazem parte da terapia, sendo que a aloimunização e transmissão de agentes infecciosos são os problemas
mais frequentes. O antígeno D é um mosaico de subunidades ou epítopos que podem sofrer variações fenotípicas
quantitativas ou qualitativas. O D parcial surge quando as alterações na proteína RhD ocorrem predominantemente nas
alças extracelulares, sendo portanto nos sítios de ligação com anticorpos anti-D. Os antígenos D parciais são raros na
população caucasiana, mas são freqüentes em africanos. Antígenos D parciais associados a variantes DIIIa e DAR
estão freqüentemente envolvidos em aloimuinização anti-D, uma vez que os seus portadores recebem geralmente
transfusão de eritrócitos Rh D positivo. Baseados no exposto, julgamos de grande importância a investigação de
variantes de D parciais (DIIIa, DAR e DAU) em indivíduos com anemia falciforme da cidade de Salvador-ba, visando a
prevenção de problemas posteriores com aloimunização, já que esses pacientes estão frequentemente sujeitos a
transfusões sanguíneas.

Apresentador: Mauro Fernandes Teles

Título: Diagnóstico Populacional da Complexidade e Adesão à Farmacoterapia em Adultos de Vitória da
Conquista.

Orientador: Cristiano Soares de Moura

Justificativa:  Os  medicamentos  constituem  instrumentos  terapêuticos
fundamentais no contexto do cuidado a saúde, apesar de  importante  fonte de
morbimortalidade  nas  populações. Parte dos  resultados  negativos  com  esses
está  associada  à  complexidade  da  terapia,  sendo  uma  das  conseqüências  a
não  adesão  ao  tratamento.  Objetivos:  Delinear  instrumento  para  análise  da
adesão à  farmacoterapia, validar os  instrumentos para a análise da adesão e
para  o  índice  de  complexidade  da  farmacoterapia  e  caracterizar  o  perfil  de
complexidade e de adesão à farmacoterapia na população adulta de Vitória da
Conquista Metodologia:  Foi  desenvolvido  um  estudo  prospectivo  transversal
envolvendo  308  usuários  de  medicamentos  atendidos  pelo  PSF  Vitória  da
Conquista.  O  processo  de  validação  teve  início  com  um  pré-teste,  análises
psicométricas gerando um  instrumento que  foi utilizado para a caracterização
da linha de base quanto ao perfil de utilização de medicamentos, problemas de
saúde dos sujeitos. Os  instrumentos validados  foram utilizados para a  ICFT e
adesão  aos  tratamentos  por  meio  de  estatísticas  descritivas:  medidas  de
tendência  central,  de  variabilidade  e  proporções,  assim  como  pela  teoria  de
aprendizado  estatístico.  Resultados:  A  complexidade  da  farmacoterapia
medida  pelo  ICFT  obteve média  de  8,55  pontos  (  desvio  padrão  =  5,19). O
ICFT mostrou correlação significativa com o número de medicamentos em uso
(r = 0,739; p < 0,00). Não  foi encontrada associação entre adesão e o escore
ICFT  (p  =  0,442).  Investigou-se  também  a  associação  entre  variáveis  sócio-
demográficas  e  a  complexidade  da  farmacoterapia  indicando  que  não  houve
associação  entre  estas  variáveis.  Discussão:  A  análise  cotidiana  da
complexidade  da  farmacoterapia  do  paciente  é  importante  para  identificar
indivíduos  com  esquemas  complexos.  O  conhecimento  da  complexidade  da
terapia farmacológica, a prevalência da não adesão à farmacoterapia e o perfil
dos  indivíduos  atendidos  pelas  unidades  de  saúde  de  Vitória  da  Conquista
forneceu  informações aplicáveis ao desenvolvimento de políticas públicas que
subsidiarão  o  uso  seguro  dos  medicamentos  e  a  redução  dos  custos
assistenciais.  Deve-se  destacar  também  a  importância  de  tais  estudos  na
elaboração de indicadores de utilização de medicamentos no SUS, pois apesar
dos  medicamentos  constituírem  um  dos  principais  gastos  de  saúde  pública,
pouco se conhece, em relação às populações, sobre o perfil de linha de base
da utilização de medicamentos nesse sistema.
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Apresentador: Milena Santana Cabral

Título:  PG - Caracterização de anticorpos antimúsculo liso em portadores de hepatite C crônica

Orientador: Maria Luiza Brito de Sousa Atta

A presença de anticorpos antimúsculo liso (a-AML) é utilizada como um dos critérios para o diagnóstico de hepatite
autoimune (HAI). No entanto, relatam-se baixos títulos associados com outras condições clínicas, como a hepatite C. O
objetivo deste trabalho foi caracterizar o padrão e título de autoanticorpos observados nas reações de
imunofluorescência indireta (IFI) para detecção dos a-AML em portadores de hepatite C crônica, usando como substrato
cortes de estômago/rim/fígado de rato. Foram analisados 82 amostras de soro obtidas de portadores do vírus da
hepatite C (HCV), 45 homens e 37 mulheres, média de idade de 46,7 ± 12,2 anos (variação 13 -–73 anos), sendo 54/82
(66%) infectados pelo genótipo 1, 7/82 (8%) pelo genótipo 2 e 22/82 (27%) pelo genótipo 3. Anticorpos a-AML foram
detectados em 47/82 (57%) das amostras, com títulos variando de 20 – 80. O padrão de reação para parede de vaso
(AML-v) foi o mais frequentemente observado (40/47, 85%), seguido pela mucosa muscularis (AML-m) em 36/47 (77%),
padrão glomerular (AML-g) em 26/47 (55%) e fibras musculares interglandulares (AML-f) em 5/47 (13%). A presença de
anticorpos heterófilos foi detectada em 10/47 (21%) das amostras, com títulos também variando de 20 – 80. A
associação dos padrões de coloração AML-m, AML-v e AML-g foi o mais frequentemente observado, em 19/47 (40%),
seguido da combinação AML-m e AML-v em 11/47 (23%). Não foi encontrado amostra com reatividade glomerular com
título superior a 40. Conclui-se que a titulação e o padrão de fluorescência na detecção de a-AML contribuem para a
discriminação dos autoanticorpos detectados na hepatite C dos relatados na HAI.

Apresentador: Monica Lopes Sampaio Silva

Título:  PG - Padronização do ensaio imunoenzimático (ELISA) para o diagnóstico da estrongiloidíase

Orientador: Neci Matos Soares

A padronização do ELISA foi realizada com extrato antigênico contendo larvas de Strongyloides stercoralis para
detecção de anticorpos IgG na estrongiloidíase humana. A melhor concentração do antígeno encontrada foi de 10 µg/mL
e as diluições do soro e do conjugado anti-IgG humana foram de 1:100 e 1:4000, respectivamente. Foram analisadas 35
amostras de soro de pacientes infectados com S. stercoralis, 91 de pacientes com outros enteroparasitos, todas
diagnosticadas pelos métodos de Baermann-Moraes e de Hoffmann. Como controle negativo foi utilizado 52 soros de
recém-nascidos de mães com exames parasitológicos negativos. As amostras de soros de pacientes com
estrongiloidíase tiveram elevadas taxas de positividade (30/35) para IgG anti-S. stercoralis, em comparação com os
pacientes apresentando outras parasitoses intestinais (25/91). Os soros de recém-nascidos demonstraram
especificidade de 100% (0/52). A sensibilidade do ELISA com relação aos pacientes infectados com S. stercoralis foi de
87,5%, demonstrando que é uma ferramenta valiosa no auxílio do diagnóstico da estrongiloidíase humana.

Apresentador: Natalia Nunes Oliveira Costa

Título:  PG - Encapsulação de cumarinas e alcalóides derivadas da Zantoxilum tigoassuiba em lipossomas e
suas atividades anti-microbiana, anti-oxidante e apoptótica.

Orientador: Elaine Christine de Magalhaes Cabral

A crescente busca por novas terapias com produtos naturais têm incentivado muitas pesquisas,e ainda mais na área de
nanotecnologia. A Zantoxilum tigoassuiba é uma conhecida planta medicinal de regiões brasileiras e com algumas
atividades terapêuticas conhecidas. O objetivo do presente trabalho é avaliar o perfil de liberação das cumarinas e dos
alcalóides encapsulados nos lipossomas e suas atividades anti-microbiana, anti-oxidante e apoptótica. A metodologia
do trabalho envolve a preparação e a caracterização das vesículas lipídicas, com a encapsulação das cumarinas e dos
alcalóides isoladamente e em associação.

Apresentador: Paulo Victor Amaral de Oliveira

Título: Transferência in vitro de colesterol livre para a lipoproteína de  alta densidade, associada à atividade da
Paraoxonase (PON1)  como marcadores específicos de risco cardiovascular

Orientador: Ricardo David Couto

A remoção de ésteres de colesterol depositados nos tecidos para serem posteriormente eliminados, denominada de
transporte reverso do colesterol (TRC), caracteriza, dentre outras ações protetoras importantes, a lipoproteína de alta
densidade (HDL) pelo seu efeito antiaterogênico. O TRC é dependente
da transferência in vivo de colesterol e também da ação de enzimas como a paraoxonase que em sua atuação
protegem a HDL preservando assim suas características estruturais e metabólicas. O objetivo desse estudo foi avaliar a
transferência in vitro de colesterol livre para a HDL, associada à atividade da
paraoxonase (PON1) como marcadores específicos de risco cardiovascular. A avaliação dos dados de esterificação de
colesterol livre e % de esterificação CL/CE não diferiram entre os grupos estratificados por HDL-C, p>0,05, Student t
test. Por outro lado, a análise de correlação linear de Pearson entre os dados
de atividade de PON1, HDL-C < 40mg/dL, esterificação de colesterol livre e % de esterificação foi
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significativa (p=0,048; r=-0,6 (n=20) e, p=0,006; r=-0,7 (n=12)), respectivamente. Não foram observadas associações
significativas para os outros parâmetros avaliados. Os resultados desse estudo apontam
para a participação ativa da paraoxonase na transferência de colesterol apenas em situações onde a concentração de
colesterol na partícula de HDL é inferior a 40 mg/dL, provavelmente para proteger sua estrutura, estabilidade e funções
metabólicas.

Apresentador: Poliana Cerqueira da Silva Bahia

Título: ANALISE DE DOSAGEM PLASMÁTICA DE ESTRONCIO, CALCIO, CALCITONINA E PARATOHORMONIO
DA REGENERAÇÃO DE DEFEITOS CRITICOS EM CALVARIA DE RATO

Orientador: Fabiana Paim Rosa

O osso é remodelado espontaneamente devido ao potencial regenerativo desse tecido.
Quando ocorrem lesões graves a substituição óssea pode ser necessária. Para estas
condições existem alternativas de tratamento baseadas na bioengenharia tecidual, onde são
utilizados biomateriais, com a finalidade de estimular a adesão, proliferação e diferenciação de
células do tecido ou substituí-lo para reparar danos. Dentre os biomateriais, as biocerâmicas
são as mais utilizadas, e dentre estas a hidroxiapatita (HA), devido à semelhança de suas
propriedades com as do osso. Alguns metais como o estrôncio (Sr) podem ser acrescentados à
estrutura da HA com o escopo de potencializar a regeneração óssea. O Sr é incorporado pelas
apatitas biológicas substituindo o cálcio na estrutura da HA. Ao longo da história o estrôncio foi
pouco estudado em relação aos outros dois importantes metais divalentes, cálcio e magnésio,
o que vem mudando. Há um crescente interesse em relação ao papel biológico do Sr após o
desenvolvimento do medicamento ranelato de estrôncio. O objetivo desse estudo foi mensurar
as concentrações plasmáticas de cálcio e estrôncio na regeneração do defeito ósseo crítico em
calvária de rato. Foram utilizados ratos da linhagem Wistar albinus, os animais foram
distribuídos para a composição de cinco grupos. Nos grupos II, III, IV e V houve dieta com o
ranelato de estrôncio. Inicialmente foi realizado um plano piloto para padronizar o método para
coleta do sangue, via de administração do medicamento e dosagem do estrôncio. De acordo
com os resultados do plano piloto pode- se observar um aumento dos níveis plasmáticos de
estrôncio nos ratos que receberam 900mg/Kg/dia do medicamento, em relação aos que não
receberam, verificou-se que os níveis plasmáticos de estrôncio encontrados foram inferiores ao
esperado, apresentando valores de 3348,59 a 4321,59 µg/L. De acordo com a literatura esses
valores podem aumentar a densidade e a formação óssea, contribuindo então para a regeneração do tecido. Embora a
pesquisa ainda não esteja concluída, restando algumas
etapas para a sua finalização, eu continuo participando da mesma como voluntária no
programa PIBIC, para o ano de 2010-2011.

Apresentador: Priscila Florencio Azevedo

Título: Perfil de sensibilidade aos antimicrobianos das cepas de E. coli e Staphylococcus aureus isoladas de
queijo coalho comercializado na orla de Salvador-BA

Orientador: Alaise Gil Guimaraes

O presente trabalho teve por objetivo avaliar a susceptibilidade a diferentes antibióticos de cepas de Escherichia coli, S.
aureus e Salmonella sp. isoladas de queijos coalhos assados e in natura vendidos na orla de Salvador – Bahia, através
do método de difusão em disco (Kirbey-Bauer). As cepas de E.coli (36), Salmonella sp. (16) e Staphyloccocus
coagulase positiva (15) previamente identificadas bioquímica e sorologicamente no Laboratório de Pesquisa em
Microbiologia de Alimentos da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia, foram submetidas ao teste de
susceptibilidade utilizando os antibióticos amplicilina (AMP), amoxicilina/ácido clavulânico (AMC), cefalotina (CFL),
cefotaxima (CTX), levrofloxacina (LVX), norfloxacina (NOR), clorafenicol (CLO),tetraciclina (TET), nitrofurantoína (NIT),
ciproflaxina (CIP), gentamicina (GEN), sulfametoxazol-trimetropim (SUT) para as cepas de Escherichia coli e Salmonella
sp.  e para as cepas de Staphyloccocus coagulase positiva norfloxacina (NOR), clorafenicol (CLO),tetraciclina (TET),
nitrofurantoína (NIT), gentamicina (GEN), sulfametoxazol-trimetropim (SUT), eritromicina (ERI) e oxacilina (OXA). Todas
as cepas de E. coli (36) apresentaram sensibilidade aos antibióticos CIP, CTX, LVX, NOR, TET e SUT. Um total de 10
cepas (27,78%) mostrou-se resistentes a AMP, GEN, AMC, CLO, NIT e CFL, sendo umas delas resistente a quatro
antibióticos. Para as cepas de Salmonella sorotipadas como Salmonella enterica subsp. Entérica (7), Newport (6), Ohaio
(2) e Oranienburg (1), os antibióticos CLO, CIP, LVX, CTX, SUT, GEN e NOR, foram 100% eficazes. O NIT foi o que
apresentou menor potencial frente as cepas, 37,50% (6) mostraram-se resistentes e somente 25% (4) sensíveis. Os
demais antibióticos tiveram eficácia entre 93,75% a 87,50%. A cepa de Salmonella Oranienburg mostrou-se
multirresistente a quatro antibióticos. Os resultados para as cepas de Staphyloccocus coagulase positiva mostraram que
os antibióticos NIT, TET, CLO e SUT foram eficazes em todas as cepas, todavia algumas delas foram resistentes ao
GEN, OXA (13,30%) e ERI
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(26,70%). Os resultados apontam que alguns antibióticos de uso comum em terapêutica médica e veterinária não foram
eficazes contra algumas cepas de Escherichia coli, S. aureus e Salmonella sp. isolados dos queijos coalhos analisados.
Com base neste estudo, torna-se essencial que medidas sejam adotadas para controlar o uso indiscriminado de
antibióticos no tratamento terapêutico de homens e animais, a fim de reduzir o aparecimento de bactérias resistentes.
Medidas educativas dirigidas aos ambulantes que comercializam o queijo coalho também devem ser adotadas, para
impedir que o mesmo torne-se veículo de microrganismos potencialmente patogênicos e, dessa forma, assegurar a
saúde do consumidor.

Apresentador: Rafael dos Santos Costa

Título:  PG - ALCALÓIDES BENZOFENANTRIDINICOS, APORFÍNICOS E BERBERÍNICOS COMO
MODULADORES DA RESISTÊNCIA BACTERIANA.

Orientador: Eudes da Silva Velozo

Um dos maiores problemas enfrentados pela saúde atualmente está na multirresistência bacteriana relacionada com o
uso indiscriminado e abusivo de antimicrobianos na medicina humana, veterinária e também na agricultura. Devido a
esta ação tem surgido atualmente a disseminação de grandes quantidades cepas de bactérias resistentes a vários
antibióticos o que pode ser uma grande ameaça à saúde pública (Gibbons, 2005).
Diversos produtos naturais provenientes de plantas vêem sendo utilizados no combate a alguns microorganismos
patogênicos diretamente ou como moduladores de resitência e hoje com os estudos fitoquímicos e microbiológicos pôde
-se identificar alguns componentes responsáveis por estas atividades, dentre eles estão presentes os alcalóides que
possuem grande diversidade nas plantas o que tem levado ao grande interesse de estudo dos mesmos por
pesquisadores em todo mundo.
Neste trabalho estão sendo estudados os espécimes Zanthoxylum tingoassuiba, Z. stelligerum (Rutaceae) cujas
constituições químicas possuem relatos na literatura sobre a presença de alcalóides bezofeantridinicos (Pereira, 1961),
aporfínicos (RIGGS, N. V. 1961)e berberínicos (SALES, E. M, 2009), além de triterpenos, cumarinas e outros
metabólitos secundários característicos da família (Cínara, 2006).
O material usado para separação, isolamento e purificação dos alcalóides foram extratos de casca de raiz metanólicos
de Z. stelligerum e Z. tingoassuiba e um extrato hexânico do caule Z. stelligerum, todos já existentes no Laboratório de
Pesquisa em Matéria Médica.
O fracionamento destes extratos está sendo feito através de reações químicas e métodos cromatográficos, onde se
obteve em uma das frações provenientes do extrato hexânico do caule analisadas por RMN o isolamento de um
triterpeno de estrutura ainda não elucidada. Outros resultados, obtidos pelo Grupo de Pesquisa em Microbiologia –
UFBA, foram os testes positivos de atividade antibacteriana de alguns extratos da casca da raiz de Z. tingoassuiba.
Será dada continuidade ao presente trabalho com perspectivas futuras de isolamento de alcalóides e realização de
testes frente à atividade moduladora de resistência bacteriana dos isolados e frações obtidas.

Apresentador: Rafael Reis Dourado

Título: PRODUÇÃO DE INSUMOS (ANTICORPOS MONOCLONAIS) PARA O ACOPLAMENTO EM
BIOSSENSORES.

Orientador: Neuza Maria Alcantara Neves

As enfermidades alérgicas constituem importantes causas de morbidade e mortalidade no Brasil e o diagnóstico das
mesmas necessita ser aprimorado e diminuído os custos, tornando-o mais eficiente e acessível para toda a população.
Os biossensores surgem como uma alternativa promissora no desenvolvimento de técnicas de imunodiagnóstico, pois
permitem o diagnóstico de forma mais prática, econômica e rápida (em tempo real) e, por serem portáteis, podem ser
operados em áreas remotas tanto em laboratórios clínicos e laboratórios de pesquisa, quanto nos serviços de
atendimento ambulatorial e programas de vigilância epidemiológica. No Laboratório de Alergia e Acarologia (ICS/UFBA)
são produzidos vários extratos alergênicos, entre eles de ácaros da poeira, os principais agentes de alergia. Neste
laboratório, pretende-se desenvolver anticorpos monoclonais anti-Blomia tropicalis e, junto a antígenos recombinantes
obtidos a partir da construção de uma biblioteca de cDNA, aplicá-los no desenvolvimento de imunoensaios com
biossensores para o diagnóstico e estudo de doenças alérgicas. No Brasil, a proposta de desenvolvimento de técnicas
diagnóstico com o uso de biossensores apresenta-se como inovadora. Ainda não existe tecnologia nacional similar
disponível no mercado e o país ressente-se da falta de patentes nesta área. Neste projeto pretende-se desenvolver
métodos de imunodiagnóstico de doenças alérgicas.
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de creche.

Orientador: Marcia Cristina Aquino Teixeira

INTRODUÇÃO Parasitos causadores de infecções assintomáticas ou sub-clínicas em indivíduos imunocompetentes
infectam com mais freqüência, e determinam quadros clínicos mais graves naqueles com o sistema imune
comprometido, como pacientes com HIV/AIDS, indivíduos transplantados, portadores de neoplasias e desnutridos
graves. Este estudo tem como objetivo estabelecer a freqüência de parasitos intestinais, principalmente oportunistas,
em fezes de crianças com câncer e crianças de creche. MATERIAL E MÉTODOS Amostras fecais coletadas de
pacientes portadores de neoplasia atendidos na ONCO, foram submetidas às seguintes técnicas de diagnóstico: a)
Exame direto; b) Método de Baermann-Moraes; c) Cultura de fezes em placas de agar; d) Método de Faust; e) Métodos
de concentração: sedimentação por centrifugação e formol-éter; g) Método de coloração Ziehl-Nielsen modificado e h)
ELISA. Foram também analisadas amostras fecais de crianças carentes, de creche avaliadas por pediatras do Centro
Pediátrico Prof. Hosanah de Oliveira-UFBA. RESULTADOS Foram examinadas 67 amostras fecais de crianças
portadoras de neoplasias, com uma prevalência de 53,7% de enteroparasitos. Os parasitos mais prevalentes foram
Blastocystis hominis e Giardia lamblia (11,9%), seguido por Endolimax nana (10%),  Ancylostomideo (9,1%);  Ascaris
lumbricoides e Entamoeba histolitica (7,5%). Duas crianças foram positivas para o oportunista Cryptosporidium sp,
representando 3,0% das crianças neoplásicas. As crianças de creche apresentaram uma freqüência de 44% de
enteroparasitos, sendo os mais prevalentes Ascaris lumbricoides (15,4%), Giardia lamblia (15,1%) e Endolimax nana
(10%). CONCLUSÃO A alta prevalência evidencia a necessidade de se realizar o exame parasitológico de fezes
regularmente nessas crianças. Devido à anemia e leucopenia causadas pelo tratamento quimioterápico, infecções
parasitárias concomitantes podem levar a quadros intestinais ou mesmo extra-intestinais mais graves, sendo importante
a avaliação e intervenção médica, quando necessário.

Apresentador: Samyra Marchi

Título: Associação de polimorfismos do gene do receptor Tolllike 9 com autoanticorpos e envolvimento renal
no Lúpus Eritematoso Sistêmico.

Orientador: Daniel Abensur Athanazio

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) é doença de origem auto-imune multissistêmica cuja
principal alteração é a ativação policlonal de linfócitos B com a produção de auto-anticorpos.
Uma das Complicações mais graves do LES é a nefrite lúpica é cujo principal mecanismo
implicado em sua patogênese é o depósito de imunocomplexos nos glomérulos renais,
especialmente aqueles contendo anticorpos anti-DNA. Recentemente, foram sugeridos
mecanismos alternativos tais como a associação de anticorpos anti-citoplasma de neutrófilos
(ANCA) numa parcela dos casos. Além disso, foi descrita uma associação entre a atividade do
receptor toll-like 9 (TLR9), envolvido no reconhecimento inato do DNA bacteriano, com
produção de anticorpos anti-DNA de dupla fita em camundongos. A associação entre TLR9 e
anticorpos anti-DNA, reconhecidamente nefritogênicos, torna importante a investigação da
associação entre polimorfismos do gene TLR9 com o risco de desenvolver nefrite dentro do
universo dos pacientes com LES.
Materiais e métodos
Extração de DNA, PCR, Purificação, Eletroforese e Sequenciamento.
Este estudo envolveu 158 pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico. O total de frequências
genotípicas na população em estudo foi 56,3% para TT, 37,3% para CT e 6,3% para CC na
posição –1237; 23,4% para AA, 45,6% para AG e 31% para GG, na posição + 2848. As
frequências alílicas na posição –1237 foram 74,95 e 24,25% para T e C, respectivamente; na
posição +2848 foram 46,2 e 53,8% para A e G, respectivamente.
Houve uma associação entre homozigose do alelo C na posição -1237 e envolvimento no SNC
(p < 0,05),principalmente psicose (p< 0,01) ao invés de crises convulsivas (p= 0,83). Da mesma
forma, homozigose do alelo G na posição +2848 foi associada a erupição discóide (p<0,05).
Analisando a duração da doença com os sintomas clínicos e genótipos, foi possível ver que os
pacientes com psicoses e homozigose do alelo C na posição -1237, e os indivíduos com
erupição discóide e homozigose do alelo G na posição +2848 teve um início mais precoce do
que os pacientes com a mesma manifestação da doença e com outros genótipos.
Os resultados com relação as posições +1486 e -1174 foram que esse polimorfismo novo não
teve associação com nenhum achado clínico nem com a dosagem de anti-DNA. Foi feito anti-
DNA. Os outros não foram feitos.
Foi estudado também o grupo controle.
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Título:  PG - Hemoglobinases de Haemonchus contortus: Investigação de inibidores em plantas do semi-árido

Orientador: Roberto Jose Meyer Nascimento

Proteases são fundamentais para a sobrevivência de patógenos e suas funções biológicas como nutrição e
morfogênese. Essas enzimas também participam na evasão da defesa do hospedeiro, digerindo proteínas envolvidas
na resposta imune humoral e hidrolisando proteínas biologicamente relevantes, como imunoglobulinas, complemento e
moléculas MHC da classe II, do organismo infectado estabelecendo, dessa forma, diferentes formas de agressão contra
a célula alvo, além de proteger o parasita contra a ação do sistema de defesa do hospedeiro.
Parasitismo por nematódeos gastrintestinais é indiscutivelmente a maior restrição sobre a produção de pequenos
ruminantes em todo o mundo, constituindo-se na principal causa de perda pelos criadores, não só do semi-árido baiano,
mas do mundo todo.
O nematódeo de maior preocupação é o Haemonchus contortus, que pode causar severa perda de sangue, resultando
em anemia, anorexia, depressão medular, inapetência e eventual morte.
A hemoncose, verminose causada pelo Haemonchus contortus, é uma anemia hemorrágica provocada pela
hematofagia dos vermes. Cada verme remove cerca de 0,05 ml de sangue ao dia por ingestão e por perdas pelas
lesões. Um caprino infectado pelo H. contortus apresenta uma diminuição dramática e progressiva no volume globular.
Durante as semanas subsequentes à infecção, o hematócrito em geral se estabiliza num nível baixo, mas apenas à
custa de um aumento compensador de duas a três vezes da eritropoese. Contudo, em face da contínua perda de ferro e
proteína no trato gastrintestinal e da inapetência crescente, a medula acaba por se esgotar, e o hematócrito cai ainda
mais antes de ocorrer a morte.
Como o desenvolvimento larval do H. contortus ocorre de um modo ideal em temperaturas relativamente altas, a
hemoncose é basicamente uma doença em caprinos de clima quente. Entretanto, como a umidade alta, pelo menos no
microclima das fezes e da forragem, também é essencial para o desenvolvimento e a sobrevivência das larvas, a
frequência e a gravidade dos surtos de doença dependem amplamente das chuvas em qualquer área em particular.
O controle do parasitismo pelo H. contortus é feito tradicionalmente com anti-helmínticos, entretanto o crescente
aumento de resistência por helmintos patogênicos, comum em muitos dos pequenos ruminantes domésticos, tem
evoluído a tal ponto que são urgentemente necessárias medidas drásticas para resolver o problema.
Parece improvável, sobretudo devido aos elevados custos envolvidos, que o desenvolvimento de vermífugos irá
oferecer uma solução sustentável para o problema. Entretanto, outras estratégias que não dependam fortemente de
tratamento químico de todo o rebanho continuam a receber atenção especial.
A proposta do atual projeto é pesquisar em substâncias isoladas de plantas nativas do semi-árido baiano que possam
apresentar atividade inibidora de proteases de Haemonchus contortus

Apresentador: Silvia Souza de Carvalho

Título: Avaliação de enteroparasitos oportunistas em pacientes portadores de HIV e em indivíduos
transplantados.

Orientador: Marcia Cristina Aquino Teixeira

Entre os parasitos mais freqüentes como causadores de doença intestinal em imunocomprometidos estão os
protozoários Cryptosporidium, Isospora, microsporideos e o helminto Strongyloides stercoralis. Apesar da elevada
freqüência e da importância como agentes de quadros clínicos crônicos graves ou infecções disseminadas, o
conhecimento sobre a prevalência desses enteroparasitos em imunodeficientes é extremamente limitado. Este estudo
tem como objetivo identificar e estabelecer a freqüência de parasitos intestinais oportunistas em fezes de portadores do
vírus HIV e de pacientes imunossuprimidos pelo uso de corticóides, como casos de transplante de medula óssea.
Devido à dificuldade receber regularmente as amostras destes últimos, iniciamos a coleta de fezes de crianças
desnutridas com ou sem diarréia, por representarem um grupo de risco importante para infecções oportunistas. As
amostras fecais foram processadas pelos métodos de Exame Direto, Sedimentação por Centrifugação, Baermann,
Faust e Cultura em Agar. Alem disso, para amostras diarréicas foram realizados a coprocultura para pesquisa de
bactérias e aglutinação em látex para rotavírus. Para a identificação de coccídeos oportunistas foi utilizada a coloração
de Ziehl modificado. Foram avaliadas 14 amostras fecais de pacientes portadores de HIV, oito crianças atendidas no
Centro de Referencia Estadual de AIDS (CREAIDS) e seis adultos atendidos no Hospital Universitário Prof. Edgar
Santos (HUPES). A prevalência elevada de parasitos intestinais, encontradas nesse estudo, indica a necessidade de
avaliações parasitológicas freqüentes na população, principalmente em pacientes imunocomprometidos, devido ao
caráter oportunista de alguns parasitos.
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Título:  PG - Investigação de anticorpos antifosfolípides e anti-LDL oxidado em pacientes de um centro de
referência em doença cardiovascular de Salvador-Bahia

Orientador: Ajax Merces Atta

A aterosclerose é uma doença inflamatória que ataca as paredes das médias e grandes artérias do organismo,
associada ao aumento da concentração da lipoproteína de baixa densidade LDL-colesterol. Na sua etiopatogenia
participam células dendríticas, macrófagos, células espumosas, fibroblastos, linfócitos e
diversas células inflamatórias como neutrófilos e eosinófilos, além de mediadores imunológicos diversos. Entre estes
últimos, os anticorpos antifosfolípides e anti-LDL oxidado têm sido associados com a aterosclerose e suas
manifestações clínicas como infarto do miocárdio, trombos intracardíacos e acidentes vasculares cerebrais entre outras.
O presente estudo tem como objetivo investigar possíveis
alterações dos níveis séricos dos anticorpos antifosfolípides (aPL) dos isotipos IgA, IgG e IgM anti-beta2 glicoproteína I,
anticardiolipina (aCL), antifosfatidilserina, antiprotrombina e anticorpos IgG anti-LDL oxidado em pacientes do Serviço
de Cardiologia do Hospital Ana Nery em Salvador-Bahia. Serão avaliados 200
pacientes de ambos os sexos, 100 homens e 100 mulheres, com idade acima de 18 anos, avaliados clinicamente para
obstrução coronária crônica, vascular cerebral-periférica e/ou renais crônicos, através de angiocoronariografia. Além
das determinações dos anticorpos por ELISA indireto, serão realizadas nestes indivíduos determinações laboratoriais de
colesterol, LDL, HDL, triglicérides e quantificação de proteína C-reativa por técnica ultrasensível. Ao final do estudo
espera-se a obtenção de informações que melhorem os conhecimentos dos mecanismos imunológicos envolvidos na
imunopatogenia da aterosclerose na população estudada, além da adoção de novas avaliações laboratoriais no
diagnóstico e seguimento dos portadores desta enfermidade. Os recursos orçamentários para o estudo estão
assegurados no Proc.620219/2008-4, aprovado recentemente no Edital MCT/CNPq/CT-Infra/CT-Petro/Ação Transversal
IV nº 16/2008-"Casadinho".

Apresentador: Tamires Cana Brasil Carneiro

Título:  PG - Avaliação dos efeitos in vitro e in vivo de extratos de Ocimum gratissimum em modelo murino de
alergia respiratória ao ácaro Blomia tropicalis.

Orientador: Camila Alexandrina Viana de

A asma constitui um importante problema de saúde pública. As terapias disponíveis auxiliam no controle dos sintomas,
no entanto apresentam diversos efeitos colaterais e, principalmente, não levam à cura. O Ocimum gratissimum foi uma
das plantas mais citadas para o tratamento de asma e outras alergias respiratórias num inquérito popular realizado
previamente na cidade de Salvador o que justifica o interesse pela mesma. O objetivo desse trabalho foi avaliar o
potencial imunomodulador da espécie Ocimum gratissimum L. em modelo murino de alergia ao ácaro Blomia tropicalis.
A asma foi induzida em camundongos AJ pela administração de BTE. Os camundongos foram tratados por via oral com
uma fração metanólica (OgME 100mg/Kg) ou com a fração hexânica (OgHE 100 ou 300mg/Kg). O tratamento dos
animais com o OgME levou a uma redução no número de células total e de eosinófilos no BAL. A mesma redução foi
observada nos níveis da EPO no BAL e no pulmão. Os níveis de IL-4 e TNF-a também foram reduzidos nos animais
tratados com OgME, enquanto a IL-10 foi significativamente maior. Não foram observadas diferenças significativas no
grupo tratado com OgHE quando comparados com o grupo BtE. Foi demonstrado que OgEM efetivamente reduziu
parâmetros imunológicos responsáveis pela inflamação das vias aéreas em modelo de alergia ao ácaro B. tropicalis em
camundongos o que sugere possível potencial desta planta como agente para o tratamento da asma.

Apresentador: Thaiara Oliveira dos Santos

Título:  PG - APLICAÇÃO DE TESTES CITOGENÉTICOS E MOLECULARES NO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTOS

Orientador: Renata Lucia Leite Ferreira de Lima

O setor farmacêutico é o segmento de mercado que, desde sempre, se apresentou dinâmico e voltado para Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D), chegando a ser um dos mais competitivos e inovadores do mercado mundial. Com o
desenvolvimento industrial mundial, cada vez mais rápido novos produtos surgem e são incorporados ao cotidiano da
população. Muitos deles vêm melhorando a qualidade de vida de alguns pacientes, sobretudo os portadores de doenças
crônicas, aumentando a expectativa de vida da população, e tornando mais fáceis a administração de fármacos e
esquemas posológicos. Contudo, estas mesmas inovações também trazem riscos para a saúde que, muitas vezes, são
atribuídos a falhas nos processos de produção, mas que também podem ser inerentes aos próprios produtos. O
processo de P&D, especialmente no setor químico farmacêutico, apresenta um caráter fundamental para a obtenção de
medicamentos seguros e eficazes.
A importância de identificar os critérios mínimos para a realização de estudos de segurança, e verificar as medidas de
regulação de abrangência nacional quanto à citação/descrição desses estudos, mostra-se bastante clara e urgente,
dada a necessidade de verificar a aplicabilidade de técnicas utilizadas pela genética toxicológica nos ensaios não-
clínicos de desenvolvimento, tendo em vista a quantidade de novos medicamentos colocados no mercado a cada ano.
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Apresentador: Thaiara Oliveira dos Santos

Título:  PG - APLICAÇÃO DE TESTES CITOGENÉTICOS E MOLECULARES NO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO DE MEDICAMENTOS

Orientador: Renata Lucia Leite Ferreira de Lima

O presente trabalho tem como objetivo a revisão comparativa da legislação brasileira, no campo dos estudos não-
clínicos de desenvolvimento, dos regulamentos e guias dos principais países e instituições que são tidas como
referência na regulação de pesquisas para desenvolvimento de medicamentos, buscando avaliar e ressaltar a
importância dos testes citogenéticos e também do moleculares, na detecção de danos ao material genético nas fases
iniciais de desenvolvimento de medicamentos.
Os ensaios de micronúcleo (MN), alterações cromossômicos (AC) e teste do cometa (TC) são os que mais se destacam
em estudos de avaliação de risco genotóxico em populações humanas devido à sua sensibilidade, baixo custo e relativa
simplicidade de desenvolvimento das técnicas. A legislação brasileira é ampla e contempla todos os segmentos do setor
farmacêutico impondo delimitações que contribuem para que as indústrias farmacêuticas assumam responsabilidades
cada vez maiores no sentido de garantir o desenvolvimento de um produto seguro e viável para o uso ao qual se
destina, confirmando segurança e eficácia dos novos medicamentos sem que a vida humana seja colocada em risco.
Com base na observação da importância de conhecer os possíveis danos causados, sua magnitude, diversidade e
apresentação destes, os ensaios genéticos apresentam-se como ferramentas importantes no processo de
desenvolvimento de novos medicamentos.

Apresentador: Thamires Fontes Rocha

Título: Biotransformação de cumarinas das folhas de Zanthoxylum tingoassuiba mediada por fermento de pão
(Saccharomyces cerevisiae)

Orientador: Eudes da Silva Velozo

O uso da levedura Saccharomyces cerevisiae, na forma de fermento de
pão (FP) comercial, tem sido explorado como biocatalisador para
sínteses orgânicas assimétricas. As células íntegras atuam como
biocatalisadores para redução de compostos carbonílicos. O FP tem como
vantagens a disponibilidade e baixo custo. O seu uso não requer a
adição de cofatores dispendiosos, além de promover a redução dos
compostos carbonílicos de forma enantiosseletiva. As folhas de Z.
tingoassuiba (Rutaceae) são hábeis em biossintetizar cumarinas,
metabólitos com diversos grupos funcionais passíveis de redução, como
carbonilas alfa-beta insaturadas. Com objetivo de se obter a redução
das cumarinas através da biotransformação mediada pelo FP, aplicou-se
a seguinte metodologia: em erlenmeyer de 125 mL, solubilizou-se o
substrato em 30 mL de solvente orgânico (hexano/diclorometano), em
seguida, adicionou-se 30 mL de solução tampão e o biocatalisador. O
sistema foi submetido à agitação por 48h. Para comparar a ocorrência
da redução das furanocumarinas por biotransformação, fez-se,
paralelamente, uma redução do substrato com NaBH4. Essa reação foi
acompanhada por Cromatografia em Camada Delgada (CCD), utilizando como
eluente o sistema hexano: acetato de etila (9:1 v/v). Por fim, a fase
orgânica foi tratada com solução saturada de NaCl e extraída com 2 X
15 mL de diclorometano. Para a evaporação do solvente, fez-se o uso do
rotaevaporador. As alíquotas tomadas a partir de ambos os processos
serão submetidas à Ressonância Magnética Nuclear de 1H e 13C para
caracterização das espécies químicas sintetizadas.

Apresentador: Thamires Quadros Froes

Título:  PG - Utilização de Modelos Farmacofórico na identificação de novos inibidores de beta-secretase
humana.

Orientador: Marcelo Santos Castilho

A doença de Alzheimer (DA) acomete cerca de 37 milhões de pessoas em todo o mundo e sua prevalência aumenta
progressivamente com a idade. As alterações cerebrais características da DA são a formação de placas de senis e a
formação dos emaranhados neurofibrilares, entretanto os fármacos disponíveis visam aumentar a concentração de
acetilcolina na fenda sináptica, tendo ação paliativa. Recentemente, a BACE-1, enzima que inicia a clivagem da APP,
gerando as placas insolúveis, tem sido explorada com um alvo potencial para o desenvolvimento de novos agentes
contra DA. Portanto esse trabalho descreve a utilização de modelos farmacofóricos, baseados na estrutura do alvo
terapêutico e técnicas de busca por similaridade química (comparação de volumes e tipos de interação molecular) para
identificar cinco potenciais inibidores de BACE-1.
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Apresentador: Tharcila de Souza Lima

Título: CARACTERIZAÇÃO E PERFIL ANTIOXIDANTE DE MORINDA CITRIFOLIA.

Orientador: Maria da Pureza Spinola Miranda

Morinda citrifolia é o nome científico do noni, uma planta que vem sendo amplamente
utilizada na Polinésia por mais de 2000 anos para o tratamento de diversas doenças na
medicina popular. O noni é usado para o melhoramento do sistema imunológico, e, ações
analgésicas, antireumátucas, anti-hipertensivas, antiespasmódicas e antitumorais têm sido
demonstradas em investigações farmacológicas. Foram determinados os teores de vitamina C,
compostos fenólicos, flavonóides e capacidade antioxidante de amostras de noni procedentes
da Mata de São João, região metropolitana de Salvador. Para a caracterização do noni foi
determinada a composição centesimal dos mesmos. Dentre os componentes dos frutos do
noni, a água é o componente com maior porcentagem, representando aproximadamente 90 %
da composição dos mesmos. O fruto do noni apresentou atividade antioxidante elevada
relativa provavelmente à presença de vitamina C e dos compostos fenólicos, entre esses os
flavonóides.

Apresentador: Valterney Lima Deus

Título:  PG - Avaliação Química de Chocolate com Diferentes Concentrações de Massa de Cacau

Orientador: Eliete da Silva Bispo

O chocolate é o principal produto obtido a partir do cacau. O Brasil sempre esteve entre os maiores produtores de
cacau, sendo este um produto agrícola importante ao país. Nos últimos anos o consumidor vem buscando cada vez
mais alimentos que protejam a saúde. O mercado está oferecendo, entre outros alimentos, chocolates com maiores
concentrações de massa de cacau a fim de garantir propriedades benéficas dos polifenóis e conseqüentemente sua
ação antioxidante. Por possuir maior quantidade de massa de cacau, o teor de polifenóis no chocolate amargo deverá
ser maior que no chocolate ao leite, por isso o consumo do chocolate amargo é tão estimulado. Esse trabalho teve
como objetivo avaliar a quantidade de polifenóis totais em três marcas chocolates (X, Y e Z) com diferentes
concentrações de massa de cacau, X (60%), Y (72% e 85%) e Z (70%, 85%, 90% e 99%). Foram analisadas sete
amostras de chocolates em triplicata, pelo método Folin-Ciocalteu, método que envolve a redução do reagente pelos
compostos fenólicos. A mostra X, com 60% de massa de cacau, foi a que apresentou menor quantidade
estatisticamente significativa de compostos fenólicos 106,7409±1,1359 mg.g-1 e a amostra Z, que continha 99% de
massa de cacau, apresentou maior quantidade estatisticamente significativa de fenóis em relação às demais,
210,8376±3,7656 mg.g-1. Foi realizada também a composição centesimal, cinzas (AOAC 1997), umidade (AOAC,
proteínas pelo método Kjeldahl clássico, segundo (AOAC, 1997). Os lipídios método extração a frio de Bligh-Dyer
(1959). Internacionalmente, ainda não há consenso sobre quais os teores mínimos de compostos fenólicos que devem
estar presentes no chocolate para que ele forneça benefícios à saúde. Entretanto, esses resultados são animadores
para que novas pesquisas sejam realizadas nessa área.

Apresentador: Ygor Jesse Ramos dos Santos

Título: Extração e verificação de características funcionais em formulações do óleo fixo extraído de
oleaginosas da família Bombacaceae.

Orientador: Neila de Paula Pereira

Através de técnicas extrativas têm-se buscado matérias-primas sustentáveis
oriundas de sementes da flora brasileira com potencial funcionalidade para compor formulações de uso dermocosmético
como as emulsões. Alguns óleos fixos com teores consideráveis de ácidos graxos insaturados podem apresentar
características químicas e físico-químicas específicas, que em formulações emulsivas podem influenciar na
performance do produto acabado. As características químicas de novos óleos fixos extraídos de sementes do cerrado
nordestino, tais como das espécies vegetais oleaginosas Bombacopsis retusa e Bombacopsis glabra, conhecidas no
uso popular respectivamente como castanha da chapada e castanha do maranhão, vem sendo investigadas com o
propósito seqüencial de estudar as propriedades físico-químicas exibidas por emulsões desenvolvidas com estes óleos
como componentes de fase oleosa. Para esta finalidade, as sementes de ambas as espécies foram individualmente
trituradas com o auxilio de um almofariz e levadas a extração a quente em Soxhlet, com hexano e posteriormente com
metanol, no intuito de obter duas frações oriundas de solvente apolar e polar. Após evaporação termocontrolada dos
solventes foram realizadas cromatografias de camada delgada, usando o ácido oléico como padrão de detecção.
Paralelamente, aos experimentos cromatográficos os respectivos óleos também foram incorporados em emulsão de
formulação padronizada, e o potencial de espalhamento foi verificado pela técnica da sobreposição de placas pesos em
papel milimetrado. Foram obtidos resultados promissores acerca dos referidos experimentos visto que o rendimento de
óleo obtido a partir das sementes da Bombacopsis retusa foi superior ao da espécie glabra. Na cromatografia de
camada delgada foi detectada a presença de ácido oléico no óleo destas sementes, que pode ter culminado nos bons
resultados encontrados para o teste do espalhamento realizado em emulsões formuladas com os referidos óleos; visto
que o perfil de espalhamento das mesmas foi superior ao de algumas emulsões preparadas, nas mesmas condições,
com
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óleos e manteigas já conhecidos e consagrados na literatura científica dermo-cosmética. Concluí-se preliminarmente
que os óleos oriundos das sementes da família Bombacaceae, especialmente da espécie retusa, apresentam potencial
como matéria-prima útil a formulações emulsivas.
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Apresentador: Felipe Caires Souza

Título: Avaliação videofluoroscópica da deglutição

Orientador: Ana Caline Nobrega da Costa

A doença de Parkinson idiopática (DPI) é uma enfermidade degenerativa que apresenta como características motoras a
rigidez, bradicinesia, tremor e instabilidade postural. Sintomas não motores, como alterações de sono, memória,
depressão e distúrbios autonômicos também são descritos. Os distúrbios da deglutição podem ocorrer desde os
primeiros estágios da doença de forma assintomática. O tratamento com levodopa, apesar de eficaz para as principais
características clínicas motoras, não apresenta efeitos consistentes no tratamento da disfagia. O objetivo deste estudo
foi avaliar o impacto da realização de exercícios orais em indivíduos disfágicos com DPI. Foi realizado um ensaio clínico
aberto com portadores de DPI e disfagia, sendo descritas as modificações na fase oral e faríngea da deglutição após
cinco semanas de exercícios orais, que objetivaram melhorar a força e mobilidade das estruturas da boca, faringe e
laringe. O desempenho das fases oral e faríngea foi avaliado pelo exame videofluoroscópico da deglutição antes e após
a intervenção. Quinze indivíduos concluíram o estudo, sendo dez homens e quinze mulheres com H&Y médio em 2,1 e
idade média em 59,2 anos. Quanto à dinâmica orofaríngea, 53,3% reduziram seus escores de prejuízo da deglutição,
apontando para uma melhora na disfagia. Apesar disso, apenas três pacientes mudaram sua classificação na escala da
disfagia. Os eventos que apresentaram maior modificação referem-se aos resíduos em cavidade oral e faringe após a
deglutição, havendo maior redução principalmente em língua e valécula. Neste estudo, a realização de exercícios orais
mostrou-se como uma intervenção eficaz para a redução de alterações tanto da fase oral quanto da fase faríngea da
deglutição.

Apresentador: Franciana Cristina Cavalcante

Título:  PG - Exposição ao ruído em grupos ocupacionais no Brasil: um estudo de revisão

Orientador: Silvia Ferrite Guimarães

A exposição ao ruído no trabalho é o fator de risco modificável mais importante para a perda auditiva em adultos. A
perda auditiva induzida por ruído é uma doença relacionada ao trabalho, comum em países desenvolvidos e em
desenvolvimento, e destaca-se como um dos principais agravos em saúde do trabalhador na indústria brasileira. Dentre
os ramos de atividade, a indústria concentra os processos de trabalho que mais comumente estão vinculados à
exposição prolongada de trabalhadores ao ruído. Porém, pouco se sabe sobre a distribuição da exposição nos seus
diversos grupos. O presente trabalho teve como objetivo investigar e sumarizar o conhecimento acerca da exposição ao
ruído em diferentes ramos da indústria de transformação no Brasil. Trata-se de uma revisão de literatura sobre a
exposição ao ruído na indústria da transformação no país. Foram realizadas buscas nas bases eletrônicas LILACS e
SciELO, utilizando-se combinações dos descritores, expressões e termos: “ruído”, “indústria”, “perda auditiva” e “perda
auditiva provocada por ruído”, assim como nas referências bibliográficas dos artigos identificados. Para inclusão, os
estudos deveriam ter sido conduzidos, total ou parcialmente, em indústria de transformação, e as publicações deveriam
conter dados específicos sobre a intensidade do ruído no ambiente de trabalho, e/ou que permitissem a estimativa de
pelo menos uma das seguintes análises: proporção de trabalhadores expostos ao ruído na empresa, proporção do uso
do protetor auditivo entre expostos ao ruído. Dos 24 estudos identificados, 17 atenderam aos critérios de inclusão. Com
exceção de um estudo, todos indicaram intensidade do ruído nas plantas como superior a 85dB(A). No entanto, dados
específicos sobre o nível de pressão sonora foram identificados em apenas 12 estudos. A intensidade máxima
registrada dentre as empresas alcançou 126 dB(A) – na indústria madeireira –, embora a maioria dos estudos tenha
registrado intensidades máximas entre 102 a 115 dB(A) para as indústrias analisadas. Apenas quatro estudos
estimaram a prevalência da exposição ao ruído. Especificamente, 92% entre trabalhadores de madeireiras, 82,1% para
trabalhadores de uma indústria de papel e celulose; 51,6% para trabalhadores de quatro indústrias (três
sucroalcooleiras e uma metalúrgica), e 45,2% para trabalhadores de diversos seguimentos industriais em estudo que
incluiu empresas de outros ramos de atividade além da transformação, como serviços. Entre os expostos ao ruído, a
proporção de trabalhadores que utiliza o protetor auditivo, identificada em sete estudos, variou de 29,6% a 100%. Os
resultados deste estudo mostram que os níveis de pressão sonora constatados nas indústrias de transformação
superam significativamente o limite de tolerância de 85 dB(A). Nesse contexto, o uso regular do equipamento de
proteção auditiva assume maior importância. Esses dados demonstram a necessidade de investimento na gestão,
ações e contínuo processo de avaliação dos
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Programas de Prevenção de Perdas Auditivas nas indústrias de transformação no país.

Apresentador: Mariana Souza Silva

Título: Acolhimento e informatização de dados na clínica fonoaudiológica

Orientador: Ana Paula Corona

O Centro Docente Assistencial de Fonoaudiologia (CEDAF), clínica-escola do Curso de Graduação em Fonoaudiologia
da Universidade Federal da Bahia, vinculado ao Departamento de Fonoaudiologia, alocado no Instituto de Ciências da
Saúde, é um espaço acadêmico e de serviços, onde professores e alunos, na prática dos estágios curriculares, realizam
atendimentos à comunidade nas áreas de fonoterapia e audiologia. Atualmente, o CEDAF oferece à população de
Salvador e de cidades vizinhas avaliações, diagnósticos e terapias dos distúrbios da comunicação humana, bem como
avaliação audiológica gratuitas de crianças, adultos e idosos. Além disso, a clínica-escola se caracteriza como campo
de pesquisa para os Trabalhos de Conclusão de Curso dos alunos da graduação e possibilita aos discentes de cursos
de pós-graduação da instituição desenvolver estágios e/ou tirocínios docentes. O CEDAF foi implantado no ano de 2000
e um crescente número de atendimentos realizados é registrado a cada ano. Desde a sua implantação, o CEDAF conta
com o apoio de um técnico-administrativo do Colegiado do Curso de Fonoaudiologia, durante um dos turnos de
atendimento, que realiza somente o agendamento dos atendimentos. Desta forma, o projeto “CEDAF: acolhimento e
dados informatizados”, de caráter permanente, foi apresentado ao Programa Permanecer, proposta da Coordenadoria
de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFBA, cujo objetivo é
assegurar a permanência bem sucedida de estudantes em vulnerabilidade sócio-econômica na instituição. O objetivo do
projeto CEDAF: acolhimento e informatização de dados é a implantação de um serviço regular de recepção, orientação
e encaminhamento de pacientes que procuram o serviço, bem como a organização e arquivamento sistemático de
documentos e a criação de banco de dados informatizado das avaliações audiológicas do Setor de Audiologia.
Inicialmente os dois bolsistas selecionados realizaram visitas sistemáticas ao serviço para conhecimento e
familiarização com a dinâmica de atendimento. Após houve o treinamento para o acolhimento, orientação e
encaminhamento de pacientes e estudo dos protocolos utilizados no serviço. Nesta etapa, os bolsistas também
elaboraram um manual de rotinas do serviço para consulta dos demais profissionais e discentes do curso.  No terceiro
mês de execução do projeto iniciaram as atividades de acolhimento, orientação e encaminhamento de pacientes e a
organização e arquivamento de documentos do Setor de Audiologia. A organização e arquivamento dos exames
audiológicos do Setor Audiologia realizados no período de 2000 a 2010.1 evidenciaram que das 3.236 avaliações
somente 160 não apresentavam segunda via arquivada.  Assim, a busca ativa destas avaliações está sendo realizada
para atualização do banco de dados. Foi iniciada também neste período a alimentação de um programa específico, um
software de apoio audiológico direcionado para Médicos e Fonoaudiólogos que atuam na área de audiologia clínica e
ocupacional. Enfim, o desafio deste projeto diria respeito à possibilidade de se constituir uma nova ordem relacional,
pautada no reconhecimento da alteridade e no diálogo.

Apresentador: Naiara Silva Souza

Título:  PG - Problemas de Leitura e Escrita: o que se fala, o que se sabe, o que se faz

Orientador: Desiree de Vit Begrow

A Fonoaudiologia não se restringe a um atendimento clínico, com realizações de triagens, orientações e
encaminhamentos. Há também uma participação efetiva dentro do processo educacional, realizando um trabalho
integrado entre os pais, professores, alunos e demais profissionais que compõem a equipe escolar. Os problemas de
leitura e escrita são uma constante no ambiente escolar e, por conseqüência, de encaminhamento aos profissionais
especialistas, entre eles o fonoaudiólogo. O presente artigo busca conhecer a terminologia empregada pelos
professores para os problemas de leitura e escrita, bem como os critérios que estes consideram relevantes para a
identificação destes problemas, e os procedimentos realizados uma vez detectados. Trata-se de um estudo transversal
quantitativo descritivo, realizado com 95 estudantes do curso de Pedagogia da FACED – Faculdade de Educação da
Universidade Federal da Bahia, que se encontravam no 5º e 6º semestres, assim como os demais estudantes que já
tinham cursado a disciplina EDC 285 – Alfabetização.  Os dados foram obtidos através de questionários divididos em
três blocos (dados sociodemográficos; terminologia e conhecimentos acadêmicos; procedimentos). Os questionários
foram tabulados e analisados a partir do cálculo das freqüências simples. Os resultados observados indicam o termo
Dificuldade de Leitura e Escrita como o mais utilizado e considerado apropriado pelos estudantes de Pedagogia para
designar uma criança com o problema; as causas relacionadas à fatores sociais, psicológicos e orgânicos foram citados
como relevantes respectivamente. Há a necessidade de investimento por parte das instituições de ensino superior em
cursos específicos na temática de Problemas de Leitura e Escrita, como
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forma de complementar a fundamentação teórica dos estudantes de Pedagogia. A detecção dos problemas de leitura e
escrita apontada por estes estudantes como sendo na Alfabetização e na 1ª série do Ensino Fundamental I ainda ocorre
de forma precoce, uma vez que o processo de alfabetização é contínuo nessas séries iniciais, sendo apontado na
literatura a detecção à partir da 2ª série do Ensino Fundamental I.

Apresentador: Paloma Silva Miranda

Título: EXERCÍCIOS ORAIS NO TRATAMENTO DA DISFAGIA NEUROGÊNICA

Orientador: Ana Caline Nobrega da Costa

INTRODUÇÃO: A Doença de Parkinson (DP) ocorre por uma degeneração neuronal progressiva que tem como
principal sintoma o comprometimento motor com rigidez, tremor, bradicinesia e instabilidade postural. Com a progressão
da doença, o sujeito pode apresentar alteração no mecanismo de mastigação e deglutição, funções vitais que estão
relacionadas ao bem-estar físico e emocional do sujeito. MÉTODOS: Trata-se de um ensaio clínico aberto onde 15
indivíduos com doença de Parkinson e disfagia realizaram um programa de exercícios orais, durante cinco semanas,
com o objetivo de aumentar a mobilidade e força da musculatura oro-faríngea. Antes e após a intervenção foram
aplicados questionários sobre queixas de deglutição e qualidade de vida, além da videofluoroscopia da deglutição.
RESULTADOS: Houve diminuição das queixas principalmente no que diz respeito a movimentação do alimento na
boca, força para mastigar e força para engolir. De modo geral, em 53,3% dos sujeitos houve redução das queixas de
deglutição. Quanto à qualidade de vida, os itens do questionário que apresentaram impacto positivo mais significativo
foram: saúde mental, função social e seleção do alimento. Observou-se o aumento do escore do questionário de
qualidade de vida de 60% dos participantes, apontando para uma melhor qualidade de vida após a intervenção. Quanto
à dinâmica da deglutição, houve diminuição dos eventos que determinam a disfagia em 53,3% dos indivíduos.
CONCLUSÃO: Neste estudo, a realização de exercícios orais por cinco semanas melhorou a qualidade de vida e
diminuiu as queixas e as alterações da deglutição de indivíduos com doença de Parkinson e disfagia.

Apresentador: Tatiane Costa Meira

Título:  PG - Fatores ocupacionais associados à exposição ao ruído

Orientador: Silvia Ferrite Guimarães

A perda auditiva induzida pelo ruído é considerada um problema de saúde pública em todo o mundo e a exposição
ocupacional ao ruído é o seu principal fator de risco modificável. Entretanto, são raros os estudos sobre prevalência de
exposição ao ruído conduzidos com amostras representativas da população de trabalhadores. No Brasil, não existem
estudos que descrevam a exposição a níveis elevados de ruído de acordo com o ramo de atividade e ocupação. No
presente trabalho foi descrita a extensão e a distribuição da exposição ao ruído ocupacional no atual local de trabalho
de acordo com a ocupação e com o ramo de atividade entre adultos com trabalho remunerado em Salvador, Bahia. O
estudo é do tipo epidemiológico descritivo, de base populacional, com dados de uma das fases de uma pesquisa de
coorte prospectiva sobre condições de trabalho e saúde em Salvador. A população foi constituída por adultos entre 18 e
25 anos que referiram ter trabalho remunerado (N=2.429). Foram considerados indivíduos atualmente expostos a níveis
elevados de ruído (acima de 85 dBA) aqueles que responderam positivamente para duas perguntas: “Você já trabalhou
em algum ambiente com muito barulho onde seria preciso gritar para que um colega a um metro de distância pudesse
ouvir?” e “Nos últimos 12 meses, você trabalhou em ambiente com esse tipo de barulho?”. As atividades de trabalho
foram categorizadas por ocupação considerando os dez grandes grupos da Classificação Brasileira de Ocupações
(CBO) e por ramo de atividade, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Foi
estimada a prevalência de exposição ao ruído para cada grupo de ocupação e ramo de atividade.  Os ramos de
atividade com maior prevalência de exposição ao ruído foram a indústria manufatureira (34,4%), e a construção
(24,6%). Para as ocupações, as maiores prevalências de exposição ao ruído foram verificadas entre os membros das
forças armadas (31,0%), trabalhadores de serviços de reparação e manutenção (27,5%), de produção de bens e
serviços industriais (22,4%) e profissionais das ciências e das artes (18,8%). Os resultados desse estudo revelam uma
distribuição diferenciada da exposição ao ruído entre trabalhadores com diferentes ocupações e ramos de atividade.
Esse conhecimento pode contribuir na identificação de grupos vulneráveis, viabilizando e/ou tornando mais efetivas
políticas de proteção e promoção da saúde dos trabalhadores, evitando ou minimizando o desencadeamento da perda
auditiva.
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Título: Estudo Prospectivo sobre Endocardite Infecciosa em Hospital Público de Alta Complexidade, Salvador,
BA

Orientador: Armenio Costa Guimaraes

Autores: Adriana Ribas, Juliana Ávila, Kenia Fernandes, Clotário Cueva, Jehorvan Carvalho, Francisco Reis, Roque
Aras, Armênio Guimarães
Hospital Ana Néri, UFBA/SESAB.
Endocardite Infecciosa em Hospital Público de Alta Complexidade, Salvador, BA
Fundamento: Elevada prevalência de Endocardite Infecciosa (EI) na população SUS.
Objetivo: Determinar características epidemiológicas, clínicas e evolutiva dos pacientes admitidos com diagnóstico de EI
ou que desenvolvem EI hospitalar. Métodos: Estudo longitudinal, prospectivo, observacional de admissões entre
01/04/09 a 01/07/10. Diagnóstico: 1) Critérios maiores: hemocultura positiva e lesão visualizada (ECO e/ou cirurgia); 2)
Critérios menores: febre, sopro, anemia, petéquias, splinters e embolismo. Diagnóstico definitivo por 2 critérios maiores
ou 1 maior e 2 menores. Resultados: 52 pacientes incluídos, 31 (59,6%) homens; média de idade 33 ± 20 anos;
vegetação visualizada no ECO em 50 (96,1%) com EI de válvula nativa em (69,2%), destas 15 mitral, 11 aórtica e 10
tricúspide. EI em prótese valvar em 9 (17,3%), 7 mitral e 2 aórtica. Demais vegetações em marcapasso/CDI (3) e CIV
(2). Fatores predisponentes: 15 (28,8%) com IRC em HD, 15 (28,8%) com Lesão Reumática, 13 (25%) com Cardiopatia
Congênita, 6 (11,5%) em uso de Marcapasso/CDI. EI comunitária em 61,5%, 21,1% hospitalar e 17,3% adquiridas em
ambiente de cuidado assistencial extra-hospitalar (health care associated). Hemoculturas positivas em 27 (51,9%),
Estafilococus em 16 (59,2%), Cândida em 4 (14,8%), Estreptococos Viridans em 3 (11,1%), Enterococcus em 2 (7,4%),
Acinetobacter, Pseudomonas Aeruginosa e E.coli ESBL responderam pelo restante 7,5% dos casos. Tratamento
cirúrgico em 22 (42,3%), TVM em 11 (50%), TVA em 5 (22,7%). Mortalidade hospitalar de 23%.

Apresentador: Alberto Alcantara da Silva Filho

Título: INFLUENCIA DA ESTIMULACAO ELETRICA COM ELETRODOS DE SUPERFICIE NA REGENERACAO
NERVOSA APOS NEURORRAFIA DO RADIAL

Orientador: Abrahao Fontes Baptista

APOS A LESAO NERVOSA PERIFERICA EXISTE A POSSIBILIDADE DE REGENERACAO AXONAL, MAS MUITAS
VEZES ESTA NAO E FUNCIONAL.  METODOS PARA ESTIMULAR A REGENERACAO SAO NECESSARIOS PARA
QUE ELA POSSA SER FUNCIONAL QUANDO HA LESAO POR TRANSECCAO.  ESTE ESTUDO VISA AVALIAR O
EFEITO DE CORRENTES ELETRICAS DE BAIXA INTENSIDADE NA REGENERACAO NERVOSA APOS
NEURORRAFIA DO RADIAL.  A ESTIMULACAO ELETRICA ESTA SENDO REALIZADA NO POS-OPERATORIO
IMEDIATO, POR UMA HORA E OS PACIENTES ESTAO SENDO SUBMETIDOS SEMANALMENTE A TRES
SESSOES DE FISIOTERAPIA, POR 12 SEMANAS.  SERAO AVALIADOS PARAMETROS RELACIONADOS A

Apresentador: Alencastro Vinicius de Oliveira

Título:  PG - Carcinoma Hepatocelular em uma amostra da população da cidade de Salvador: características
epidemiol

Orientador: Andre Castro Lyra

Introdução: O CHC (Carcinoma Hepatocelular) é a complicação mais grave da
doença crônica do fígado e ele representa a quinta causa mais comum de câncer e a
terceira neoplasia de maior letalidade.
Objetivos: avaliação das características epidemiológicas e clínicas do carcinoma
hepatocelular (CHC) em uma amostra da população da Bahia; verificação da
freqüência de marcadores do vírus B (VHB) e do vírus C (VHC) da hepatite nos
pacientes com CHC; avaliação das principais modalidades de terapia às quais os
pacientes com CHC foram submetidos; verificação do tempo de espera em lista de
transplante dos pacientes com CHC que foram submetidos ao transplante de fígado.
Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo cuja obtenção dos dados foi realizada
através da avaliação dos prontuários médicos. O estudo teve como população de
referência os pacientes com diagnóstico de carcinoma hepatocelular do ambulatório
de hepatologia do HUPES-UFBA e do ambulatório de transplante de fígado do hospital
São Rafael.

Apresentador: Ana Flavia Gottschall de Almeida

Título: Estudo comparativo dos efeitos do tratamento específico da esquistossomose sobre as lesões
hepáticas

Orientador: Zilton de Araujo Andrade

A glomerulopatia esquistossomótica é uma glomerulonefrite crônica que afeta milhões de pessoas no mundo e que se
desenvolve a partir de uma forma hepatoesplênica da doença. Havendo uma necessidade de melhor conhecimento
sobre o comportamento da doença frente ao tratamento específico, tornou-se de fundamental importância estudar as
lesões hepáticas e o processo de regressão dos granulomas isolados, comparando-os
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com os granulomas periportais. Neste estudo, foram utilizados no modelo experimental camundongos Balb/c de ambos
os sexos, divididos em dois grupos experimentais: um grupo infectado uma única vez, o outro grupo que sofrerá 5
reinfecções a cada 15 dias. Quatro meses após a infecção, os animais foram submetidos à biópsia hepática e renal
para observação do desenvolvimento da fibrose periportal e do comprometimento renal, respectivamente. Então,
submetidos a um duplo tratamento curativo específico da esquistossomose com o uso da dose única de Oxamniquine, e
após uma semana, seguido duas doses de Praziquantel. Após quatro meses são realizados os sacrifícios e extraídos
fragmentos do fígado e do rim dos animais e que são imediatamente congelados em nitrogênio líquido e fixados em
líquido de Bouin e formol a 10% para posterior observação através da microscopia eletrônica de transmissão,
imunofluorescência para IgG, IgM e microscopia óptica. Assim, espera-se que a compreensão da regressão dos
granulomas periportais e granulomas isolados, devido ao tratamento quimioterápico para esquistossomose, e uma
generalização para a regressão da fibrose hepática seja alcançada.

Apresentador: Andre Henrique Oliveira Gonçalves

Título: Vigilância ativa para leptospirose em uma comunidade de Salvador-Ba: avaliação do impacto das formas
leves da doença e identificação de fatores de risco

Orientador: Guilherme de Sousa Ribeiro

INTRODUÇÃO: A leptospirose, uma zoonose emergente nos centros urbanos de países em desenvolvimento, se
caracteriza por uma apresentação clínica variável que vai desde uma doença febril leve e inespecífica a formas graves
potencialmente letais. Entretanto, a dificuldade no diagnóstico das formas leves da doença impede que se estime com
precisão o impacto da doença e retarda a introdução do tratamento antibiótico.
OBJETIVOS: Determinar a incidência de leptospirose em uma comunidade carente e identificar fatores preditores da
doença em pacientes com síndrome febril aguda.
METODOLOGIA: Entre 01 de janeiro de 2009 e 30 de junho de 2010, vigilância ativa para síndrome febril aguda
identificou no Centro de Emergência de São Marcos (CESM) casos de febre com duração =21dias e idade =5anos em
residentes da comunidade de Pau da Lima/São Marcos (população: 62.952). Dados demográficos, epidemiológicos e
clínicos, e amostras de sangue foram coletados no dia do atendimento e após 14 dias. O diagnóstico de leptospirose foi
feito pelo teste de aglutinação microscópica (MAT) através da observação de soroconversão ou aumento de quatro
vezes nos títulos de amostras pareadas ou por título =1:800 em pelo menos uma das amostras. A incidência das
diferentes formas clínicas da doença foi calculada e análises bivariadas identificaram características epidemiológicas
preditoras do risco de leptospirose entre os pacientes.
RESULTADOS: No período estudado, a vigilância identificou 9.979 pacientes que preenchiam os critérios de inclusão
no estudo, sendo 2.336 (23%) recrutados para o estudo. Amostra de sangue pareada foi coletada para 1.969 (84%)
pacientes e o MAT confirmou o diagnóstico de leptospirose em 23 (1,2%) deles. Dentre os casos de leptospirose, 61%
eram homens, 78% pardos ou negros, e a idade variou de 9 a 71 anos. Os sintomas mais freqüentes foram cefaléia
(82%), prostração (82%) e mialgia (82%). Somente 13% dos casos receberam o diagnóstico clínico de leptospirose e
foram hospitalizados. Os demais pacientes (87%) apresentaram doença leve e autolimitada. Não ocorreram óbitos.
Dentre os pacientes com febre recrutados para o estudo, aqueles com idade =30 anos, que tiveram contato com esgoto
ou lixo, ou que observaram ratos perto de casa nos últimos 30 dias apresentaram maior risco de ter o diagnóstico
laboratorial de leptospirose (P<.05). A incidência anual de leptospirose na comunidade de Pau da Lima/São Marcos foi
de 124 (IC95% 96,8-151,8) casos por 100.000 habitantes.
CONCLUSÃO: Apesar da alta incidência da doença na comunidade, o diagnóstico médico da leptospirose só foi feito
para as formas graves da doença que representam menos de 15% de todos os casos. O conhecimento de dados
epidemiológicos sobre exposições ambientais pode ajudar a identificar pacientes com maior risco de ter leptospirose e
orientar a introdução de terapia antibiótica capaz de prevenir a progressão da doença para complicações graves e
potencialmente letais.

Apresentador: Caio Cezar Viana Queiroz

Título:  PG - Avaliação das estratégias de adaptação ao diagnóstico de Hiperplasia Adrenal Congênita.

Orientador: Celia Nunes Silva

	Introdução: A Hiperplasia Adrenal Congênita (HAC) é um dos distúrbios do desenvolvimento sexual de relevância,
gerador de conflitos. Os pacientes portadores de HAC apresentam grandes alterações psicossexuais bem
estabelecidas, que podem ser entendidas como grandes produtoras de stress. Objetivo: avaliar o Nível de Stress e as
Estratégias de Enfrentamento (coping) preponderantes das pacientes portadoras de HAC. Metodologia: Trata-se de um
estudo transversal, quali-quantitativo e descritivo, com amostra de doze pacientes do sexo feminino, portadoras de
hiperplasia adrenal congênita com idade igual ou superior a 15 anos, acompanhadas em um serviço de referência
multidisciplinar. Foram aplicados dois instrumentos: o
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Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL,2002) e o Inventário de Estratégias de Coping de Folkman e Lazarus
(1985).  Resultados: Das doze pacientes estudadas, quatro (33,3%) apresentaram diagnóstico de stress, três na fase de
resistência e uma na fase de exaustão. Dentre as estratégias de coping mais utilizadas, destacam-se a Reavaliação
Positiva e o Suporte Social. As preteridas foram Confronto e Fuga e Esquiva. Conclusão: As pacientes estudadas
apresentaram, em média, baixo nível de stress, em comparação com outros grupos populacionais, com utilização de
estratégias de coping específicas para o enfrentamento da sua condição. A integração de tais resultados evidencia a
efetividade e a importância de intervenções abrangentes que envolvam dimensões psíquicas e sociais no
acompanhamento desse grupo de pacientes.

Apresentador: Carolina Alves Costa Silva

Título: Avaliação do perfil bioquímico, clínico, epidemiológico, histológico, imunológico e virológico de
pacientes coinfectados com o vírus da hepatite C (VHC) e do vírus linfotrófico da célula humana do tipo 1
(HTLV-1).

Orientador: Raymundo Parana Ferreira Filho

Introdução: Aproximadamente 170 milhões de pessoas (3% da população mundial) estão infectadas pelo vírus C da
hepatite. Sabe-se que 50 a 85% dos casos desenvolvem hepatite crônica e que 20 a 30 % progridem para cirrose
hepática. Além disso, existe uma forte correlação entre infecção pelo vírus da hepatite C e o desenvolvimento de
Carcinoma Hepatocelular. De acordo com a literatura, alguns fatores contribuem para a evolução mais rápida e mais
grave da doença crônica pelo vírus C. Entre estes fatores, destacamos as co-infecções. Existe uma sobreposição no
mecanismo de transmissão entre o vírus da Hepatite C e o HTLV-1. A infecção pelo HTLV-1 tem alta endemicidade na
cidade de Salvador-Bahia, Brasil, sendo estimada uma prevalência de 1,8% entre doadores de sangue desta localidade.
Este retrovírus foi relatado como agente causal da leucemia/linfoma de células T do adulto e da mielopatia espástica
(paraparesia espástica tropical). Além disso, a infecção pelo HTLV-1 produz imunossupressão subclínica em portadores
assintomáticos e tem sido associada a maior risco de infecções oportunistas.
Objetivo: Avaliar o perfil bioquímico, clínico, epidemiológico, histológico, imunológico de pacientes co-infectados com o
vírus da Hepatite C (VHC) e HTLV-1.
Metodologia: Estudo prospectivo longitudinal onde serão avaliados 80 pacientes, sendo 40 co-infectados (VHC / HTLV-
1) comparados com grupo controle de 40 pacientes monoinfectados pelo vírus C. Os pacientes serão avaliados no
tempo basal e em 03, 06, 09, 12 meses subseqüentes.

Apresentador: Carolina Machado Alves Cavalheiro

Título: Avaliação da frequência de obesidade em portadores de Psoríase admitidos em um hospital
universitário de Salvador-Ba.

Orientador: Edgar Marcelino de Carvalho Filho

A obesidade é um problema de saúde crescente no mundo, tem influência sobre
diversas dermatoses e está relacionada a um estado crônico de inflamação leve. A
psoríase, uma doença inflamatória crônica da pele, provavelmente é exacerbada
nos estados de sobrepeso e obesidade. Na última década, emergiram estudos que
demonstraram níveis elevados de TNF-alfa, IL-6 e proteína C reativa associados
ao aumento do ìndice de massa corpórea. Por conseguinte, há a possibilidade de
influência destas citocinas pró-inflamatórias no curso e apresentação da psoríase.

Apresentador: Caroline Campos Vilas Boas

Título:  PG - Seguimento hospitalar de crianças em tratamento com amoxicilina em 2 esquemas posológicos
distintos e pneumonia adquirida na comunidade com apresentação não grave

Orientador: Cristiana Maria Costa Nascimento de

Introdução: A pneumonia é a principal causa de mortalidade entre as infecções respiratórias aguadas em crianças.
Apesar de ser potencialmente grave, a maioria das pneumonias pode ser tratada ambulatorialmente. O controle da
pneumonia depende do diagnóstico precoce e tratamento adequado dos casos.
Objetivo: Comparar a eficácia do uso da amoxicilina em 2 esquemas posológicos distintos (duas ou três vezes ao dia),
no tratamento de crianças com pneumonia comunitária, na forma clínica não grave.
Materiais e métodos: Trata-se de um ensaio clínico prospectivo, randomizado, duplo-cego, em andamento no Centro
Pediátrico Professor Hosannah de Oliveira, estudando crianças entre 2 e 59 meses com pneumonia adquirida na
comunidade, sem sinais de gravidade, com consentimento livre e esclarecido dos responsáveis, tratadas
ambulatorialmente com amoxicilina em esquemas diferentes, sendo realizado seguimento (via telefone com os
responsáveis) durante o tratamento.
Resultados: Foram incluídos 171 pacientes, dos quais 160 (94%) foram seguidos por telefone junto aos pais ou
posteriormente no retorno ambulatorial quando foram obtidas informações quanto à evolução da criança. Três (2%) não
usaram corretamente a medicação, 5 (3%) não tiveram melhora do quadro e 4 (2,5%) foram
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considerados falha terapêutica por permanência da febre por mais de 3dias.
Conclusão: A totalidade da falha terapêutica (5,5%) está abaixo da esperada, segundo a literatura (30%).

Apresentador: Dandara Almeida Reis da Silva

Título:  PG - Indicadores nutricionais e inflamatórios em pacientes sob hemodiálise crônica: preditores e
eventos associados

Orientador: Antonio Alberto da Silva Lopes

Justificativa: Em todo o mundo, a hemodiálise (HD) crônica é a principal forma de terapia de substituição renal em
pacientes em estágios avançados da doença renal, sendo um tema relevante para saúde pública. Entretanto, apesar da
evolução do tratamento dialítico, os renais crônicos apresentam piores índices de mortalidade e qualidade de vida que a
população geral. No referente aos aspectos nutricionais, a população em HD, tende a ter um pior perfil nutricional e
inflamatório, fatores que vem sendo relacionados com maior ocorrência de eventos adversos nestes pacientes.
Objetivo: O presente estudo tem como foco principal; avaliar pacientes em HD em período superior há 3 meses com a
finalidade de estudar aspectos do diagnóstico nutricional e inflamatórios destes pacientes, verificando as diferenças
entre os sexos e a influência dos sintomas gastrointestinais no perfil inflamatório-nutricional, além de avaliar possíveis
correlações entre o Malnutrition-Inflammation Score (MIS) e a Força de Preensão Palmar (HGS). Metodologia: A
amostra avaliada foi proveniente do Estudo Prospectivo do Prognóstico de Pacientes Tratados Cronicamente por
Hemodiálise (PROHEMO) e variou de 436 à 684, com aproximadamente 60% de homens. Resultados/ Discussão: As
mulheres tiveram pior desempenho no Escore de Desnutrição-Inflamação (MIS) e maiores queixas gastrointestinais
[anorexia (OR=1,97), náusea (OR=1,90) e vômito (OR=2,21], o que pode explicar parcialmente, o pior desempenho
nutricional das mulheres em HD, quando comparadas aos homens. MIS foi inversamente correlacionado com HGS em
mulheres (Spearman’s rho=-0,360) e homens (Spearman’s rho=-0,384), em HD crônica, sendo que esta associação
inversa também foi encontrada ao se avaliar outras variáveis como: tempo em dialise, diagnóstico de diabetes mellitus,
idade e grupos raciais. A variação do MIS entre sexos foi diminuída após os ajustes para sintomas gastrointestinais,
podendo vir a ser uma alternativa ao MIS na avaliação do estado nutricional- inflamatório destes pacientes.

Apresentador: Danilo Leite Andrade

Título: Avaliação da influência da infecção pelo HTLV-1 no curso clínico e na histopatologia de pacientes
coinfectados pelo HTLV-1 e vírus C da hepatite

Orientador: Raymundo Parana Ferreira Filho

Introdução: O vírus C da hepatite (HCV) apresenta uma alta prevalência em todo o mundo (3%). A grande maioria dos
casos desenvolve hepatite crônica e uma parte significante desses progridem para cirrose hepática e carcinoma
hepatocelular. De acordo com a literatura, alguns fatores contribuem para a evolução mais rápida e mais grave da
doença crônica pelo vírus C. Entre estes fatores, destacamos as coinfecções. Existe uma sobreposição no mecanismo
de transmissão entre o vírus da Hepatite C e o HTLV-1. A infecção pelo HTLV-1 tem alta endemicidade na cidade de
Salvador-Bahia, Brasil, sendo estimada uma prevalência de 1,5% entre doadores de sangue desta localidade,
prevalência muito parecida com a do HCV local. O HTLV-1 foi relatado como agente causal da leucemia/linfoma de
células T do adulto e da mielopatia espástica (paraparesia espástica tropical). Além disso, a infecção pelo HTLV-1
produz imunossupressão subclínica em portadores assintomáticos e tem sido associada à maior risco de infecções
oportunistas. Acredita-se que interações observadas na infecção simultânea por esse agente e o do HCV possam
alterar sua história natural.
Objetivo: Avaliar a influência da infecção pelo HTLV-1 no curso clínico e na histopatologia de pacientes coinfectados
pelo HTLV-1 e vírus C da hepatite.
Metodologia: Estudo prospectivo longitudinal onde foram avaliados 38 pacientes, sendo 21 co-infectados (VHC / HTLV-
1) comparados com grupo controle de 17 pacientes monoinfectados pelo vírus C. Os pacientes foram avaliados em seu
perfil clínico, epidemiológico, histopatológico e laboratorial no tempo basal e em 03, 06, 09, 12 meses subseqüentes.

Apresentador: Deivisson Freitas da Silva

Título: O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TUTORIAL (PET) EM MEDICINA DA UFBA E A CONSTRUÇÃO DO PERFIL
MÉDICO PARA O SUS

Orientador: Rita de Cassia Franco Rego

As Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Saúde têm como objeto a construção de currículos que formem
profissionais “... capazes de atuar com qualidade, eficiência e resolutividade, no Sistema Único de Saúde (SUS)”. Na
incapacidade do cumprimento integral dessas diretrizes pelo currículo regular, surgem as atividades de
complementação curricular, como o Programa de Educação Tutorial (PET). O PET desenvolve atividades de ensino,
pesquisa e extensão, visando a indissociabilidade entre estes três pilares da educação
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e, quando instalado em um curso médico, tem como um de seus objetivos a formação de profissionais comprometidos
com o SUS, cientes da realidade onde estão inseridos e capazes de gerenciar as dificuldades encontradas na rede
pública de assistência à saúde. Assim, esse trabalho objetiva relatar e avaliar a contribuição do PET no curso de
medicina da UFBa para a formação de médicos capacitados para a atuação no SUS. Tal capacitação acontece através
da realização ou participação em ativi dades que visam sensibilizar e estimular os estudantes para a formação médica
orientada para o SUS, especialmente a atenção básica, criando espaços para discussões de temas relacionados, e
aplicação prática do conteúdo adquirido na graduação. São exemplos de atividades com este caráter desenvolvidas
pelo PET-Medicina da UFBa: Circuito de Palestras; Feiras de Saúde; "Projeto Sala de Espera"; "Projeto Marisqueiras";
Recepção aos calouros. Entre os anos 2009 e 2010, o grupo participou de três feiras de saúde, dois circuitos de
palestras, duas recepções aos calouros, concluiu o banco de dados do Projeto Sala de Espera e iniciou o Projeto
Marisqueiras e suas atividades relacionadas, como a capacitação em propedêutica médica direcionada para os quadros
de maior prevalência em trabalhadores da pesca e mariscagem. Então, o PET-Medicina da UFBa, através da promoção
articulada de atividades de ensino, pesquisa e extensão, atua sanando deficiências curriculares identificadas pelos
próprios alunos e ampliando a gama de experiências inerentes a uma plena formação acadêmica e cidadã,
indispensável para a prática e compreensão da integralidade da saúde na realidade do SUS.

Apresentador: Ednaldo Andrade Bomfim

Título: Incidência de alterações tireoidianas em pacientes portadores de Hepatite C no curso do tratamento
antiviral e suas relações com aspectos clínicos, histológicos e virológicos.

Orientador: Argemiro D Oliveira Junior

Síndromes extra-hepáticas foram descritas em pacientes com hepatite viral. Os pacientes com hepatite viral crônica têm
geralmente manifestações imunológicas, incluindo produção de auto-anticorpos (40-65% dos pacientes) circulantes e
crioglobulinemia (cerca de metade dos pacientes), embora isto não necessariamente indique presença de doenças
autoimunes. A inter-relação entre hepatite C crônica  e o sistema imune do portador da infecção é observado
clinicamente com freqüência. Sugeriu-se que a infecção crônica por HCV pode estar acompanhada de tireoidite de
Hashimoto, doença auto-imune da tireóide de causa desconhecida, caracterizada por infiltrado inflamatório da tireóide e
produção de autoanticorpos antiperoxidase tireoidiana e antitireoglobulina. Há evidências que o uso de interferon-alfa no
tratamento da hepatite crônica B e C pode precipitar ou exacerbar doenças endócrinas auto-imunes, especialmente da
glândula tireóide. Este estudo visa a investigar as alterações tireoidianas antes, durante e após o tratamento dos
portadores do vírus da hepatite C. Estudo longitudinal, em portadores de hepatite C assistidos no ambulatório de
hepatologia do Hospital Professor Edgard Santos da Universidade Federal da Bahia. A amostra abrange portadores de
hepatite C, de ambos os sexos, ainda sem uso de terapia antiviral. Critérios de inclusão: pacientes maiores de 18 anos
portadores de hepatite C confirmada por teste sorológico de terceira geração e pesquisa de RNA viral. Critérios de
exclusão: pacientes coinfectados com HBV ou HIV, portadores de doença autoimune diagnosticada, tireopatia ou
tireoidectomia, tratamento com iodo radioativo, em uso de hormônio tireoidiano, medicação que interfira na função
tireoidiana, disruptores endócrinos, e submetidos a hemodiálise. Os pacientes são avaliados no pré-tratamento, na 12°
e 24° semana de tratamento., constando dos seguintes exames: avaliação clinica, dosagem da tiroxina livre, dosagem
de tireotropina (TSH), pesquisa de  auto-anticorpos, incluindo anti-TPO e antitireoglobulina, e  crioglobulinas. Utilizou-se
o teste Qui-quadrado e o programa SPSS para análise estatística. A amostra atual é de 103 pacientes: 54 (52,4%) do
sexo masculino,  49 (47,6%) do sexo feminino. Houve elevação de transaminases maior que 1,5 vezes o valor de
referência em 47,9% (AST) e 41,5% (ALT) dos pacientes (n=94); fibrose leve (F0-F2/METAVIR) em (68,3%) e fibrose
avançada (F3-F4) em 19 (31,7%) (n=60); fator reumatóide positivo em 43 (58,1%) (n=74); anti-Músculo Liso positivo em
24 (32,4%) (n=74); crioglobulinas positivas em  31 (38,75%) (n=80); FAN positivo em 6 (7,3%) (n=82); anti-TPO  positivo
em 1 (1,22%) (n=82); anti-Tireoglobulina positivo em 3 (5%)  (n=60); ANCA  positivo em 2 (6,7%) (n=30). Grau de
fibrose, presença de autoanticorpos e elevação de transaminases não estavam estatisticamente relacionados, apesar
da elevada prevalência de autoanticorpos.

Apresentador: Emilio Eduardo Silva Brito

Título:  PG - AVALIAÇÃO DO TESTE DIAGNOSTICO EM BIOCHIPS PARA DETECÇÃO DE ANTICORPOS
ESPECÍFICOS CONTRA O HIV

Orientador: Roberto Jose da Silva Badaro

O biochip é  um arranjo de ordenados de amostras individuais capaz de permitir em 15 minutos  a identificação
específica de um agente biológico específico ou assinatura bioquímica. Este projeto tem como objetivo descrever a
nova tecnologia diagnóstica utilizando um biossensor-leitor (Biochip Reader) usado em sistemas para detecção de
anticorpos específicos contra HIV e TB, e desenvolvimento de um novo formato de teste sorológico para diagnóstico
simultâneo de varias doenças  utilizando uma tecnologia de microarranjos em biochips; Os resultados preliminares
indicam uma elevada sensibilidade e especificidade na detecção de
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ESPECÍFICOS CONTRA O HIV

Orientador: Roberto Jose da Silva Badaro

anticorpos contra HIV no sangue de pacientes infectados nos EUA. Nesta etapa analisaremos o valor preditivo deste
teste em 100 pacientes portadores de infecção para o HIV na Bahia, planejo apresentar os avanços e os empecilhos na
pesquisa até o momento.  Esperamos encontrar maior rapidez, menor custo e maior sensibilidade e especificidade no
uso do biochip para  a detecção de anticorpos específicos para HIV em pacientes com tuberculose, produzindo assim
um avanço no controle e avaliação do tratamento dos pacientes soropositivos, bem como uma maior facilidade no
acesso dos ambulatórios a uma tecnologia de fácil execução e pronto resultado, o que pode dinamizar e melhorar
sensivelmente a condução e o combate a doenças de alta  prevalência em nosso país.

Apresentador: Emy Guerra Kitaoka

Título:  PG - Avaliação das Estratégias de Enfrentamento dos Estudantes de Medicina do Internato ao Estresse

Orientador: Isabel Carmen Fonseca Freitas

Vários fatores etiológicos são implicados no processo de adoecimento psíquico dos
estudantes de Medicina, tais como: histórico familiar de doença psiquiátrica; estrutura da
personalidade; número de horas trabalhadas; privação de sono; perda das rodas sociais de
apoio; contacto com a dor e o sofrimento; lidar com a morte e o medo de morrer; incertezas
e limitações do conhecimento médico. Esta problemática tem relação direta com sua
qualidade de vida, havendo, então, a necessidade de ampliação do conhecimento em relação
aos fatores que interferem nessa qualidade de vida.
Sendo assim, o presente projeto objetiva:
1. Verificar a associação entre gênero e escores de qualidade de vida sob domínio
global e específico (físico, psicológico, relações sociais, e meio-ambiente);
2. Identificar os eventos estressores mais freqüentes, dentro e fora do Internato;
3. Identificar as estratégias de enfrentamento ao estresse durante o Internato de
Medicina.
Trata-se de um estudo de corte transversal quantitativo, descritivo e analítico, onde
os participantes serão escolhidos por amostragem aleatória. Na coleta de dados, serão
utilizados instrumentos validados na literatura científica, inclusive para a língua portuguesa.
A análise dos resultados poderá auxiliar no reconhecimento de estudantes de risco para
sofrimento psíquico e na implantação de medidas promotoras de saúde física e mental para
esses estudantes. Este subprojeto faz parte do projeto do Doutorado do Programa de Pós-
Graduação em Medicina e Saúde-FMB/UFBA. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira. O projeto-piloto foi realizado em 2007,
foi analisado, e seus resultados trouxeram novas informações que foram adicionadas ao
projeto atual.

Apresentador: Fabiana Bernardes Ferreira da

Título: Avaliação do teste diagnóstico em Biochips para identificação de anticorpos específicos contra M.
Tuberculosis em pacientes HIV positivo e em tratamento para tuberculose.

Orientador: Roberto Jose da Silva Badaro

Trata-se de um estudo transversal que avaliará a operacionalidade do biochip de Múltiplas Análises Matriciais adaptado
pela Precision Photonics Corporation (EUA), para detecção de anticorpos contra antígenos M.tuberculosis no sangue de
pacientes HIV positivo em tratamento para tuberculose.  São incluídos  pacientes com co-infecção tuberculose e HIV
bem como outros do subgrupo de estudo em uveites tuberculosa.
Uveíte é a denominação dada para designar uma inflamação intra-ocular envolvendo o trato uveal constituído pela íris,
corpo ciliar e coróide. O quadro inflamatório pode estar associado à inflamação de outras estruturas oculares como
córnea, esclera, retina, corpo vítreo e nervo óptico.
A inflamação do trato uveal pode ser exógena ou endógena. Tuberculose é responsável por 10% das etiologias das
uveítes infecciosas. Na co-infecção com o HIV tem sido chamada atenção para essa alteração decorrente de uma co-
infecção ou como manifestação de síndrome de reconstitutição imunológica de pacientes HIV positivo com história
prévia de tuberculose.
Este estudo consiste em avaliar as alterações endógenas corioretinianas de pacientes HIV positivo com tuberculose
ativa, em tratamento e após tratamento concomitante para tuberculose. Espera-se poder determinar a freqüência real
da uveíte associada à tuberculose em pacientes HIV positivo.
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Apresentador: Flavia Cardoso Franca

Título: ATUAÇÃO DO PET|MEDICINA NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO CURRICULAR DA FACULDADE DE
MEDICINA DA BAHIA

Orientador: Rita de Cassia Franco Rego

As Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação de Medicina do Ministério da Educação fundamentaram a elaboração
de um projeto de transformação curricular na Faculdade de Medicina da Bahia, tendo sua implantação iniciada em
2007. Neste ínterim, o Programa de Educação Tutorial (PET) de Medicina exerceu um papel importante nesse processo
de transformação, mormente no que tange à avaliação do mesmo, à identificação de problemas existentes e à
elaboração de atividades que possam solucionar tais problemas, mesmo que temporariamente. O objetivo dessas
atividades é contribuir ativamente para a implantação do novo currículo, propondo atividades que possibilitem avaliá-lo,
identificar lacunas existentes e solucionar tais deficiências. Dessa forma, realizamos a pesquisa de “Avaliação da
Transformação Curricular” de caráter contínuo e semestral, além de organização de atividades como “Trote Solidário”,
“Workshop TCC” e “Módulos Acadêmicos”. Há também a organização de eventos a partir da demanda discente e de
temáticas atuais e pouco trabalhadas pelo currículo implementado na graduação. Todas as atividades possuem grande
adesão por parte da comunidade. A avaliação gerou um relatório usado pelo colegiado de graduação e apresentado ao
MEC para direcionar as ações a serem tomadas, de acordo com as deficiências apontadas. O “Workshop TCC”
capacita os alunos na elaboração de seus projetos, numa tentativa de sanar uma lacuna existente na grade curricular,
bem como os módulos acadêmicos o fazem. O "Trote Solidário" visa sensibilizar os alunos desde o ingresso dos
mesmos na graduação para uma medicina mais humanizada, um dos pontos preconizados pelo SUS e muito salientado
nas Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação de Medicina do Ministério da Educação. O "Módulo Acadêmico" são
blocos de aulas organizados pelo grupo de acordo com a demanda discentes, tendo como principal objetivo sanar
lacunas do currículo. O PET-Medicina participa de forma ativa na construção deste novo currículo vigente na faculdade,
atuando de forma eficaz junto ao corpo discente e docente. Assim, consegue-se avaliar as deficiências existentes no
curso de graduação, propondo-se medidas factíveis para que estas sejam debeladas.

Apresentador: Gabriel de Carvalho Cunha

Título: Avaliação da qualidade de vida em pacientes com hepatite crônica C após período prolongado de
resposta sustentada ao tratamento antiviral.

Orientador: Luiz Guilherme Costa Lyra

Estima-se que 1,5% da população baiana estejam infectados pelo HCV. A hepatite crônica C pode
estar associada a sintomas como fadiga, irritabilidade, náuseas, anorexia, cefaléia, dores
musculares, desconforto abdominal e dores articulares, os quais podem causar alterações no bem
estar físico e emocional. A terapia padrão atual para a hepatite crônica C consiste no uso da
combinação do interferon peguilado e ribavirina. A resposta virológica sustentada em cirróticos
parece estar associada a uma redução da incidência das complicações associadas à cirrose. A
terapia antiviral combinada é associada ao desenvolvimento de diversos efeitos colaterais
significativos, como síndrome gripal, alopecia, dores musculares, distúrbios psiquiátricos, dentre
outros. Alguns estudos avaliaram a qualidade de vida de pacientes que obtiveram resposta
sustentada pouco tempo após a terapia, entretanto, poucos estudos avaliaram a qualidade de vida
destes pacientes muitos anos após a resposta virológica sustentada. É possível que os efeitos
colaterais que tendem a desaparecer logo após o término do tratamento, tenham influenciado nas
avaliações da qualidade de vida quando realizadas neste período imediato. O objetivo do trabalho
consiste em aferir e comparar a qualidade de vida em um grupo de pacientes com período superior
há 1 ano de resposta virológica sustentada após a terapia antiviral para a hepatite C com um grupo
de pacientes não respondedores, cuja última dose do tratamento antiviral tenha ocorrido entre 1 e 2
anos atrás. Desta forma, é importante avaliar a qualidade de vida dos pacientes respondedores à
terapia antiviral, vários anos após a obtenção da resposta sustentada para observar se a melhora
descrita inicialmente persiste ao longo dos anos.

Apresentador: Gabriel Schnitman

Título: INFLUÊNCIA DA DEPRESSÃO NA QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES EM HEMODIALISE DE
MANUTENÇÃO NA CIDADE DE SALVADOR

Orientador: Antonio Alberto da Silva Lopes

OBJETIVO: Este subprojeto foi desenvolvido com o objetivo de avaliar a influência de depressão na qualidade de vida
relacionada com saúde (QVRS) de pacientes com doença renal crônica em fase terminal em programa de hemodiálise
de manutenção. Foi avaliado também se sintomas de depressão poderiam explicar diferenças de QVRS entre mulheres
e homens em hemodiálise de manutenção.
MÉTODOS: Corte transversal de dados da linha de base de 868 pacientes participantes da primeira fase do Estudo
Prospectivo do Prognóstico de Pacientes em Hemodiálise de Manutenção (PROHEMO), realizado em quatro clínicas de
diálise da Cidade de Salvador no período de 2005 a 2009. Utilizou-se a versão para o português do Kidney Disease
Quality of Life Short Form (KDQOL-SF) para determinar escores de QVRS. Os escores do KDQOL-SF podem variar de
0 a 100; maiores escores significam melhor QVRS. O  questionário do
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Orientador: Antonio Alberto da Silva Lopes

Center for Epidemiological Studies Depression Índex (CES-D) foi usado para determinar escores de sintomas de
depressão. Os escores do CES-D podem variar de 0-60; maiores escores significam maior probabilidade de depressão.
Pacientes com escore do CES-D =18 foram considerados como tendo alta probabilidade de depressão.
RESULTADOS: Tanto em homens como em mulheres, os escores de todas as escalas de QVRS avaliadas (oito
escalas genéricas e a de sintomas-problemas do KDQOL-SF) foram significantemente (P<0.001) menores em pacientes
com escores de CES-D=18 do que em pacientes com escores <18. Os escores das nove escalas avaliadas de QVRS
foram significantemente (P<0.005) menores em mulheres do que em homens. As diferenças de QVRS entre mulheres e
homens reduziram discretamente após a inclusão da dose de diálise pelo Kt/V e comorbidades nos modelos de
regressão linear múltipla. Reduções substanciais nas diferenças entre mulheres e homens em todas as escalas de
QVRS foram observadas após a inclusão de sintomas de depressão nos modelos de regressão linear. A redução foi de
59% na escala sintomasproblemas, 71% na escala saúde mental e 87,1% na escala energia-vitalidade.
CONCLUSÕES: O estudo sugere que depressão contribui para reduzir a QVRS tanto em mulheres quanto em homens
em hemodiálise de manutenção. Os dados também sugerem que os níveis mais baixos de QVRS observados em
mulheres em relação aos homens são, pelo menos em parte, devido ao maior nível de sintomas depressivos em
mulheres.

Apresentador: Gabriel Xavier Pereira de Souza

Título: Avaliação Inicial de Crianças Com Pneumonia Adquirida na Comunidade em Um Pronto Atendimento
Pediátrico

Orientador: Cristiana Maria Costa Nascimento de

Introdução: Pneumonia é uma das principais causas de hospitalização e óbito em crianças menores de cinco anos, na
maioria dos países em desenvolvimento. O controle da pneumonia depende do diagnóstico e tratamento adequado dos
casos.
Objetivo: Comparar a eficácia do uso de amoxicilina em 2 esquemas posológicos (duas ou três vezes ao dia), no
tratamento de crianças com pneumonia adquirida na comunidade, na apresentação não grave.
Materiais e métodos: Estudo do tipo ensaio clínico, duplo cego, randomizado, realizado no Centro Pediátrico Professor
Hosannah de Oliveira, em Salvador, Bahia. Critérios de inclusão: idade < 5 anos e = 2 meses; diagnóstico radiológico
de pneumonia e consentimento livre e esclarecido. Critérios de exclusão: sinais de gravidade, uso de amoxicilina ou
antibiótico equivalente nas últimas 48 horas, internamento nos 7 dias anteriores; sinais de co-morbidades
descompensadas. São coletadas amostras de sangue e secreção nasofaríngea.
Resultados: Foram entrevistadas 244 crianças, sendo 73 excluídas pelos critérios de exclusão e 11 por perda de
seguimento. Foram incluídos 160 pacientes, dos quais 87 (54%) eram do sexo masculino. Cento e trinta e cinco
crianças compuseram essa análise preliminar. Destas, 129 (96%) relataram febre, 125 (93%) tosse, 71 (53%)
dificuldade respiratória, 3 (2%) recusa alimentar. A média de duração da doença foi 6 dias.
Conclusão: Foi observado que a maioria dos pacientes apresentava sinais de alerta instituídos pela OMS para o início
do algoritmo de conduta para infecções do aparelho respiratório. Houve uma perda de seguimento aceitável para o
desenho do estudo (<10%).

Apresentador: Gustavo Luiz Behrens Pinto

Título: Suplementação de Zinco e Outros Micronutrientes Através do Uso de “Sprinkles”: Impacto na
Ocorrência de Doença Diarréica e Infecções Respiratórias em Crianças Institucionalizadas

Orientador: Angela Peixoto de Mattos

O presente estudo prospectivo avaliou de forma cega e randomizada o impacto da suplementação dietética diária com
“sprinkles” de micronutrientes, com e sem zinco, na ocorrência de infecções respiratórias agudas em uma população
específica de crianças institucionalizadas, de ambos os sexos, com idade entre 6 e 60 meses, por um período de 3
meses.

Apresentador: Joao Carlos Marques Ponte

Título:  PG - Investigação do papel da reação cruzada de anticorpos IgE entre antígenos de Blomia tropicalis e
Ascaris lumbricoides no diagnóstico de alergia e na degranulação de basófilos

Orientador: Neuza Maria Alcantara Neves

Nas sociedades modernas, as doenças respiratórias alérgicas, incluindo asma, rinite e dermatite atópica, são um dos
principais problemas de saúde pública e suas prevalências vem aumentando mundialmente. Ácaros da poeira
doméstica são alérgenos ambientais comuns e estão associados à indução de sintomas de asma e rinite, sendo Blomia
tropicalis o mais prevalente dos ácaros causadores de distúrbios alérgicos nos trópicos. Os achados que correlacionam
fortemente a presença de IgE específica circulante e a positividade ao teste cutâneo a um mesmo alérgeno em países
desenvolvidos, não são reproduzidos em países em
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desenvolvimento ou comunidades rurais. O efeito imunomodulatório por helmintos pode ser um dos mecanismos
responsáveis por essa supressão à positividade do teste cutâneo. O presente projeto tem como objetivo investigar qual
a influência da reação cruzada de anticorpos IgE entre antígenos de Blomia tropicalis e Ascaris lumbricoides no
diagnóstico de alergia realizado pelo ImmunoCAP, assim como avaliar a capacidade desses anticorpos que reagem
cruzadamente de degranularem basófilos in vitro, com o propósito de investigar os mecanismos ligados à dissociação
entre IgE específica para determinado aeroalérgeno e a reatividade cutânea ao mesmo alérgenos observada em
populações não afluentes.

Apresentador: José Antonio Diniz Faria Junior

Título: Distúrbios do desenvolvimento sexual 46,XY: correlação genótipo-fenótipo e adequação psicossexual.

Orientador: Luciana Mattos Barros Oliveira

As anomalias do desenvolvimento sexual resultam de uma interação anormal de fatores genéticos e hormonais
implicados no desenvolvimento embrionário da determinação e diferenciação sexual. Os indivíduos com cariótipo 46,
XY que apresentaram virilização deficiente da genitália externa são classificados como tendo um quadro sindrômico de
Distúrbio do Desenvolvimento Sexual (46,XY DDS). Doenças como resistência androgênica (Completa e Parcial),
deficiência na síntese de testosterona, deficiência da 5-alfa-redutase e as disgenesias gonadais podem causar quadro
de 46,XY DDS.
Vários genes já foram reconhecidos por sua participação na formação das gônadas e genitália interna e externa entre
eles o gene SRY (gene da região determinante do sexo do cromossomo Y) e o gene do Receptor de Andrógenos (AR)
que serão estudados neste grupo.
O objetivo geral deste estudo é estabelecer o diagnóstico etiológico hormonal e molecular e analisar a relação entre o
diagnóstico e a adequação psicossexual das pessoas com diagnóstico sindrômico de Distúrbio do Desenvolvimento
Sexual (46,XY DDS) matriculados no Ambulatório de Genética (HUPES-UFBA).

Apresentador: Juliana Cavalcante de Avila

Título: Estudo Prospectivo sobre Endocardite Infecciosa em Hospital Público de Alta Complexidade, Salvador,
BA

Orientador: Armenio Costa Guimaraes

Resumo
Autores: Adriana Ribas, Juliana Ávila, Kenia Fernandes, Clotário Cueva, Jehorvan Carvalho, Francisco Reis, Roque
Aras, Armênio Guimarães
Hospital Ana Néri, UFBA/SESAB.
Endocardite Infecciosa em Hospital Público de Alta Complexidade, Salvador, BA
Fundamento: Elevada prevalência de Endocardite Infecciosa (EI) na população de h
Objetivo: Determinar características epidemiológicas, clínicas e evolutiva dos pacientes admitidos com diagnóstico de EI
ou que desenvolvem EI hospitalar. Métodos: Estudo longitudinal, prospectivo, observacional de admissões entre
01/04/09 a 01/07/10. Diagnóstico: 1) Critérios maiores: hemocultura positiva e lesão visualizada (ECO e/ou cirurgia); 2)
Critérios menores: febre, sopro, anemia, petéquias, splinters e embolismo. Diagnóstico definitivo por 2 critérios maiores
ou 1 maior e 2 menores. Resultados: 52 pacientes incluídos, 31 (59,6%) homens; média de idade 33 ± 20 anos;
vegetação visualizada no ECO em 50 (96,1%) com EI de válvula nativa em (69,2%), destas 15 mitral, 11 aórtica e 10
tricúspide. EI em prótese valvar em 9 (17,3%), 7 mitral e 2 aórtica. Demais vegetações em marcapasso/CDI (3) e CIV
(2). Fatores predisponentes: 15 (28,8%) com IRC em HD, 15 (28,8%) com Lesão Reumática, 13 (25%) com Cardiopatia
Congênita, 6 (11,5%) em uso de Marcapasso/CDI. EI comunitária em 61,5%, 21,1% hospitalar e 17,3% adquiridas em
ambiente de cuidado assistencial extra-hospitalar (health care associated). Hemoculturas positivas em 27 (51,9%),
Estafilococus em 16 (59,2%), Cândida em 4 (14,8%), Estreptococos Viridans em 3 (11,1%), Enterococcus em 2 (7,4%),
Acinetobacter, Pseudomonas Aeruginosa e E.coli ESBL responderam pelo restante 7,5% dos casos. Tratamento
cirúrgico em 22 (42,3%), TVM em 11 (50%), TVA em 5 (22,7%). Mortalidade hospitalar de 23%.
1. Introdução
A Endocardite Infecciosa se constitui um problema de importancia social, já que sua incidência ainda se encontra
elevada, principalmente nos países em desenvolvimento; representa uma doença de importante repercussão na
morbidade e mortalidade das cardiopatias ou como condição de etiologia primária, principalmente quando adquirida no
meio hospitalar. Assim, devido à grande demanda da doença no Hospital Ana Neri, o seu conhecimento clínico é
importante para a sua melhor prevenção e tratamento.
2. Materiais e métodos
O estudo Prospectivo sobre Endocardite Infecciosa (EI), se caracterizada por ser uma Coorte Hospitalar prospectiva,
com caráter descritivo, dos pacientes admitidos no Hospital Ana Neri com diagnostico de EI definitiva, no período de
01/04/09 até 01/07/10.
Critérios de Inclusão
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Orientador: Armenio Costa Guimaraes

A) Seleção dos pacientes obedecendo os seguintes critérios:
Critérios Maiores: 1) Hemocultura positiva 2) Ecocardiograma com visualização de vegetação ou equivalente (abscesso,
perfuração valvar, deiscência protética) 3) Visualização cirúrgica da vegetação
Critérios menores: 1) Lesão estrutural do coração – valvar ou septal 2) Febre
3) Fenômenos vasculares: embolismo sistêmico e/ou pulmonar, hemorragia intracraniana, hemorragia conjuntival,
manchas de Janeway, splinters, petéquias e equimoses 4) Fenômenos imunológicos: glomerulonefrite, nódulos de
Osler, manchas de Ruth, fator reumatóide
1) Endocardite confirmada - presença de, pelo menos, um critério maior (visualização da lesão) e dois menores, sendo
um deles sopro cardíaco
B) Assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido
Critérios de Exclusão: o paciente não ter realizado ecocardiograma
A Revisão da Literatura foi realizada pela Internet através da base de dados PUBMED, Scielo, Cocraine utilizando as
seguintes palavras: infective, endocarditis, diagnosis and treatment and prevention.
3. Resultados
O Estudo Prospectivo sobre Endocardite Infecciosa (EI) no Hospital Ana Neri iniciou a coleta de dados a partir do dia 01
de abril de 2009 em que 52 pacientes foram incluídos no estudo com diagnóstico confirmado da doença, destes 31
(59,6%) homens e 21 (40,4%) mulheres. A média de idade foi de 33

Apresentador: Klaus Kennedy Santos Cavalcante

Título: PAINEL SÓCIO-DEMOGRÁFICO DE UM GRUPO ESCOLAR INSERIDO EM EXPERIÊNCIA DE INTERAÇÃO
ACADEMIA-COMUNIDADE

Orientador: Suzy Santana Cavalcante

Atividades de educação em saúde representam uma importante estratégia para a melhoria das condições de saúde de
uma comunidade, e a correta aplicação dessa estratégia depende do conhecimento das características intrínsecas da
comunidade. Objetivo: Descrever as características sócio-demográficas de um grupo de estudantes de escola pública
inserido em iniciativa de interação academia-comunidade com utilização de tecnologias. Materiais e Métodos: Estudo
transversal, realizado em uma instituição de ensino fundamental e médio, da cidade do Salvador, Bahia. Realizou-se
visitação à unidade de ensino e aplicação de questionários estruturados de pesquisa a estudantes do ensino
fundamental e médio. Resultados: Num universo de 87 estudantes, com idade predominante entre 13 e 18 anos,
observou-se que a maioria pertencia às classes econômicas C e D (86,2%) de acordo com o CCEB. Quanto ao grau de
escolaridade dos pais, o ensino médio e fundamental eram os mais comuns, sendo respectivamente 35 e 29% para as
mães e 41 e 27% para os pais, sendo o ensino superior pouco freqüente (6 e 7% para mães e pais  respectivamente).
Algo semelhante ocorreu com a ocupação dos pais, onde apenas 2,3 e 4,6% eram profissões de nível superior para
pais e mães, sendo a maioria classificados como “outras profissões” ou mesmo negado a informação. Os estudantes
relataram ter feito cursos profissionalizantes, com destaque para informática (54,5%) e idiomas (13,6%), sendo que a
maioria dos estudantes (45%) tem interesse em fazer um curso superior na área de Ciências biológicas ou Saúde.
Como dado final, 40% dos alunos relatam ter repetido pelo menos alguma vez o ano letivo.
Conclusão: O estudo revela as características sócio-demográficas de estudantes de escola pública que experimentaram
uma interação com a Universidade

Apresentador: Lidiane Dias Ribeiro

Título:  PG - PREVALÊNCIA DE ANEMIA E VARIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DA HEMOGLOBINA SÉRICA NO
CURSO DO TRATAMENTO EM PACIENTES EM HEMODIÁLISE CRÔNICA: AVALIAÇÃO DE FATORES
MEDIADORES E DAS CONSEQÜÊNCIAS

Orientador: Antonio Alberto da Silva Lopes

OBJETIVOS: Avaliar a prevalência de anemia (hemoglobina (Hb)<11g/dL de acordo com o Kidney Disease Outcomes
Quality Initiative - K/DOQI) em pacientes tratados cronicamente por hemodiálise (HD) em Salvador e fatores
associados.
MÉTODOS: Corte transversal na linha de base do estudo PROHEMO, sendo analisados 1138 pacientes adultos (60,5%
homens, media de idade 48,9±14,5). Foram avaliadas variáveis sociodemográficas, laboratoriais, comorbidades e
escore de desnutrição-inflamação (EDI), com valores entre 0 e 30 (maiores valores indicando pior nutrição). Para
comparar médias e proporções foram usados os testes t e qui-quadrado, respectivamente.
RESULTADOS: O percentual de pacientes em HD crônica com hemoglobina<11,0 g/dL foi de 70,2%. Percentual ainda
maior (84%) foi observado entre pacientes incidentes (< 6 meses em HD). Avaliação laboratorial de estoques de ferro
(taxa saturação transferrina – TSAT e ferritina) estavam disponíveis para 71 e 79% dos pacientes, respectivamente.
TSAT<20% (mínimo recomendado pelo KDOQI) foi encontrada em 40% dos pacientes avaliados, sendo marginalmente
associado a presença de anemia (P=0,052). Ferritina sérica
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>800ng/ml, albumina <3,5g/dl e maior EDI estiveram associados com presença de anemia (P=0,034; P=0,004; P=0,001
respectivamente). A presença de insuficiência cardíaca, doença cerebrovascular ou doença vascular periférica não teve
associação com anemia, entretanto ocorrência de hospitalizações nos últimos 3 meses (P<0,001),  uso de cateter como
acesso vascular ( P< 0,001) e a presença de diabetes ( P< 0,001)foram associados .
CONCLUSÃO: A grande maioria (70,2%) dos pacientes em hemodiálise crônica em Salvador não atingiu o nível mínimo
de hemoglobina recomendado pelo K/DOQI. Pior controle da anemia pode estar relacionado com deficiência de ferro,
pior estado inflamatório,  presença de diabetes, uso de cateter como acesso vascular e hospitalização recente.

Apresentador: Livia Santana Oliveira

Título:  PG - Atividade Física em Pacientes em Programa de Hemodiálise: Associação com Qualidade de Vida,
Estado Nutricional, Sobrevida e Hospitalização.

Orientador: Antonio Alberto da Silva Lopes

OBJETIVO: Explorar associações da Prática de Atividade Física Regular (PAFR) em pacientes em Hemodiálise de
Manutenção (HDM) com indicadores de Qualidade de Vida Relacionada a Saúde (QVRS) e  Estado Nutricional.
MÉTODOS: Corte transversal da linha de base do Estudo Prospectivo do Prognóstico de Pacientes Tratados
Cronicamente por Hemodiálise (PROHEMO), um estudo de coorte prospectivo que vem sendo desenvolvido em quatro
clínicas satélites de hemodiálise de Salvador desde 2005. Foram analisados dados de 907 adultos >3 meses em HDM
(média de idade =48,58±14,3 anos; 59,97% homens) que concordaram em participar do estudo e assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido. A PAFR foi considerada presente para os pacientes que relataram freqüência
semanal =2x/semana. Indicadores nutricionais avaliados: creatinina sérica, força da preensão palmar (FPP) aferida pelo
dinamômetro e escore de desnutrição-inflamação (EDI), este representado pelo índice de massa corporal, albumina,
capacidade total de ligação do ferro e pelos sete componentes da Avaliação Subjetiva Global; valores variam de  0 a 30
(maiores valores significam pior estado nutricional). As comparações da creatinina sérica e da força da preensão palmar
entre os pacientes que referiram e não referiram prática regular de atividade física  foram feitas separadamente para
homens e mulheres. O Kidney Disease Quality of Life Short Form (KDQOL-SF) foi usado para determinar escores das
escalas Sintomas-Problemas (SP), Efeito da Doença Renal (EDR), Carga da Doença Renal (CDR) e Sono. Os escores
do KDQOL-SF variam de 0 a 100 (maiores valores significam melhor QVRS). RESULTADOS: Freqüência de PAFR foi
20,06%, tendo sido mais relatada por homens do que por mulheres (23,34% versus 15,15%  p=0,003), pelos pacientes
com EDI =5 em comparação aos pacientes com EDI = 6 (25,61% versus 14,74% p= 0,004) e por pacientes com
escolaridade superior ao ensino fundamental em relação aos com escolaridade inferior ou igual (26,47% versus 16,55%
p < 0,001). Pacientes do sexo feminino que relataram PAFR apresentaram médias mais altas da FPP (23,71 ± 5,97
versus 19,85 ± 6,45 p=0,03) e pacientes do sexo masculino que relataram PAFR apresentaram médias mais altas de
creatinina (12,03 ± 3,00 versus 11,02 ± 3,66 p =0,005). Os Escores de QVRS apresentaram médias maiores em quem
referiu PAFR: SP (80,15±17,4 versus 76,48±17,45 p=0,015),  CDR(49,74±30,60 versus 39,79,1±29,50 p<0,001)
EDR(69,69 ±22,29 versus 64,89±21,68 p=0,01)e Sono (74,20±22,32 versus 69,81 ±23,49 P=0,028).CONCLUSÃO: Os
dados sugerem que pacientes em HDM que referem PAFR apresentam melhores indicadores de qualidade de vida e
estado nutricional. Como os dados analisados foram coletados em um determinado momento não é possível concluir se
a prática da atividade física representa a causa ou conseqüência da qualidade de vida e do estado nutricional dos
pacientes. Avaliação prospectiva longitudinal é necessária para avaliar o possível papel da prática da atividade física
regular na QVRS e estado nutricional dos pacientes em hemodiálise de manutenção.

Apresentador: Luana Guimaraes de Sousa

Título: O Polimorfismo e a Biologia da Infecção por Leishmania Braziliensis

Orientador: Nicolaus Albert Borges Schriefer

Uma infecção envolve complexas interações entre parasita e hospedeiro que irão resultar em alterações inevitáveis nas
atividades fisiológicas de ambos[1]. Todas as células possuem barreiras que previnem infecções e estratégias que
impedem o estabelecimento ou destroem os organismos parasitário.Esse projeto propõe com objetivo principal a analise
das alterações promovidas pela leishmania ao entrar na célula hospedeira. O conhecimento dos genes que têm sua
expressão reduzida ou aumentada é o ponto chave inicial para entender como a leishmania manipula a célula
promovendo o meio intracelular um local propicio para e se estabelecer no organismo. Para isso estão sendo avaliados
os padrões globais de expressão / repressão gênica induzidos em células mononucleares do sangue periférico (CMSP)
de um mesmo doador (até doze doadores por ano de projeto) após infecções paralelas com cepas distintas de L.
braziliensis.Essas análises globais nos permitirão gerar dados preliminares visando uma eventual compreensão mais
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aprofundada dos microambientes responsáveis pela imunopatologia das diversas formas de Leishmaiose Tegumentar
Americana.

Apresentador: Luana Sarmento Neves da Rocha

Título: Estudo para Identificação de Causas Tratáveis e Otimização Terapêutica da Insuficiência Cardíaca no
Estado da Bahia – EPICO

Orientador: Luiz Carlos Santana Passos

Introdução - A Insuficiência Cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa de elevada incidência e prevalência em
todo o mundo, sendo marcada por alta morbi-mortalidade. No Brasil, como também no estado da Bahia, representa uma
das principais causas de internamentos hospitalares em idosos. Embora o tratamento contemporâneo da IC tenha
avançado nas últimas décadas, dados da literatura sugerem incorporação limitada dessas novas práticas.
Paralelamente à melhoria do tratamento, a identificação da etiologia e a detecção de fatores precipitantes da
descompensação constituem importantes objetos de investigação para desenvolvimento de estratégias de prevenção a
nível local.

Objetivos – 1) Identificar as principais etiologias da IC no estado da Bahia; 2) identificar os fatores precipitantes da
descompensação cardíaca à admissão hospitalar por Insuficiência Cardíaca Aguda (ICA); 3) descrever o tratamento
farmacológico no momento da admissão e no momento da alta no Hospital Universitário Professor Edgar Santos
(HUPES), vinculado à Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Materiais e Métodos - Estudo de coorte observacional prospectivo com todos os pacientes adultos (idade superior ou
igual a 18 anos) admitidos no Complexo HUPES com diagnóstico principal de ICA, que assinarem o Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), possuírem registro hospitalar e não estiverem participando de outros
protocolos de pesquisas. O período de inclusão irá de junho de 2009 a dezembro de 2011 e o tempo de seguimento dos
pacientes é o período de hospitalização. Os dados vêm sendo obtidos a partir de entrevistas pessoais com questionário
padronizado e a partir de informações contidas nos prontuários.

Resultados - Foram incluídos 53 pacientes desde julho de 2009 até agosto de 2010. As principais etiologias
encontradas foram: valvular (32,1%), chagásica (26,4%), idiopática (20,8%), hipertensiva (7,5%), isquêmica (7,5%),
congênita (3,8%) e hipertrófica (1,9%). A média etária foi de 51,9 ± 15,4 anos, sendo 43,4% dos pacientes do sexo
masculino e 56,6% do sexo feminino. O tempo de diagnóstico em anos foi de 7,5 ± 8,2. A função sistólica esteve
preservada em 32% dos pacientes e a fração de ejeção foi inferior a 30% em 44% deles. À admissão, 67,5% dos
pacientes estavam em uso de IECA/BRA e 52,3% estavam em uso de beta-bloqueador. O tempo médio de
internamento foi de 20,3 ± 15 dias. A mortalidade hospitalar foi de 11,3%. Os principais fatores precipitantes da
descompensação da ICC foram: má aderência medicamentosa (43,4%), progressão da doença (26,4%), infecção
(13,2%), arritmia (15,1%) e valvulopatia aguda (1,9%).

Conclusão – Diferente de outros estudos realizados no Brasil, observou-se uma predominância das hospitalizações por
cardiopatia valvular e chagásica, em detrimento das doenças isquêmica e hipertensiva do coração. Esse achado pode
estar relacionado a aspectos sócio-econômicos regionais e da própria natureza do Complexo HUPES. Metade das
admissões por IC poderiam potencialmente ser evitadas pela adequada aderência terapêutica, o que se aplica à
amostra populacional do trabalho, já que a principal causa de descompensação da IC dos pacientes do estudo foi má
aderência medicamentosa, com 43,4%.

Apresentador: Lucas Fernandes da Silva

Título: Linfomas Difusos de Grandes Células B: Levantamento dos casos ocorridos em pacientes adultos no
Hospital Aristides Maltez da Liga Bahiana Contra o Câncer.

Orientador: Iguaracyra Barreto de Oliveira Araujo

Introdução: Linfomas difusos de grandes células B (LDGCB) são tumores malignos agressivos originados em linfonodos
ou sitios extra-nodais. Atualmente o tratamento de escolha é quimioterapia associada a anticorpo monoclonal anti-
CD20. Porém, a resposta ao tratamento depende de vários fatores, incluindo disseminação do tumor no organismo,
idade do paciente, níveis séricos de Desidrogenase Lactato. Recentemente, uma nova classificação reconheceu novos
subtipos a partir de estudos imuno-histoquímicos com implicação no prognóstico. O objetivo deste trabalho foi identificar
os casos de LDGCB diagnosticados em um hospital referência do SUS para diagnóstico de Linfoma pelo método da
Imuno-histoqímica, no período compreendido entre 2004 e 2009. Metodologia: Foi realizada uma busca em arquivo
eletrônico de laudos as palavras chaves linfoma; B. Resultados: Foram identificados 304 casos de LDGCB todos
diagnosticados por estudo Imuno-histoquímico. Destes casos 179 ocorreram em homens e 125 em mulheres. A relação
homem: mulher foi de
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1,432/1. O número de diagnósticos/ano foi de 15 casos em 2004; 38 em 2005; 51 em 2006; 94 em 2007; 54 em 2008;
38 em 2009, 16 até junho de 2010. Conclusões: Estes resultados preliminares mostram que os LDGCB são freqüentes
no nosso meio e que semelhante ao observado em outros países acometem preferencialmente homens. Foi observado
um aumento progressivo dos diagnósticos com um pico em 2007 e queda progressiva nos anos subseqüentes. Isto
pode estar relacionado a uma demanda por diagnóstico imuno-histoquímicos que passaram a ser realizados para o
SUS em 2001 e maior acesso a partir de 2005. Isto é, casos anteriormente diagnosticados apenas pela morfologia
como linfomas podem ter sido referendados a este centro para diagnóstico imuno-histoquímico posterior, aumentando o
número de diagnóstico em um ano especificamente. Estudos epidemiológicos abrangendo o HUPES, o outro centro de
diagnóstico imuno-histoqúimico do SUS para linfomas, além da correlação temporal com o diagnóstico histológico inicial
poderá auxiliar a precisar o número de casos/ano na nossa população. Isto poderá contribuir para determinar se a taxa
anual destas doenças tem aumentado progressivamente na nossa população, a semelhança do descrito em áreas
desenvolvidas ou se possuimos um perfil distinto.

Apresentador: Lucas Souza Braga

Título: INFLUÊNCIA DA ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA COM ELETRODOS DE SUPERFÍCIE NA REGENERAÇÃO
NERVOSA PERIFÉRICA APÓS NEURORRAFIA DO NERVO RADIAL

Orientador: Abrahao Fontes Baptista

Os pacientes com lesão nervosa periférica aguda por transecção que são atendidos no serviço público na cidade de
Salvador são encaminhados para um grupo de 12 cirurgiões que atuam no Hospital Geral do Estado. Estes pacientes
são submetidos à neurorrafia e depois não recebem atendimento fisioterapêutico específico por falta de locais
adequados para este tratamento. Nosso projeto visa receber estes pacientes e investigar se um programa de
estimulação elétrica associada o uso de órteses adequada pode ser benéfico no estímulo à regeneração nervosa
periférica e no retorno à funcionalidade.
Sendo assim, o projeto já se encontra na fase de avaliação dos pacientes advindos das cirurgias realizadas no HGE,
seguindo o protocolo especificado no projeto (a) medida da atividade elétrica  gerada nos músculos tríceps braquial e
extensores do punho e dedos; b) Dinamometria isocinética; c) Eletrodiangóstico de curva intensidade x duração; e)
estesiometria; f) Escala funcional de Jebsen-Taylor).

Apresentador: Luciana Magalhaes Ferreira

Título:  PG - Relação entre parasitoses intestinais e atopia com as formas clínicas da hanseníase e estados
reacionais

Orientador: Paulo Roberto Lima Machado

Diante da demonstração da forte interação entre helmintíases e doenças onde a resposta imune pode interferir
ampliando ou inibindo a resposta inflamatória, é importante verificar esta interação na hanseníase e nos episódios
reacionais. Desde que a patogenia da hanseníase envolve resposta tipo Th1 e Th2 a depender de sua forma clínica ou
da presença de estados reacionais, é provável que a infecção por helmintos ou a presença de atopia possa induzir uma
resposta regulatória capaz de interferir com a evolução da doença.
Este projeto tem como objetivo avaliar a forma clínica da hanseníase e a presença de episódios reacionais em
pacientes atópicos, indivíduos infectados por helmintos, e pacientes não atópicos e não infectados por helmintos.
Foram incluídos no estudo 86 pacientes com igual porcentagem dos gêneros masculino e feminino. A média de idade
dos pacientes foi de 40,28 anos (variando de 14-65 anos com 40,48 ± 12,88). A maioria dos pacientes, 38,4%, possuía
a forma lepromatosa da doença. Dos 53 pacientes que estavam em reação 40,7% apresentavam surto reacional tipo
2(SR2) e 20,9% apresentavam surto reacional tipo 1(SR1). Parasitológico de fezes positivo foi encontrado em 21% dos
pacientes, sendo que 75% desses pacientes possuíam a forma lepromatosa. Além disso, 43,5% dos indivíduos
portadores de algum tipo de helmintíase apresentavam episódios reacionais. Através da aplicação do questionário
padronizado para atopia (ISAAC) constatou-se que 34,8% dos pacientes tinham atopia, com predomínio de rinite
alérgica (29%) e asma (11,62%). No grupo de pacientes com atopia havia predomínio da forma lepromatosa (36,6%) e
das formas multibacilares (60%), com 56,6% dos pacientes atópicos apresentando algum tipo de reação. Nossos dados
mostram uma freqüência maior de helmintíase e atopia na forma lepromatosa da doença. A presença de helmintíase
assim como o perfil atópico se associam com uma resposta imune do tipo Th2 podendo interferir no espectro clínico da
hanseníase, aumentando o risco de desenvolvimento de formas multibacilares e/ou aparecimento de reações
hansênicas.
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Título: Avaliação de  pacientes asmáticos graves admitidos na Central do Programa de Controle da Asma na
Bahia (ProAR)

Orientador: Adelmir de Souza Machado

O objetivo deste estudo é descrever  o perfil sociodemográfico e as características clínicas  dos pacientes com asma
grave acompanhados no ProAR. Além disso, identificar fatores de risco associados ao pior controle da doença.  O
registro de pacientes asmáticos constitui um meio cada vez mais utilizado na obtenção de dados para o delineamento
epidemiológico dessa doença. Isso possibilita a identificação de fatores de risco e de formas de tratamento eficazes
para minimizar os custos da saúde pública do país. Com a descrição das características clínicas e sócio-demográficas
será possível identificar os sinais e sintomas mais comumente encontrados, descrever as formas de apresentação
dessa doença e fornecer uma estimativa da qualidade de vida desse subgrupo de pacientes com asma de difícil
controle.

Apresentador: Luiza Araujo Vieira

Título:  PG - Qualidade de Vida no Internato de Medicina: Uma questão de Gênero?

Orientador: Isabel Carmen Fonseca Freitas

Vários fatores etiológicos são implicados no processo de adoecimento psíquico dos estudantes de Medicina, tais como:
histórico familiar de doença psiquiátrica; estrutura da personalidade; número de horas trabalhadas; privação de sono;
perda das rodas sociais de apoio; contacto com a dor e o sofrimento; lidar com a morte e o medo de morrer; incertezas
e limitações do conhecimento médico. Esta problemática tem relação direta com sua qualidade de vida, havendo, então,
a necessidade de ampliação do conhecimento em relação aos fatores que interferem nessa qualidade de vida.
Sendo assim, o presente projeto objetiva:
1.	Verificar a associação entre gênero e escores de qualidade de vida sob domínio global e específico (físico,
psicológico, relações sociais, e meio-ambiente);
2.	 Identificar os eventos estressores mais freqüentes, dentro e fora do Internato;
3.	 Identificar as estratégias de enfrentamento ao estresse durante o Internato de Medicina.
Trata-se de um estudo de corte transversal quantitativo, descritivo e analítico, onde os participantes serão escolhidos
por amostragem aleatória. Na coleta de dados, serão utilizados instrumentos validados na literatura científica, inclusive
para a língua portuguesa. A análise dos resultados poderá auxiliar no reconhecimento de estudantes de risco para
sofrimento psíquico e na implantação de medidas promotoras de saúde física e mental para esses estudantes. Este
subprojeto faz parte do projeto do Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde-FMB/UFBA. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira. O projeto-piloto foi
realizado em 2007, foi analisado, e seus resultados trouxeram novas informações que foram adicionadas ao projeto
atual.
Dentre seus resultados obtidos, o presente projeto permitiu verificar a associação entre sexo e escores de qualidade de
vida – sob domínio global e específico (físico, psicológico, relações sociais, e meio-ambiente). Também foi possível
identificar os eventos estressores e as estratégias de enfrentamento ao estresse utilizadas pelos estudantes de
medicina durante o Internato, dentro e fora do curso de Medicina.
O presente projeto permitiu ampliar o conhecimento sobre a qualidade de vida dos estudantes do Internato de Medicina,
analisando a associação entre gênero e qualidade de vida dos estudantes de Medicina durante o Internato.
Trabalhos futuros poderão ser desenvolvidos e utilizados para auxiliar tanto no reconhecimento de estudantes de risco
para sofrimento psíquico quanto na implantação e implementação de medidas específicas promotoras de saúde física e
mental e de suporte para esses estudantes.

Apresentador: Marcella Carvalho Campello

Título:  PG - Associação entre obesidade e neoplasia

Orientador: Leila Maria Batista Araujo

Objetivo: Avaliar a prevalência de diferentes tipos de câncer em indivíduos obesos e não obesos em uma população
estabelecida e sua correlação com gênero e índice de massa corpórea (IMC).
Desenho de estudo: Estudo de corte transversal.
Sujeitos: 1.585 pacientes de ambos os gêneros acompanhados pelo Núcleo de Oncologia da Bahia (Salvador, Bahia –
Brasil).
Materiais e Métodos: Classificação do IMC: normal (IMC < 25.0 kg/m2), sobrepeso (IMC 25.0 - 29.9 kg/m2) e obesidade
(BMI > 30.0 kg/m2). As categorias acima da normalidade do IMC foram agrupadas em sobrepeso / obesidade com o
objetivo de simplificar a análise estatística. Comparações estatísticas foram realizadas para estimar a prevalência dos
diferentes tipos de câncer em obesos e não obesos e sua correlação com o gênero.
Resultados: A idade média dos 1 585 pacientes (68% mulheres e 32% homens) foi estimada em 58 ± 14 anos. Dentre
eles, 21% eram obesos, 37% tinham sobrepeso e os 42% restantes tinham IMC normal. No grupo de
obesos/sobrepeso, os sítios de neoplasia mais frequentemente encontrados em homens foram: colon 19.0%, prostata
11.0%, sistema respiratório 11.0%, esôfago 9.0% e estômago 9.0%. Em mulheres, os sítios mais
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comuns foram: mama 45.0%, colon 10.4%, ovario 8.8%, pancreas 5.8%, sistema respiratório 4.6%, reto e canal anal
4.2% e útero 4.2%.
Conclusão: O presente estudo encontrou associação estatisticamente significante (p = 0.05) entre sobrepeso /
obesidade e câncer de colon em homens: 80% dos homens com câncer de colon tinham sobrepeso ou obesidade. Por
outro lado, é possível que o sobrepeso e obesidade exerçam um papel protetor com relação ao câncer de sistema
linfático em ambos os gêneros. Estudos subseqüentes são necessários para analisar tais evidências.

Apresentador: Marcos Vinicius Cardoso Pinheiro

Título: BIOMARCADORES TECIDUAIS EM LINFOMAS DE BURKITT PEDIÁTRICOS E ADULTOS: ASPECTOS
CLÍNICO-PATOLÓGICOS E IMUNOFENOTÍPICOS

Orientador: Iguaracyra Barreto de Oliveira Araujo

INTRODUÇÃO: O linfoma de Burkitt (LB) é um Linfoma Não-Hodgkin de células B extremamente agressivo e
classificado em três variantes clínico-epidemiológicas: o LB endêmico, descrito na África e em Papua Nova Guiné; o LB
esporádico, encontrado nas demais regiões do globo; e ainda o LB Associado à Imunodeficiência, que acomete
principalmente pacientes adultos com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Apesar de compartilharem as
mesmas características do ponto de vista morfológico, imunohistoquímico e citogenético, essas diferentes variantes
apresentam comportamentos clínicos distintos quando se comparam os diferentes grupos etários. Em nosso meio, foi
demonstrado que o LB pediátrico apresenta características clínicas semelhantes ao LB esporádico, mas com uma alta
taxa de infecção pelo EBV, aproximando-se do subtipo endêmico. Em relação à população adulta, faltam estudos sobre
as características clínicas e patológicas dessa neoplasia. O objetivo do presente estudo foi comparar do ponto de vista
clínico-epidemiológico, morfológico e imunofenotípico os casos de LB em nosso meio. MÉTODOS: Trata-se de um
estudo retrospectivo referente ao período de 1998 e 2008 para o grupo pediátrico (indivíduos com idade < 18 anos) e
2000 a 2009 para o grupo adulto. A revisão dos casos foi realizada a partir de busca nos bancos de dados do Hospital
Aristides Maltez (HAM) e Hospital Universitário Profº Edgard Santos (HUPES), instituições-referência para o diagnóstico
do LB em Salvador. Em seguida foi realizada busca e análise dos casos com dados disponíveis nos prontuários dos
HAM e HUPES para os pacientes adultos e do Hospital Santa Isabel (HSI) e Hospital Martagão Gesteira (HMG) para os
pacientes pediátricos. RESULTADOS e DISCUSSÃO: Foram estudados 29 casos de LB em crianças no período entre
1998 e 2008 e 15 casos em adultos entre os anos de 2003 e 2009. No grupo pediátrico a média de idade foi de 6,06
anos (mediana de 5,0 anos), e os casos predominaram no sexo masculino (62%, razão M:F de 2:1). A população
adulta, por sua vez, teve uma média de idade de 41 anos, com uma mediana de 30, com uma variando entre 18 e 77
anos. O sexo masculino também respondeu pela maioria dos casos, entretanto de forma menos expressiva, nesse, a
razão M:F foi de 1,5:1, com 9 casos no sexo masculino e 6 no feminino. Os sítios de acometimento diferiram entre os
grupos. O acometimento extranodal do abdome, como ocorre classicamente no subtipo esporádico, foi o sítio
predominante entre os indivíduos do grupo pediátrico (75,8% dos casos), especialmente a região íleocecal. Entre os
adultos, existiu uma maior predominância em outros locais que não o abdome (9 para 6 casos, respectivamente), com
grande acometimento do segmento cefálico-cervical. Em relação às características morfológicas e imunofenotípicas, o
grupo pediátrico apresentou em todos os casos a morfologia clássica, ao passo que entre os adultos, 7 casos
apresentaram morfologia atípica. A expressão dos marcadores básicos para o diagnóstico foi semelhante entre os
grupos. A expressão de Ki67 foi em média de 99% no grupo pediátrico e 90% no grupo adulto. O grupo pediátrico
apresentou, antes do início do tratamento, níveis médios de hemoglobina, hematócrito, leucócitos totais e LDH de 10,1
g/dL 32% respectivamente; no grupo adulto essas medidas foram de 11,26 e 33,8. A média do total de leucócitos e a
mediana da mesma foram de 17380 e 10000 cel/mm³ no grupo pediátrico e 9084 e 9000 no adulto. Em ambos os
grupos o estadiamento da doença ao diagnóstico foi prejudicado pela falta de dados registrados nos prontuários. Entre
os adultos, 53% vieram a óbito em menos de 01 ano após o diagnóstico (7 em menos de 6 meses), entretanto os dados
de seguimento dos demais pacientes foram prejudicados. Em contrapartida, a resposta ao tratamento foi completa e
sem recidivas na maioria absoluta dos pacientes pediátricos, sendo que apenas 10%, vieram a óbito no grupo
pediátrico, em decorrência de complicações do tratamento.
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Orientador: Paulo Novis Rocha

INTRODUÇÃO: As glomerulopatias figuram entre as principais causas de doença renal crônica (DRC) em todo o
mundo. No Brasil elas representam a terceira causa de DRC estágio V, ficando atrás apenas da hipertensão arterial
sistêmica e diabete melito. Mesmo nas apresentações mais graves, o diagnóstico precoce através da biópsia renal e o
tratamento adequado da doença que desencadeou a disfunção glomerular, podem prevenir a progressão para fases
mais avançadas da DRC em grande parte dos casos. Neste aspecto, o conhecimento do perfil das glomerulopatias na
população, bem como o estabelecimento de relações entre as manifestações clínicas iniciais e a evolução do quadro,
contribuem para a introdução de uma terapia empírica mais eficaz enquanto se aguarda o resultado da biópsia.
METODOLOGIA: O Estudo Prospectivo sobre Glomerulopatias no Estado da Bahia – ProGlom, coletou dados de 98
doentes maiores de 18 anos, com diagnóstico clínico de glomerulopatia, submetidos à biópsia renal entre novembro de
2007 e junho de 2010 no serviço de nefrologia do Hospital Geral Roberto Santos. RESULTADOS: Houve um
predomínio de mulheres (56%) e de não brancos (68%). A média de idade foi de 36,6 anos. Noventa por cento dos
pacientes eram sintomáticos, e os sintomas mais freqüentes foram edema, urina espumosa e náusea. A principal
apresentação sindrômica inicial foi síndrome nefrótica.  O tempo decorrido entre o início dos sintomas e o internamento
foi superior a 3 meses em mais da metade dos casos. As médias de hemoglobina, creatinina e proteinúria de 24h à
admissão foram, respectivamente, 10,2g/dl, 4,4mg/dl e 4134mg. Hematúria em graus variados foi observada em 74%
dos casos. As alterações histológicas mais freqüentes foram glomeruloesclerose segmentar e focal e nefrite lúpica,
seguidas de glomerulopatia crônica. Corticoterapia oral fez parte do tratamento de 62% dos pacientes, enquanto
pulsoterapia com metilprednisolona ou ciclofosfamida foi necessária numa minoria deles. Um número considerável de
pacientes (35) necessitou de terapia dialítica e apenas uma pequena parcela atingiu melhora da função renal suficiente
para sair da diálise. Valores de creatinina sérica mais altos e de hemolobina mais baixos foram estatisticamente
significantes no grupo dos dialíticos, que também referiram mais frequentemente náusea e vômito. Diagnósticos
histológicos nefríticos foram preditores de diálise, enquanto os nefróticos foram protetores. CONCLUSÃO: Em resumo,
trata-se de um grupo de pacientes jovens que já se apresenta com doença glomerular avançada, com creatinina
elevada e muitas vezes necessitando de diálise, em parte pelo atraso diagnóstico. Glomerulonefrite crônica foi um
diagnóstico freqüente, embora glomeruloesclerose segmentar e focal e nefrite lúpica tenham sido as glomerulopatias
mais comuns em nosso meio.

Apresentador: Mariana Luz

Título:  PG - Contaminação do solo por escória industrial em Santo Amaro da Purificação, Bahia

Orientador: Fernando Martins Carvalho

Introdução. De 1960 a 1993, uma fundição primária de chumbo poluiu intensamente a
cidade de Santo Amaro da Purificação, Bahia, deixando cerca de 500.000 toneladas de
escória, contendo 2-3% de chumbo e outros elementos químicos, espalhadas pela área
da empresa e zona urbana. Objetivo. Mapear a contaminação do solo por elementos
químicos na zona urbana de Santo Amaro da Purificação. Método. Estudo de corte
transversal sobre a contaminação do solo na zona urbana da cidade. Tomou-se uma
amostra aleatória de 208 domicílios da cidade. Uma amostra de solo foi examinada
em cada um dos 39 domicílios onde foi referido uso de escória no peridomicílio.
As amostras foram analisadas por técnicas semiquantitativas, utilizando o método
TotalQuant, em equipamento DRC II da Perkin Elmer. Os resultados obtidos foram
comparados com aqueles obtidos por Análise Quantitativa para a mesma amostra
e para duas amostras de solo certificadas, revelando boa validade. Cada metal
pesquisado (Chumbo, Cádmio Níquel, Zinco, Arsênio e Antimônio) foi classificado
segundo critérios propostos pela CETESB (DECISÃO DE DIRETORIA Nº 195-
2005): Resultados. Elevada proporção das amostras excedeu o Valor de Referência de
Qualidade: Chumbo (87%, Cádmio (59%) e Zinco (92%). O Valor de Prevenção foi
frequentemente excedido por todos elementos químicos, particularmente pelo Chumbo
(54% das amostras) e o Zinco (49% das amostras). O Valor de Intervenção Residencial
foi excedido pelo Chumbo (23% das amostras), Cádmio (8%), Zinco (26%), Antimônio
(8%), Arsênio (3%) e Níquel (3%), denotando riscos potenciais, diretos ou indiretos, à
saúde humana. Os locais com elevadas concentrações de elementos químicos estavam
amplamente disseminados no espaço urbano. As concentrações de Pb, Cd, Zn, As e Sb
estavam muito fortemente correlacionadas entre si. Conclusões: A qualidade do solo
urbano de Santo Amaro é preocupante. As fortes correlações entre as concentrações dos
elementos químicos confirmam procedência comum: a escória de origem industrial.
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Apresentador: Maysa Alves Machado

Título: Distúrbios do Metabolismo Mineral no curso da Hemodiálise Crônica: Avaliação da Evolução, dos
Mediadores e das Consequências

Orientador: Antonio Alberto da Silva Lopes

Objetivos O objetivo do presente estudo foi avaliar  a situação dos pacientes em hemodiálise de manutenção em
clínicas satélites de diálise da cidade de Salvador no que se refere a concentrações séricas de alguns indicadores
laboratoriais dos distúrbios do metabolismo. Os dados foram também explorados para identificar características sócio-
demográficas e clínicas associadas  com concentração séricas  dos indicadores laboratoriais avaliadas fora do que tem
sido recomendado nas diretrizes do Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (K/DOQI). Métodos: Corte transversal
utilizando dados de 1137 pacientes participantes da primeira fase do Estudo Prospectivo do Prognóstico de Pacientes
em Hemodiálise de Manutenção (PROHEMO) que vem sendo realizado em clinicas satélites de diálise na cidade de
Salvador, desde 2005. O PROHEMO é um estudo observacional, prospectivo, longitudinal.  Para participar do estudo os
pacientes devem ter idade igual ou superior a 18 anos e demonstrarem concordância em participar assinando o termo
de consentimento livre e esclarecido. Foram utilizados, como categoria de referência para comparações, os valores dos
indicadores do metabolismo mineral definidos pelo K/DOQI: cálcio corrigido para albumina de 8,4-9,5 mg/dL; fósforo de
3,5-5,5 mg/dL; produto cálcio x  fósforo <55 mg2/dL2; PTH 150-300 pg/mL.  Neste estudo, as variáveis sócio-
demográficas e clínicas avaliadas foram: sexo, idade, raça, tempo em hemodiálise, doença de base e comorbidades.
Resultados: A amostra foi composta por 688 pacientes do sexo masculino (60,5%) e 449 do sexo feminino (39,5%). Em
relação à raça 61,7% foram classificados como mulatos, 26,7% como negros e 11,5% como brancos. A hipertensão foi
considerada como causa da doença renal em 34,2% dos casos, seguida por glomerulonefrite em 24,8%, diabetes em
21,5% e outras causas em 19,5%. Diabetes mellitus como comorbidade esteve presente em 24,9% dos pacientes. Os
percentuais de pacientes de acordo com as recomendações do K/DOQI foram: cálcio (52,3%), fósforo (48,1%), PTH
(23,1%), produto Ca x P (72,9%). Pacientes com tempo de hemodiálise > 24 meses apresentaram mais chances de
estarem acima do recomendado pelo K/DOQI para cálcio (51,7%), fósforo (51,4%), PTH (60,9%) e produto cálcio x
fósforo (59,6%). O percentual de pacientes com tempo de HD < 6 meses que estavam acima do recomendado pelo
K/DOQI para cálcio, fósforo, PTH e produto cálcio x fósforo, respectivamente, foram: 26,1%, 25,5%, 24% e 16%. Já o
percentual de pacientes com tempo de HD de 6-24 meses que estavam acima do recomendado foram: cálcio (22,1%),
fósforo (23,1%), PTH (15,2%) e produto cálcio x fósforo (24,5%).  Em relação a idade, pacientes com 40 – 59 anos
apresentaram mais chances de estarem acima do recomendado pelo K/DOQI para cálcio (47,7%), fósforo (49,8%), PTH
(46,5%) e produto cálcio x fósforo (52,1%).Por outro lado, o percentual de pacientes com 18-39 anos e = 60 anos de
idade que estavam acima do recomendado pelo K/DOQI para cálcio, fósforo, PTH e produto cálcio x fósforo foram:
26,1% e 26,1%; 36% e 14,3%; 35,5% e 18,1%; 34% e 13,8%, respectivamente. Conclusão: Os dados sugerem que um
elevado percentual de pacientes em hemodiálise de manutenção em Salvador apresenta inadequação do controle do
metabolismo mineral de acordo com as concentrações séricas de indicadores do metabolismo mineral que têm sido
recomendadas nas diretrizes do K/DOQI. Pacientes com idade de 40-59 anos, com diabetes mellitus como comorbidade
e com mais de 24 meses em hemodiálise de manutenção apresentaram mais frequentemente concentrações dos
indicadores laboratoriais avaliados fora do que tem sido recomendado nas diretrizes do K/DOQI.

Apresentador: Paula Dione Casais E Silva Machado

Título:  PG - Análise da influência de polimorfismos genéticos sobre fenótipo da doença falciforme

Orientador: Maria Isabela Guimaraes Campos

O objetivo desta pesquisa foi comparar a ocorrência dos polimorfismos TNF-A
(-308 G/A), VEGF (+936 C/T) e VEGF (-634 C/G) em 98 pacientes com doença
falciforme (50 SS e 48 SC) e 91 indivíduos sem doença falciforme (AA), investigando
sua correlação com diferentes severidades clínicas da doença. Os pacientes com doença
falciforme foram submetidos a exame anamnésico para registro da freqüência das crises
vaso-oclusivas, histórico de AVC, necrose da cabeça do fêmur e úlceras nos membros
inferiores. O DNA cromossômico foi extraído de células epiteliais da mucosa oral e os
polimorfismos foram analisados com auxílio das técnicas de PCR-RFLP e seu produto
submetido à eletroforese em gel de poliacrilamida a 10%. A média de idade da
população estudada foi 32.66 ± 11.62 anos, variando de 16 a 68 anos de idade.
Indivíduos SS apresentaram significativamente histórico de crises álgicas freqüentes,
icterícia e úlceras nas pernas quando comparados aos indivíduos SC. A análise de regressão logística demonstrou que
indivíduos SS com baixa renda familiar
apresentaram risco aumentado no desenvolvimento de icterícia e úlceras nas pernas.
Independente da condição falciforme (SS ou SC), dos 57 indivíduos que
apresentaram histórico de icterícia 38,6% relatou história de úlceras nas pernas, 8,77%
AVC e 17,54% necrose da cabeça do fêmur. A maior freqüência de crises álgicas não se
correlacionou com histórico de AVC. Considerando-se o polimorfismo TNF-A (-308
G/A), indivíduos com genótipo G/A apresentaram 2,66 (1,68-4,09) mais risco para
história de icterícia, que se mostrou reduzido com o uso diário de ácido fólico 0,23
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(0,03-0,09).

Apresentador: Paula Myllane Fernandes dos

Título: Ressonância magnética do encéfalo na cardiomiopatia chagásica.

Orientador: Jamary Oliveira Filho

Em estudos prévios, atrofia cerebral é mais comum em indivíduos com
cardiomiopatia chagásica (CMC) quando comparados a indivíduos com outras
cardiomiopatias (OC). No entanto, os mecanismos e repercussão clínica deste achado
são desconhecidos. No presente estudo, objetivou-se investigar as repercussões clínicas
e radiológicas da CMC. Métodos: Pacientes portadores de CMC e OC foram recrutados
de um ambulatório universitário de cardiomiopatias e submetidos a testes cognitivos. Em
seguida, esses pacientes realizaram ressonância magnética (RM) do encéfalo e
espectroscopia por RM. Foram utilizados os testes t de Student, exato de Fisher e os
testes de Pearson ou Spearman. Resultados: Foram estudados 45 pacientes. Os
pacientes com CMC apresentaram pior desempenho no MEEM. Não houve diferença
entre os grupos nas medidas da espectroscopia pela RM, ou no volume total de lesões de
substância branca ou número de infartos na RM. Houve uma correlação negativa entre o
volume total de lesões de substância branca e a memória de evocação. Conclusões:
Pacientes chagásicos apresentam pior desempenho cognitivo que se correlaciona com
doença da substância branca e despopulação neuronal, mas não com a presença de
infartos cerebrais. Outros mecanismos além de cardioembolia cerebral provavelmente
atuam nesta população.

Apresentador: Priscila Lima Fatal

Título:  PG - Dermatite infecciosa associada ao HTLV-1 e evolução para leucemia/linfoma de células T do adulto

Orientador: Achilea Candida Lisboa Bittencourt

Introdução: O HTLV-1 está associado ao surgimento da dermatite infecciosa associada ao
HTLV-1 (DIH), à leucemia/linfoma de células T do adulto (ATL) e à paraparesia espástica
tropical/mielopatia associada ao HTLV-1 (HAM/TSP). Objetivo: Estudar os aspectos clínicos,
hematológicos e de biologia molecular relacionados à evolução de DIH para ATL. Material e
Métodos: Estudo de coorte prospectiva composta de 30 pacientes com DIH, diagnosticados e
acompanhados no Ambulatório de Dermatologia e Neuropediatria do Com-HUPES da
Universidade Federal da Bahia. Entre julho de 2009 e julho de 2010, prosseguindo trabalho
iniciado em junho de 2006, avaliação dermatológica, neurológica, exames de rotina e esfregaço
do sangue periférico com pesquisa de linfócitos atípicos foram realizados a cada três meses.
Coleta de material para análise da clonalidade das células T através dos rearranjos do TCR-? e
da integração viral pela técnica do PCR invertido e longo (ILPCR) foi realizada a cada seis
meses. Resultados: A média de idade ao início do acompanhamento foi de 12,45 ± 4,83 anos,
variando de 2 a 20 anos. Dezenove pacientes eram do sexo feminino (63,3%) e onze do
masculino (36,7%). Dos 30 pacientes, crianças e adolescentes, 10 (33,3%) tiveram associação
com HAM/TSP. Nove pacientes (30,0%) apresentaram linfócitos atípicos em esfregaço do
sangue periférico. Em cinco destes pacientes, as células atípicas eram em “flor”. Dos nove
pacientes com linfócitos atípicos, cinco (55,5%) apresentaram associação com mielopatia e
desses três tinhas células em “flor”. A análise de clonalidade demonstrou proliferação policlonal
em todos os casos. Pela técnica de ILPCR, realizada em três casos com células atípicas,
observou-se integração do DNA proviral nas células mononucleares do sangue periférico.
Discussão: Neste estudo não foi observado nenhum caso de evolução de DIH para ATL;
porém, foram observadas células em “flor”, constituindo-se em um achado inédito na literatura.
Os três casos com 5% de linfócitos atípicos não foram considerados como forma indolente
porque este achado ocorreu em uma única ocasião. Os casos de DIH que apresentaram
integração monoclonal proviral do HTLV-1 nos linfócitos foram considerados casos pré-ATL,
com risco maior de desenvolvimento de ATL. Presume-se que os casos com integração proviral
e os outros com células atípicas possam estar em risco de desenvolver ATL mais
precocemente e deverão ser acompanhados clinica e laboratorialmente. Conclusões: 1. A DIH
é uma doença grava, a qual pode representar um maior risco de desenvolvimento de ATL. 2.
Pacientes com DIH e DIH/HAM/TSP na faixa infanto-juvenil podem apresentar células em ¨flor¨
no sangue periférico. 2. Pacientes com DIH com de integração proviral, representam um
estágio pré- ATL.
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Apresentador: Priscilla Nunes Ortiz

Título: ALTERAÇÕES HEPÁTICAS ASSOCIADAS À OBESIDADE E SOBREPESO EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES DE SALVADOR

Orientador: Luciana Rodrigues Silva

Estudo descritivo no qual serão estudados indivíduos obesos e sobrepeso na faixa etária de 5 a 19 anos com alterações
hepáticas associadas na cidade de Salvador/BA. Através de avaliações clínicas, serão descritas as características
epidemiológicas e clínicas da população estudada. Utilizar-se-á questionário padronizado, complementado por
resultados de exames laboratoriais e, quando necessário, avaliação histopatológica do fígado. Para análise dos
resultados será utilizado o programa SPSS. Esses resultados serão descritos em freqüências e proporções. As
correlações clínicas serão calculadas em intervalos de confiança de 95%.  Espera-se com esse trabalho identificar com
detalhes e tratar as comorbidades hepáticas nas crianças e adolescentes obesos e com sobrepeso; individualizar e
orientar a terapêutica nestas comorbidades; criar um produto gráfico e tecnológico de impacto social expressivo com o
beneficiamento das comunidades através das informações adequadas; capacitar as crianças e adolescentes para uma
nutrição mais sadia e propiciar a transmissão de conhecimentos; transferir conhecimentos acerca das obesidades e co-
morbidades digestivas e hepáticas para os pediatras que assistem crianças e adolescentes e alunos de graduação e
pós-graduação; gerar artigos e publicações para divulgação dos conhecimentos obtidos com o estudo.

Apresentador: Renata Barbosa Paolilo

Título: Avaliação dos eventos estressores no internato de Medicina

Orientador: Isabel Carmen Fonseca Freitas

Vários fatores etiológicos são implicados no processo de adoecimento psíquico dos estudantes de Medicina, tais como:
histórico familiar de doença psiquiátrica; estrutura da personalidade; número de horas trabalhadas; privação de sono;
perda das rodas sociais de apoio; contacto com a dor e o sofrimento; lidar com a morte e o medo de morrer; incertezas
e limitações do conhecimento médico. Esta problemática tem relação direta com sua qualidade de vida, havendo, então,
a necessidade de ampliação do conhecimento em relação aos fatores que interferem nessa qualidade de vida.
Sendo assim, o presente projeto objetiva:
1.	Verificar a associação entre gênero e escores de qualidade de vida sob domínio global e específico (físico,
psicológico, relações sociais, e meio-ambiente);
2.	 Identificar os eventos estressores mais freqüentes, dentro e fora do Internato;
3.	 Identificar as estratégias de enfrentamento ao estresse durante o Internato de Medicina.
Trata-se de um estudo de corte transversal quantitativo, descritivo e analítico, onde os participantes serão escolhidos
por amostragem aleatória. Na coleta de dados, serão utilizados instrumentos validados na literatura científica, inclusive
para a língua portuguesa. A análise dos resultados poderá auxiliar no reconhecimento de estudantes de risco para
sofrimento psíquico e na implantação de medidas promotoras de saúde física e mental para esses estudantes. Este
subprojeto faz parte do projeto do Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde-FMB/UFBA. O
projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira. O projeto-piloto foi
realizado em 2007, foi analisado, e seus resultados trouxeram novas informações que foram adicionadas ao projeto
atual.

Apresentador: Ricardo da Silva Liborio

Título: Avaliação da habilidade no uso de dispositivos inalatórios e sua relação com o controle da doença, em
pacientes com asma grave

Orientador: Alvaro Augusto Souza da Cruz Filho

Objetivo: Quantificar a frequência de pacientes que utilizam de forma insatisfatória
os dispositivo inalatórios Aerolizer e Pulvinal e avaliar o grau de controle da asma
destes pacientes, numa amostra de pacientes portadores de asma grave em
Salvador.
Métodos: Foram avaliados 488 pacientes portadores de asma grave que faziam
uso do Aerolizer e/ou Pulvinal como dispositivos inalatórios. Todos os pacientes
durante o estudo se submeteram a avaliação clínica por médico para
caracterização do controle da doença. Também responderam questionários
aplicados por entrevistadores a respeito do controle da asma e do domínio da
técnica de manejo dos dispositivos inalatórios, o Asthma Control Questionnaire
(ACQ) e a Lista de Manobras para o Emprego dos Dispositivos Inalatórios
respectivamente.
Resultados: Segundo o ACQ, 60,9% dos 488 pacientes analisados tinham a asma
controlada, enquanto pela avaliação clínica do GINA, apenas 16% desses
pacientes tinham esse status de controle. Quanto ao domínio da técnica de manejo
dos dispositivos inalatórios, foi observado que dentre os 461 pacientes que
utilizaram o Aerolizer como dispositivo, 26% apresentavam domínio da técnica
insatisfatório. Essa porcentagem foi ainda maior nos 75 pacientes que utilizaram o
Pulvinal, atingindo uma taxa de 38,7%. 55% dos pacientes com técnica inalatória
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do Aerolizer insatisfatória apresentavam asma não controlada pelos critérios do
GINA, enquanto essa taxa foi de 72,4% entre os pacientes que utilizaram o
Pulvinal como dispositivo.
Conclusões: Os resultados deste estudo indicam que uma proporção significativa
de pacientes com asma grave não tem o domínio completo da técnica de inalação
da sua principal medicação. Não encontramos uma associação entre a falta de
controle da asma e o uso incorreto dos inaladores, todavia.

Apresentador: Tassia Maria Oliveira dos Santos

Título: PSEUDOHERMAFRODITISMO MASCULINO: ASPECTOS GENÉTICOS, PSICOLÓGICOS E SOCIAIS

Orientador: Luciana Mattos Barros Oliveira

As anomalias do desenvolvimento sexual envolvem aspectos genéticos e/ou hormonais.
O pseudohermafroditismo masculino se caracteriza por uma genitália ambígua, ou seja,
uma genitália parcialmente virilizada num indivíduo cujo cariótipo é 46, XY e é
atualmente chamada de DSD 46, XY. O acompanhamento ambulatorial destes pacientes
deve ser sempre realizado por uma equipe multiprofissional, envolvendo geneticista,
endocrinologista, urologista e psicólogo/psiquiatra. O atendimento médico-psicológico
visa o diagnóstico e o tratamento dos pacientes, almejando a sua adequação
biopsicossexual. Este trabalho teve como objetivo analisar a relação entre o diagnóstico
etiológico hormonal e molecular e a qualidade de vida das pessoas com diagnóstico
sindrômico de Pseudohermafroditismo Masculino (DSD 46,XY). Dosagens hormonais
para esclarecimento do diagnóstico etiológico foram realizadas em todos os pacientes e
teste do HCG para dosagens de testosterona e dihidrotestosterona foi realizado nos
indivíduos pré-puberes. Os pacientes foram submetidos ao estudo dos genes SRY e do
receptor androgênico (AR) a depender da sua suspeita diagnóstica. Oito pacientes são
criadas no sexo feminino e a avaliação da genitália externa variou desde uma genitália
totalmente feminina até uma genitália externa masculina com hipospádia. Nove
pacientes do grupo de estudo responderam a um questionário a respeito da qualidade de
vida conforme o modelo WHOQOL-bref. Foi diagnosticado que dois pacientes
apresentavam deficiência de 5 alfa-redutas, 2 apresentavam resistência androgênica
parcial e 2 apresentavam a forma completa da resistência androgênica. O estudo
molecular do gene SRY foi revelado que não havia mutações nos nove pacientes
analisados. Os questionários de qualidade de vida não revelaram diferença no domínio
ambiental e no valor global.

Apresentador: Tayana Fatima Donato Alves

Título:  PG - Relação entre Sobrecarga de Ferro e Grau de Fibrose Hepáticos em Portadores de Hepatite B
Crônica

Orientador: Maria Isabel Schinoni

Objetivo: A sobrecarga de ferro no tecido hepático tem sido sugerida como importante fator de progressão para fibrose
hepática em diversas doenças, porém os estudos sobre o tema ainda são inconclusivos. O objetivo deste estudo foi
avaliar a associação entre a sobrecarga de ferro hepático com características histológicas e laboratoriais, e avaliar a
associação do AgHBE e do AntiHBE com características histológicas.
Metodologia: Estudo com base numa série de casos coletados retrospectivamente, de 2006 a 2010, de portadores de
hepatite B crônica, com laudo de biópsia hepática. A amostra foi de 156 pacientes. Foram excluídos os pacientes com
co-infecção viral. As variáveis foram analisadas no sistema SPSS Versão 17.0, foi utilizado o qui-quadrado para
variáveis categóricas e adotado um nível de significância de 5%.
Resultados: 65,4% foram do sexo masculino. Do total, 23,8% tiveram fibrose avançada (F3-F4), 32% inflamação intensa
(A2-A3), 21,6% sobrecarga de ferro hepático e 32,7% esteatose. 52 pacientes foram investigados acerca da presença
do AgHBe, e 46,2% apresentaram resultado positivo. 54 pacientes foram investigados acerca da presença do AntiHBE,
e 77,78% foram positivos. Houve significância estatística na associação entre: sobrecarga de ferro e presença
esteatose (p=0,046), AgHBE e inflamação hepática (P=0,015) e AntiHBE e esteatose (P=0,000).
Conclusão: A fibrose e inflamação hepáticas de intensidade leve foram mais prevalentes. Não foi encontrada
associação entre sobrecarga de ferro hepático e grau de fibrose em pacientes com hepatite B crônica; dados na
literatura corroboram com nossos achados. Os achados diferentes obtidos neste trabalho foram a associação entre
esteatose com sobrecarga de ferro, esteatose com a presença do antiHBe, e entre AGHBe e inflamação hepática.
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Apresentador: Thadeu Santos Silva

Título:  PG - Dosagem de citocinas em pacientes com Psoríase, comparando grupo com e sem Obesidade.

Orientador: Edgar Marcelino de Carvalho Filho

         A obesidade é um problema de  saúde crescente no mundo,  tem  influência  sobre diversas dermatoses e está
relacionada a um estado crônico de  inflamação leve. A psoríase, uma  doença  inflamatória  crônica  da  pele,
provavelmente  é  exacerbada  nos  estados  de sobrepeso  e  obesidade.  Na  última  década,  emergiram  estudos
que  demonstraram  níveis elevados de TNF-alfa, IL-6 e proteína C reativa associados ao aumento do índice de massa
corpórea.  Por  conseguinte,  há  a  possibilidade  de  influência  destas  citocinas  pró-inflamatórias no curso e
apresentação da psoríase.
           Trata-se de estudo de corte transversal, onde 51 portadores de psoríase e 16 controles foram convidados para
dosagem de citocinas no sangue periférico. Foram coletados 20 a 30 ml de sangue, sem jejum, para dosagem de
citocinas, no momento da avaliação do paciente. O material foi avaliado no laboratório de Imunologia do C-HUPES. Os
níveis séricos de IL-1, IL-6 e TNF-? foram determinados pela técnica de ELISA e a expressão de IL-17 pela técnica de
reação de polimerase em cadeia.
A avaliaçao de excesso de peso foi feita pelo índice de massa corporal, circunferência abdominal e índice cintura-
quadril .
A Avaliação da gravidade da psoríase foi realizada através de aplicação do PASI (Psoriasis Area and Severity Index),
considerando-se formas graves aquelas com PASI > 10 e do relato de acometimento facial no curso da doença.
              Foram  estudadas  as  quimiocinas  CXCL9,  CXCL10,  CCL2  e  CCL5,  em pacientes com psoríase (29),
controles com obesidade  (IMC>30)  (n=4) e controles de IMC  normal  (IMC <25)  (n=5).  Valores médios das
quimiocionas CXCL9, CCL2  e CCL5,  entre  os  grupos  mostraram  tendência  de  maiores  níveis  em  portadores  de
psoríase  do  que  em  controles,  sendo maior  nos  controles  obesos  do  que  nos  de  peso normal, porém valor de  p
foi >0,05. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes para as  quatro  quimiocinas  quando
comparados  os  grupos  psoríase  e controles (com excesso ou sem excesso de peso).
        Em um grupo de 67 pacientes foi feita análise de IL-22, que  mostrou que não há diferenças entre estes 3 grupos
acima. A análise comparativa entre portadores de psoríase e controles (obesos e de peso normal em conjunto) mostrou
tendência, porém não estatisticamente significante, com médias de  25,5 e 24,3 pg/mL em pacientes com psoríase com
(37) e sem excesso de peso (14), comparadas a 5,7 e 5,5 pg/mL em pacientes controles com (10) e sem excesso de
peso ( 6 ).
       Os grupos psoríase e controles tiveram médias de IL-22 de  25,2 e 5,6 pg/mL, porém  teste  T  student  realizado
não  mostrou  serem  diferentes  estatisticamente.  O achado  pode  se  dever  novamente  a  um  incremento
necessário  na  amostra  ou  a necessidade  de  se  estimular  especificamente  as  células  com  antígenos
relacionados  à psoríase. No momento, avaliamos a  possibilidade  de  uso  de  queratina K17  ou  algum antígeno
estreptocócico, com o qual sabidamente  tal molécula possui reação cruzada, a fim de finalizar as dosagens das demais
citocinas propostas.
       As  dosagens  de  IFN-gamma,  TNF-alfa,  IL  17  e  IL  23  em  subgrupo  de  4 pacientes  com  psoríase  e
obesidade  e  4  com  psoríase  e  peso  normal  não mostraram diferenças  em  nenhum  dos momentos. Novamente,
possível interferência  do  pequeno número amostral ou falta de estímulo específico para estimulação.

Apresentador: Valdir Cerqueira de Sant'ana Filho

Título: Conhecer para Prevenir Riscos Ambientais: Educação e Saúde Ambiental em Santo Amaro da
Purificação

Orientador: Fernando Martins Carvalho

Entre 1960 e 1993, uma fundição primária de chumbo, subsidiária de uma empresa multinacional francesa, poluiu Santo
Amaro da Purificação. Atualmente, o passivo industrial inclui cerca de 500 mil toneladas de escória tóxica contendo
cerca de 2-3% de chumbo, cádmio e outros metais pesados. Estima-se que cerca de 20% da escória encontra-se
amplamente dispersa pelo tecido urbano da cidade. Ela representa uma fonte importante de contaminação para toda a
população da cidade. O chumbo não se dissipa, não biodegrada e não se deteriora no ambiente. As tecnologias
atualmente disponíveis para remediação e descontaminação de áreas contaminadas pelo chumbo são de eficácia
relativa, além de serem muito caras.
Neste trabalho, foi feito um estudo de corte transversal para identificar a escória no tecido urbano de Santo Amaro. O
objetivo é ajudar a população local a identificar elementos necessários para aprender a conviver, por muito tempo, com
o risco ambiental representado pela escória contaminante, reconhecer seguramente sua presença e identificar,
coletivamente, medidas preventivas ou minimizadoras dos efeitos tóxicos do chumbo e de outros metais pesados de
origem ambiental.
	A partir de mapa obtido na COELBA (Companhia de Eletricidade da Bahia), foi produzido um rol contendo todos os
2.040 postes da zona urbana da cidade, sendo retirada uma amostra de 208 domicílios, para fins deste estudo.
	Uma equipe de monitores locais, sob supervisão, realizou entrevistas domiciliares e coletou informações de cada chefe
de família sobre a ocorrência de escória em seu domicílio e peridomicílio, bem como sobre o
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destino e responsabilidade sobre o manejo da escória e solo contaminado. A partir das entrevistas, foram coletadas
amostras de solo nos 39 domicílios indicados pelos entrevistados como potenciais fontes de contaminação, por terem
escória visível no domicílio/peridomicílio.
	As amostras coletadas foram liofilizadas no Laboratório de Química Analítica Ambiental da UFBA e encaminhadas para
os laboratórios da PUC-Rio, onde foram analisadas pelo método TotalQuant para determinação das concentrações de
66 elementos químicos.
	Foi elaborado um mapa com locais/domicílios da cidade referidos pelos entrevistados como contaminados com escória
a fim de permitir livre acesso da população local a informações sobre a distribuição e concentração de alguns metais
pesados no solo de Santo Amaro.
	Os elementos químicos representados no mapa foram classificados de acordo com os seguintes critérios: Valor de
Referência de Qualidade – VRQ (é a concentração de determinada substância no solo que o define como limpo), Valor
de Prevenção – VPR (é a concentração de determinada substância, acima da qual podem ocorrer alterações
prejudiciais à qualidade do solo) e Valor de Intervenção Residencial – VIR (é a concentração de determinada substância
no solo acima da qual existem riscos potenciais, diretos ou indiretos, à saúde humana).
Uma elevada proporção das amostras excedeu o Valor de Referência de Qualidade: Chumbo (87%, Cádmio (59%) e
Zinco (92%). O Valor de Prevenção foi frequentemente excedido por todos elementos químicos, particularmente pelo
Chumbo (54% das amostras) e o Zinco (49% das amostras). O Valor de Intervenção Residencial foi excedido pelo
Chumbo (23% das amostras), Cádmio (8%), Zinco (26%), Antimônio (8%), Arsênio (3%) e Níquel (3%), denotando
riscos potenciais, diretos ou indiretos, à
saúde humana. Os locais com elevadas concentrações de elementos químicos estavam amplamente disseminados no
espaço urbano. As concentrações de Pb, Cd, Zn, As e Sb estavam muito fortemente correlacionadas entre si.
	A divulgação dos resultados deste subprojeto necessariamente remeteu à adoção de formas não convencionais de
divulgação científica em Saúde Pública. Assim, na etapa de divulgação de conhecimentos e formação de uma opinião
coletiva sobre a questão ambiental de Santo Amaro, foram realizadas diversas atividades educativas e de divulgação
científica.

Apresentador: Valter Ribeiro dos Santos Junior

Título: DOPPLER TRANSCRANIANO NA CARDIOMIOPATIA CHAGÁSICA

Orientador: Jamary Oliveira Filho

Introdução: A Miocardiopatia causada pela Doença de Chagas (DC) é uma importante causa de Acidente
Vascular Cerebral (AVC) na América Latina. Sinais de Microembolia (SME) detectados por monitorização feita por
Doppler Transcraniano (DTC) pode ser um marcador alternativo de risco de AVC nestes pacientes. Nós objetivamos
comparar os preditores de SME em pacientes com Insuficiência cardíaca (IC) de etiologia chagásica e não chagásica; e
determinar os preditores de AVC e morte.

Métodos: Estudo tipo coorte, incluindo pacientes ambulatoriais com miocardiopatia e sem terapia anticoagulante. Estes
foram submetidos a uma avaliação clínica, neurológica e cognitiva, além de realizarem ecocardiograma e
eletrocardiograma. O DTC foi realizado por um único examinador cego quanto aos dados clínicos, ecocardiográficos e
eletrocardiográficos. Após um período mínimo de seis meses, os pacientes foram reavaliados familiares para verificar
ocorrência de AVC ou óbito.

Resultados: 144 pacientes foram seguidos por um tempo médio de 18 meses +/- 10 meses, com média de idade de 54
(+/- 12) anos, 52% eram homens. A média da fração de ejeção foi similar em ambos os grupos (38 +/- 11% vs. 36 +/-
11%, respectivamente, P=0.455). Antecedente de AVC [OR = 1.21; 95% intervalo de confiança (IC)=1.05 a 1.40;
P=0.013] e DC (OR= 1.13; 95% CI=1.04 a 1.23; P=0.005) foram independentemente associados com SME. AVC ou
óbito ocorreram em 15 (10%) pacientes. O único preditor independente de morte ou óbito foi DC (hazard ratio= 9.52;
95% CI = 1.11 a 81.32; P=0.040).

Conclusão: História de AVC e DC são associadas com SME em pacientes com IC. A DC associouse com AVC ou morte
independentemente da gravidade da doença cardíaca ou da ocorrência de SME. Nossos achados sugerem que outros
mecanismos, além da cardioembolia, podem estar associados com o risco de AVC e morte na DC.
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Os defeitos congênitos são anomalias morfológicas ou funcionais, presentes ao nascimento, de causa genética e/ou
ambiental, pré ou pós concepcional, que afetam entre 5 a 10% dos nascimentos, constituindo a segunda causa de
mortalidade infantil em muitas populações sul-americanas.
Este projeto específico tem o objetivo de fazer uma avaliação da ocorrência de malformações congênitas na
Maternidade Climério de Oliveira, constituindo, assim, um perfil dos nascimentos ocorridos nesta instituição no período
de novembro de 2002 a dezembro de 2009.
Resultados: No período de novembro de 2002 a dezembro de 2008 foram observados um total de 16783 nascidos vivos
e 194 nascidos mortos na Maternidade Climério de Oliveira, com uma média de 2735 nascidos vivos por ano,
excetuando-se o ano de 2002. Nesse período total houve uma média de 298 malformados por ano, equivalente a 10%
dos nascimentos. Das malformações observadas, as mais prevalentes em ordem decrescente foram nevo, anomalias
de orelha, pé torto, polidactilia e ortolani positivo.
Assim, através desse trabalho buscou-se estabelecer um panorama das malformações numa maternidade em Salvador
possibilitando futuramente fazer análises dos fatores de risco associados à ocorrência das mesmas.

Apresentador: Victor Augusto Camarinha de

Título: AVALIAÇÃO DO TESTE DIAGNÓSTICO EM BIOCHIPS PARA IDENTIFICAÇÃO DE ANTICORPOS
ESPECÍFICOS CONTRA O VÍRUS C DA HEPATITE

Orientador: Roberto Jose da Silva Badaro

O projeto se trata de um estudo que procura avaliar a operacionalidade do biossensor de Múltiplas Análises Matriciais
adaptado pela Precision Photonics Corporation (EUA), para detecção de anticorpos no sangue contra antígenos do
vírus C da hepatite (HCV). A tecnologia do biochip surge como promessa de um novo método diagnóstico simples,
rápido, barato, de fácil manuseio e transporte, que prescinde de conhecimento prévio específico e, principalmente,
eficaz. A avaliação dessa tecnologia, objetivo do projeto, está sendo realizada através da realização de testes com o
sangue de pacientes HCV positivos em tratamento no Serviço de Hepatologia do Ambulatório Magalhães Neto do
Hospital Universitário Professor Edgard Santos (HUPES). Foram realizadas visitas semanais ao Ambulatório Magalhães
Neto - HUPES para a coleta de dados laboratoriais de pacientes HCV positivos. Inicialmente, estipulou-se que seriam
incluídos 100 pacientes no estudo, porém o projeto ainda está na fase da coleta do material e as 100 amostras ainda
não puderam ser obtidas. Com as amostras já colhidas está sendo montado um banco de dados e com a finalização
deste será dado início a realização dos testes sorológicos no Laboratório de Pesquisa da UDAI, a análise estatística e a
elaboração de resumos e artigos científicos.

Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE   Sub-Área: NUTRIÇÃO

Apresentador: Aline Santos Oliveira

Título: Os discursos turístico-publicitários em torno da cultura do acarajé.

Orientador: Ligia Amparo da Silva Santos

Este plano pretende estudar os discursos turístico-publicitários que giram em torno da cultura do acarajé na cidade de
Salvador-Bahia. O acarajé se constitui no principal ícone cultural- alimentar da cidade de Salvador e está no centro de
um intenso debate político-cultural entre o tradicional e o moderno, imbricando relações de classe, gênero, etnia e
religião, que tem sido intensificado pelas mudanças promovidas no seu status social. Estima-se que cerca de cinco mil
baianas de acarajé dispersas por vários pontos, ruas e esquinas da cidade fazem parte do cenário estético-visual
soteropolitana sendo esta uma das primeiras marcas simbólicas do turismo. O estudo foi desenvolvido partindo de
informações documentais e entrevistas com informantes- chave de entidades representativas envolvidas no processo:
órgãos oficiais do município que normatizam o estabelecimento das baianas de acarajé tais como representantes da
ABAM,  Emtursa, instituição de pesquisa, dentre outros.Assim verificando qual a importância da comercialização  e qual
a sua importância e significado para baianos,turistas e representantes desses órgãos.

Apresentador: Ana Claudia Leite Figueiredo

Título:  PG - Eficiência de bacteriófago no controle da contaminação por Listeria Monocytogenes em queijos

Orientador: Rogeria Comastri de Castro Almeida

A Listeria monocytogenes é uma bactéria patogênica para homens e animais, capaz de provocar doenças graves. A
mesma vive em uma variedade de condições. Até mesmo os mais rígidos processos de limpeza e sanitização não a
eliminam totalmente, devido a sua capacidade de se aderir e formar biofilmes em superfícies de equipamentos e no
ambiente de processamento de alimentos. Os queijos estão comumente envolvidos na contaminação por L.
monocytogenes. Bacteriófagos são vírus que infectam e matam bactérias
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específica e não oferecem risco aos humanos, o que os tornam ferramentas adequadas para o controle de L.
monocytogenes em alimentos. O bacteriófago P100 é específico para L. monocytogenes e, atualmente, sua ação vem
sendo investigada para o controle de Listeria nos alimentos. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência do
bacteriófago P100 no controle de L. monocytogens Scott A, sorotipo 4b e L. monocytogenes sorotipo 1/2a, inoculadas
conjuntamente em queijo do tipo Minas Frescal no dia 0 (zero), equivalente ao dia da abertura do produto e no 7º
(sétimo) dia, sob refrigeração a 6°C. Os resultados encontrados evidenciaram a eficiência do bacteriófago P100 no
controle das 2 cepas da bactéria inoculadas no queijo. Entretanto, as Reduções Decimais (RD) observadas nos três
experimentos, tanto no dia Zero como no 7º dia sob refrigeração a 6°C, foram bem inferiores aos resultados
apresentados na literatura, necessitando portanto de novos estudos para um controle mais efetivo da L.
monocytogenes.

Apresentador: Andrea Jacqueline Fortes Ferreira

Título:  PG - Perfil antropométrico pré-gravídico e de morbidades de gestantes em primeira consulta no
ambulatório-escola de nutrição em obstetrícia de uma maternidade pública, Salvador, Bahia, Brasil

Orientador: Franklin Demetrio Silva Santos

INTRODUÇÃO: O perfil de morbidade da gestante brasileira tem se caracterizado pela dualidade do estado de saúde e
nutrição, segmentando-se entre aquele representado pelo déficit do estado antropométrico ao gestar, decorrendo em
baixo peso ao nascer e as conseqüências negativas para a sobrevivência do recém-nascido, e pelo sobrepeso,
associado às doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e obesidade materna, os quais se constituem em riscos
elevados de morbimortalidade materno-infantil. Evidências indicam ainda que o excesso de peso pré-gestacional está
associado com aumento e retenção do peso corporal no pós-parto. OBJETIVO: o presente estudo tem por objetivo
conhecer o perfil antropométrico pré-gestacional e de morbidades de gestantes atendidas em primeira consulta no
ambulatório de nutrição em obstetrícia de uma maternidade-escola de Salvador, Bahia, Brasil. MÉTODOS: Trata-se de
estudo descritivo-analítico de base secundária envolvendo 246 gestantes atendidas em primeira consulta no
ambulatório de nutrição em obstetrícia no período de janeiro de 2008 a setembro de 2010, realizado em uma
maternidade pública da cidade de Salvador-BA. Os dados foram coletados e digitados em setembro de 2010. O critério
de inclusão da gestante neste estudo foi o registro, em “livro de registros de consultas em nutrição”, do Índice de Massa
Corporal Pré-Gestacional (IMCPG) obtido por meio do peso pré-gravídico referido e da altura aferida no momento da
consulta. A classificação do estado antropométrico foi realizada com base nos pontos de corte do Institut of Medicine
(2009) para o IMCPG, a saber: < 18,5 kg/m2 (baixo peso); 18,5-24,9 kg/m2 (eutrofia); 25-29,9 kg/m2 (sobrepeso) e > 30
kg/m2 (obesidade). O excesso de peso foi representado pela categoria de sobrepeso/obesidade. Utilizou-se o SPSS
versão 13.0 para digitação e análise dos dados. RESULTADOS: A média de idade das gestantes estudadas foi de 28,2
(DP 6,9) anos; para o IMCPG a média foi de 25,6 (DP 5,2) kg/m2; a maioria das gestantes se encontrava na faixa etária
adulta (92,3%). A prevalência de excesso ponderal pré-gravídico foi de 49,0%. Identificou-se ainda uma prevalência de
1,5% e de 3,6% de Hipertensão e Diabetes, respectivamente, entre o público investigado. CONCLUSÃO: Este estudo
permitiu observar que a maioria das mulheres inicia a gestação com excesso de peso e a prevalência de doenças
crônicas não transmissíveis ao gestar foi inexpressiva, embora os danos a elas associados para a saúde do binômio
materno-fetal tenham expressiva importância epidemiológica. Nesse sentido, espera-se que este estudo possa
contribuir para a elaboração e implementação de políticas públicas no campo da saúde materno-infantil e para fortalecer
e/ou aperfeiçoar as ações voltadas para a promoção da saúde da mulher desenvolvidas na maternidade que abrigou
este estudo.

Apresentador: Aquila Samara Silva Quadros

Título:  PG - Comida de rua e trabalho infantil: descrevendo a comercialização e a segurança de picolés na orla
marítima de Salvador-Ba

Orientador: Ryzia de Cassia Vieira Cardoso

Nas ultimas décadas, observa-se o crescimento do mercado informal, destacando-se o comércio da comida de rua,
sendo opção de trabalho não apenas para indivíduos na faixa etária economicamente ativa, mas também para crianças
e adolescentes. Este trabalho tem por objetivo caracterizar o comércio de picolés em praias de Salvador-BA, na
perspectiva do trabalho infantil e da segurança de alimentos. Realizou-se estudo transversal em seis praias da cidade,
com aplicação de formulários semi-estruturados, junto a 10 vendedores de picolé, e coleta de 40 amostras, submetidas
às seguintes análises microbiológicas: estimativa do Numero Mais Provável de coliformes totais e
termotolerantes/Escherichia coli, pesquisa de Salmonella spp, e contagem total de microrganismos psicrotóficos e de
estafilococos coagulase-positiva.  Todos os entrevistados eram meninos, adolescentes, trabalhavam para si próprios,
com arrecadação mensal acima de meio salário mínimo - 62,5% ficavam com a totalidade e 37,5% entregavam parte da
renda aos pais. Os picolés comercializados eram adquiridos em sorveterias próximas ao local de venda, acondicionados
em caixas de poliestireno que eram higienizadas uma vez por dia por 87,5% dos vendedores, muitas vezes
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(42,9%) apenas com água; 62,5% dos entrevistados afirmaram lavar as mãos durante a realização do trabalho. A
maioria dos menores (87,5%) declarou gostar de realizar este trabalho, embora preferissem não estar trabalhando.
Entre as amostras analisadas, verificou-se contaminação por microrganismos do grupo dos psicrotróficos dentro do
padrão, e contaminação por coliformes totais e termotolerantes, registrando-se para os últimos 50% de não
conformidade, o que indica condições sanitárias insatisfatórias. Não foram identificadas contaminação por E. coli,
estafilococos coagulase positiva e Salmonella spp. Deste modo, a pesquisa revela a irregularidade para a condição do
trabalho infantil e indica condições higiênico-sanitárias insatisfatórias no comércio de picolés, nas praias investigadas.

Apresentador: Camila Duarte Ferreira

Título:  PG - Avaliação da qualidade físico-química de alimentos adquiridos pelo PNAE

Orientador: Itaciara Larroza Nunes

Trabalhos de pesquisa relacionados à alimentação escolar normalmente abordam as políticas públicas aplicadas nesta
área, o controle de qualidade higiênico-sanitário das unidades e a qualidade microbiológica dos alimentos prontos para
consumo, além de ações educativas sobre essas questões, deixando de lado o controle de qualidade das matérias-
primas (alimentos) adquiridas. O presente trabalho teve como objetivo geral avaliar a rotulagem nutricional e a
qualidade físico-química de produtos alimentícios adquiridos pelo PNAE em um município da Bahia. Para tal, foram
selecionados 37 alimentos para avaliação dos rótulos e desses, 7 foram coletados para realização de análises físico-
químicas. As informações contidas nos rótulos foram avaliadas de acordo com as RDC´s 359 e 360 da ANVISA. As
amostras de azeite de dendê e óleo de soja foram submetidas à determinação de: Índice de Acidez (IA), Índice de
Peróxidos (IP), Índice de Refração (IR), Compostos Polares (CP) através de leitura direta em Fri Check e Cor em
colorímetro Minolta CR-400 através da escala CIELab. As amostras de leite em pó integral, bebida láctea, almôndega
ao molho e biscoito de coco foram submetidas às análises de: umidade (secagem em estufa), cinzas (incineração em
mufla), proteínas (Kjeldahl) e lipídios (Soxhlet). O conteúdo de carboidratos foi determinado por diferença (calculou-se a
média da porcentagem de umidade, proteínas, lipídios e cinzas e o restante foi considerado carboidrato). Para a
amostra de leite em pó integral também foram realizadas as determinações de amido e de acidez, e para a amostra de
feijão apenas análise da umidade. Todos os rótulos analisados apresentaram pelo menos uma inconformidade em
relação à legislação vigente. Quanto às análises físico-químicas do óleo de soja e do azeite de dendê, foram
encontrados os seguintes resultados, respectivamente: IA (mg KOH/g): 0,002 e 0,38; IP (mEq/ Kg): 1,05 e 2,73; CP (%):
2,30 e 3,93; IR (40ºC): 1,4710 e 1,4620; Cor (CIELab): L*= 82,89; a*= -1,77; b*= 3,76; c*= 4,16; h= 115,23 e L*= 55,39;
a*= 29,98; b*= 64,29; c*= 79,94; h= 65,00. Com relação aos resultados referentes à umidade (%), cinzas (%), proteínas
(%), lipídios (%) e carboidratos (%) foram encontrados os seguintes teores, respectivamente: a) leite em pó integral:
3,55; 5,93; 24,63; 16,42 e 49,46; b) bebida láctea: 2,75; 1,68; 8,79; 3,48 e 83,29; c) almôndega ao molho: 28,91; 0,66;
9,52; 2,37; 58,53; d) biscoito de coco: 4,81; 1,03; 7,84; 10,26; 76,04; e) feijão carioquinha: 13,75. O valor de acidez para
o leite em pó foi de 18,26 mL NaOH / 10g SNG e o teste de amido foi negativo. Os parâmetros físico-químicos avaliados
para o óleo de soja e azeite de dendê estão de acordo com os limites estabelecidos pela legislação, com exceção do IR
do azeite de dendê.  Os teores de lipídios do leite em pó e da bebida láctea ficaram abaixo dos valores apresentados no
rótulo. Considerando as inconformidades encontradas na rotulagem nutricional, bem como em alguns parâmetros físico-
químicos, foi possível concluir que são necessárias ações de fiscalização para a adequação das informações contidas
nos rótulos dos produtos utilizados na alimentação escolar.

Apresentador: Camille Correia Santos

Título: Influência dos distúrbios comportamentais sobre os sintomas de transtornos alimentares em crianças e
adolescentes da rede pública de ensino da cidade de Salvador-Ba.

Orientador: Rita de Cassia Ribeiro Silva

Objetivo: Avaliar a Influência dos distúrbios comportamentais sobre os sintomas de transtornos alimentares em crianças
e adolescentes da rede pública de ensino da cidade de Salvador-Ba. Métodos: Trata-se de um estudo transversal que
avaliou crianças e adolescentes entre 7 a 14 anos, matriculados na rede pública municipal e estadual de ensino da
cidade do Salvador/BA. A identificação dos sintomas de transtornos alimentares foi realizada por meio do Teste de
Comportamentos Alimentares e Imagem Corporal – EBBIT para aqueles com idade menor do que 12 anos. Para
aqueles de 13 anos de idade ou mais, utilizaram-se os instrumentos de avaliação Teste de Atitudes Alimentares (EAT-
26) e o Teste de Investigação Bulímica de Edinburgh – BITE. A identificação de comportamentos de risco foi realizada
por meio do teste Child Behavior Checklist – CBCL.  Todas as crianças foram submetidas à exames antropométricos,
puberais e de consumo alimentar. Os responsáveis responderam um questionário com informações referentes às
condições ambientais e de moradia da família. Realizou-se análise de regressão multivariada para verificar as
associações de interesse. Resultados: Evidenciou-se no presente estudo que 23% apresentou pelo menos um
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dos sintomas de transtornos alimentares.  Os dados indicaram associação positiva e estatisticamente significante entre
sintomas de transtornos alimentares e distúrbio comportamental (RP: 1,64; IC95%: 1,009 – 2,664).  Investigação desta
natureza é importante para se estudar as conseqüências dos Distúrbios Comportamentais sobre as condições
nutricionais em população tão jovem.

Apresentador: Carla Regina Lima Mendonca

Título:  PG - Estilo de Vida e Prevalência de Sobrepeso e Obesidade entre os Funcionários do Complexo HUPES
- Salvador-Ba

Orientador: Hugo da Costa Ribeiro Junior

As prevalências de sobrepeso e obesidade vêm crescendo de maneira importante nas últimas décadas, tanto em
países desenvolvidos, quanto em países em desenvolvimento, como o Brasil. O objetivo do trabalho foi avaliar a
prevalência de sobrepeso e obesidade entre os funcionários do Complexo Hospitalar Professor Edgar Santos (C-
HUPES), enfatizando as co-morbidades associadas a obesidade e o estilo de vida. Trata-se de um estudo de corte
transversal que foi realizado com a população de funcionários do C-HUPES. O IMC foi utilizado para diagnóstico do
excesso de peso, variáveis como tabagismo, alcoolismo, prática de atividade física foram utilizadas para avaliar o estilo
de vida e a HAS, DM, DVC, hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia declaradas para verificar presença de co-
morbidades. Foram avaliados 1118 indivíduos, representando 55,82% desta população. Encontrava-se com excesso de
peso, 52,8% dos avaliados. A HAS foi a co-morbidade que mais se associou ao IMC e o sendentarismo estava presente
em mais de 60% da amostra. A realização deste estudo foi de extrema relevância tendo em vista que há uma elevada
prevalência de excesso de peso nesta população, associada a co-morbidade e ao sedentarismo.

Apresentador: Darlene da Franca Silva

Título:  PG - Efeitos de dieta de cafeteria durante a gestação sobre o padrão adulto do consumo alimentar em
ratos.

Orientador: Jairza Maria Barreto Medeiros

No presente estudo foram investigados os efeitos de dieta de cafeteria, durante período de gestação e lactação sobre
padrão do consumo alimentar em ratos adultos. Para isto foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar, divididos
em dois grupos de acordo com a dieta materna durante gestação e lactação: Controle (GC) ratos alimentados por mães
que receberam dieta padrão comercial, contendo 3,5% de lipídeos e conteúdo energético de 4,1 kcal/g e o grupo Teste
(GT) ratos alimentados por mães que receberam dieta de cafeteria, previamente padronizada, contendo 20% de
lipídeos e conteúdo energético de 5,1 kcal/g. Durante período de aleitamento (21 dias) o peso corporal dos filhotes foi
aferido em dias alternados. Aos 60 dias de vida, os animais dos grupos GC2 (n=10) e GT2 (n=10) foram mantidos em
gaiolas individuais dotadas de comedouro, coletor de fezes e bebedouro. Foram avaliados as médias do consumo
alimentar absoluto (CAA), do consumo alimentar relativo (CAR) e do peso corporal ao final do experimento (PCF). Para
a análise das diferenças utilizou-se o teste-t de Student (p <0,05). Durante o período de aleitamento os filhotes do GT
apresentaram peso corporal maior comparado ao GC (p<0,001). O CAA do GT2 (28,00g) foi > GC2 (22,52g); O CAR do
GT2 (7,65g) manteve-se > GC2 (7,06g) e o PCF do GT2 (379,5g) > GC2 (329,25g). Neste estudo a dieta de cafeteria
consumida em período de gestação e lactação aumentou o consumo alimentar e o ganho de peso em ratos adultos.

Apresentador: Fernanda Araujo Miranda

Título: Eficiência De Sais De Ácidos Orgânicos No Controle Da Contaminação Por Listeria Monocytogenes Em
Queijos

Orientador: Rogeria Comastri de Castro Almeida

Listeria monocytogenes é um patógenos intracelular facultativo veiculado  por alimentos,
envolvido em infecções sistêmicas com alta taxa de   letalidade, causando sérios problemas
econômicos às indústrias de alimentos. Apesar  dos   recentes avanços nas  tecnologias  de
controle dos patógenos em  alimentos, de forma geral, os  consumidores têm procurado
alimentos “naturais” além de seguros, isto é, submetidos a tratamentos menos agressivos e
com menor quantidade de conservadores químicos possível. Nesse cenário, encontram-se os
sais de ácidos orgânicos de cadeia curta que agem sobre as bactérias patogênicas, com a
possibilidade da aplicação em diversos alimentos, a fim de atender a  essa  nova  expectativa
na indústria alimentícia. Vários relatos na literatura têm demonstrado a eficiência desses
antimicrobianos naturais, entre eles os sais de lactato, acetato e propionato de sódio. O
presente trabalho teve como objetivo avaliar a eficiência de sais de ácidos orgânicos de cadeia
curta em combinação com EDTA sobre duas cepas de  Listeria monocytogenes inoculadas
artificialmente em queijos de massa macia do tipo Minas Frescal. Os resultados encontrados não demonstraram a
eficiência no uso dos ácidos orgânicos nas concentrações empregadas.



Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE   Sub-Área: NUTRIÇÃO

Apresentador: Fernanda Araujo Miranda

Título: Eficiência De Sais De Ácidos Orgânicos No Controle Da Contaminação Por Listeria Monocytogenes Em
Queijos

Orientador: Rogeria Comastri de Castro Almeida

Dessa forma, novos estudos se fazem necessários para determinar a melhor concentração dos
sais de ácidos orgânicos a ser empregada, sem contudo afetar as características
organolépticas do alimento, e também a melhor maneira de aplicação dos mesmos sobre o
alimento.

Apresentador: Flaviane de Jesus Santos

Título: Validação do Questionário de Frequência Alimentar-QFA-ELSA Brasil (UFBA): Aspectos Metodológicos

Orientador: Estela Maria Motta Lima Leao de

O Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto - ELSA Brasil - é um estudo de coorte multicêntrico que irá acompanhar 15
mil servidores públicos de seis instituições brasileiras de ensino superior. No intuito de investigar os hábitos alimentares
dos participantes da coorte ELSA Brasil, será utilizado o Questionário de Frequência Alimentar (QFA). Ainda que útil em
estudos epidemiológicos por sua praticidade e capacidade de informar sobre ingestão habitual, o QFA torna-se
inadequado quando não adaptado e validado para a população a ser estudada, principalmente quando se trata de
estudo multicêntrico. O objetivo desse estudo é descrever os aspectos metodológicos no estudo de validação do
Questionário de Frequência Alimentar  na população do ELSA Brasil na UFBA. O estudo está em andamento e consiste
na aplicação em dois momentos do QFA e a realização por três vezes de Registro Alimentar (RA) em momentos
distintos  ao longo de 12 meses, a fim de obter representatividade dos dias da semana e finais de semana. No total, 300
participantes compõem a amostra do Estudo de Validação do QFA distribuídos nos 6 Centros de Investigação (CI) do
ELSA Brasil. Em todos os CI, os elegíveis para o presente estudo foram os participantes que completaram a fase 2 do
estudo ELSA Brasil entre os meses de maio a junho de 2009. No CI Bahia, foram sorteados 50 participantes de ambos
os sexos e diferentes categorias funcionais. O primeiro contato com o/a participante convidado/a foi realizado por meio
de ligações telefônicas. O segundo momento correspondeu à entrega do RA, do álbum fotográfico de medidas caseiras
e agendamento do dia da semana para entrega do registro. No momento de conferência do registro pela entrevistadora,
a/o participante era questionada/o sobre eventual consumo de outros alimentos e suas especificações, além dos já
referidos no RA. A aplicação dos 2 primeiros RA foi realizada pela mesma entrevistadora previamente treinada. Durante
as etapas correspondentes à aplicação destes 2 registros alimentares, notou-se que não houve diferenças quanto ao
entendimento dos RA, visto que os participantes receberam informações escritas e verbais quanto ao seu
preenchimento correto. Todos responderam aos RA de 24 horas no mês de outubro de 2009, mas no mês de março de
2010 houve 1 desistência, tendo sido alegado pelo participante falta de tempo disponível para realização da tarefa
proposta. Algumas dificuldades foram encontradas no decorrer do estudo, como a localização dos participantes nos
campi da UFBA o que requereu maior tempo para entrega e coleta dos RA. Deste modo, é importante a escolha do
método de referencia adequado nos estudo de validação para que possa garantir maior acurácia dos dados, ao passo
em que poderá subsidiar futuros trabalhos científicos dentro do estudo ELSA Brasil.

Apresentador: Franklin Demetrio Silva Santos

Título:  PG - Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do Recôncavo da Bahia: um
estudo de coorte de nascimento

Orientador: Ana Marlucia de Oliveira

Este estudo objetivou identificar a duração mediana do aleitamento materno e os fatores associados. Envolveu uma
coorte de 532 crianças de dois municípios do Recôncavo da Bahia no nordeste do Brasil, do nascimento até os dois
anos de idade em 2006-2008. Foram coletadas informações para monitorar as práticas alimentares das crianças,
inclusive o tempo e a duração do aleitamento materno e o consumo de alimentos complementares e outros leites
diferentes do leite materno e os fatores associados com a iniciação e a duração do aleitamento ao peito. Utilizou-se a
análise de sobrevivência para estimar a duração do aleitamento materno e o modelo multivariado de Cox para identificar
as associações de interesse. A duração mediana foi de 74,73, 211,25 e 432,63 dias, respectivamente, para o
aleitamento materno exclusivo, misto complementado e total. A ausência materna ao pré-natal elevou em 167%
(HR=2,67; IC95%=1,85-3,83) o risco da diminuição da duração do aleitamento materno exclusivo, em 82% (HR=1,82;
IC95%=1,06-3,16) o risco da adoção do aleitamento misto complementado e em 38% (HR=1,38; IC95%=1,06-1,81) o
risco da descontinuidade do aleitamento materno. O trabalho materno fora do domicílio (HR=2,16; IC95%=1,22-3,82) e
a localização da residência materna na área urbana (HR=1,38; IC95%=1,06-1,81) aumentaram o risco da interrupção
precoce do aleitamento materno. A ampliação do acesso ao pré-natal e da rede de proteção às mães que trabalham
fora do lar e residem na área urbana poderiam aumentar o tempo de duração do aleitamento materno no Recôncavo da
Bahia.
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Apresentador: Gabriela dos Santos Perez

Título:  PG - Efeitos da dieta de cafeteria durante a gestação e lactação sobre o perfil lipidico de ratos neonatos

Orientador: Jairza Maria Barreto Medeiros

No presente trabalho foram investigados os efeitos da dieta de cafeteria durante a gestação e lactação sobre o perfil
lipídico de ratos neonatos. Foram utilizados 20 ratos machos, da linhagem Wistar divididos em dois grupos: o grupo
controle (GC, n=10) foi composto por  ratos, alimentados por mães que receberam dieta padrão comercial, e o grupo
teste (GT, n=10) formado por  ratos cujas mães no período de gestação e lactação receberam dieta de cafeteria,
previamente padronizada. Durante o período de aleitamento o peso corporal (PC) de cada animal foi avaliado em dias
alternados. Aos 22 dias de vida  foi coletado o sangue, pela técnica da punção cardíaca, para análise do perfil lipídico
dos ratos previamente anestesiados. Para analise dos dados foi utilizado o teste t-student (p<0,05). De acordo com os
dados analisados os filhotes do GT apresentaram maior peso corporal comparado ao GC durante todo o experimento
(p<0,001). O grupo teste apresentou colesterol total maior que o grupo controle (GC=105,8 ±23,26; GT=109,0 ±47,68)  ,
assim como o Triglicerídeo (GC=101,8 ±44,19; GT=235,6 ±210,53) e VLDL (GC=20,36 ±8,84; GT=42,10 ±13,31). No
entanto, foi observado que os valores do LDL encontraram-se maiores para o grupo controle quando comparado ao
grupo teste (GC=51,64 ±13.02; GT=33,14 ±14,73) assim como para o HDL (GC=33,8 ±7,17; GT=33,1 ±10,15). Dessa
forma, conclui-se que a dieta de cafeteria durante a gestação e lactação parece influenciar o ganho ponderal e o perfil
lipídico dos conceptos.

Apresentador: Ilana Priscilla Medrado Soares

Título:  PG - Prevalência de Sobrepeso e Obesidade entre os Funcionários do Complexo HUPES - Salvador-Ba

Orientador: Hugo da Costa Ribeiro Junior

As prevalências de sobrepeso e obesidade vêm crescendo de maneira importante nas últimas décadas, tanto em
países desenvolvidos, quanto em países em desenvolvimento, como o Brasil. O objetivo do trabalho foi avaliar a
prevalência de sobrepeso e obesidade entre os funcionários do Complexo Hospitalar Professor Edgar Santos (C-
HUPES), tendo-se como critérios os parâmetros antropométricos. Trata-se de um estudo de corte transversal que foi
realizado com a população de 2003 funcionários do C-HUPES. Foram utilizadas as variáveis antropométricas, peso,
altura, circunferência da cintura e pregas cutâneas (PCT e PCSE) como parâmetros antropométricos.   Foram avaliados
1118 indivíduos, representando 55,82% desta população, dos quais 69,2%  são do sexo feminino. A média de idade foi
de 41,7 anos (dp=11,2). Com relação ao estado nutricional e 52,8% com excesso de peso, sendo que destes 1,3%
apresentavam obesidade grave. Foi observada forte correlação entre as medidas da circunferência da cintura e o Índice
de Massa Corporal (R2=0,78). A realização deste estudo foi de extrema relevância tendo em vista que há uma elevada
prevalência de excesso de peso nesta população.

Apresentador: Janaina Braga de Paiva

Título:  PG - Hábitos alimentares de escolares e o respeito aos hábitos alimentares regionais no contexto do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): algumas considerações

Orientador: Ligia Amparo da Silva Santos

O respeito aos hábitos alimentares regionais é um dos princípios do PNAE, que deve ser considerado na elaboração
dos cardápios da alimentação escolar. Tendo como base este princípio, o presente trabalho pretende refletir quais os
sentidos e significados dos cardápios, particularmente considerados regionais, a partir da interpretação dos escolares
sobre a alimentação escolar, elucidada ao considerarem seus próprios hábitos alimentares. Para tal, utiliza-se o
conceito de habitus, desenvolvido por Pierre Bourdieu, com o intuito de nortear a análise dos dados. O habitus é aquilo
que foi adquirido e encarnado no corpo de maneira durável sob a forma de disposições permanentes; o habitus é um
capital que faz com que os indivíduos reproduzam as condições sociais de sua própria produção. Há na formação dos
hábitos alimentares um princípio que torna as escolhas alimentares práticas que exteriorizam sistemas de disposições
incorporadas. Os dados foram produzidos em um município do semi-árido baiano, de abril a julho de 2010, através de
redações e grupos focais realizados com escolares do ensino fundamental, bem como através de abordagem
etnográfica nos cenários de execução do Programa. Segundo os escolares, preparações consideradas do hábito
alimentar regional, como cuscuz e arroz com feijão, servidas na ‘hora do recreio’, são consideradas “pesadas” o que
atrapalha “brincar, correr”. Além disso, associam o consumo destas ao desjejum, almoço ou jantar e não as reconhecem
como ‘merenda’. Assim, reflete-se que a aceitabilidade está relacionada ao habitus corporal e que o habitus vincula o
consumo destas a um determinado espaço-tempo, ao ambiente doméstico e, portanto, o habitus tem também seu lócus.
Neste contexto, discute-se também o fato de preparações consideradas do hábito alimentar regional, como munguzá,
arroz doce e mingau de fubá, não necessariamente fazerem parte do hábito alimentar dos escolares, isto é, do que
costumam consumir habitualmente no lanche em casa ou na rua. Sobre estas preparações eles reclamam da
repetitividade e da maneira como são preparadas, o que influencia a adesão e aceitabilidade. Destaca-se que o hábito
alimentar subentende certa assiduidade na ação, uma tendência à continuidade, à repetição. Para os escolares,
cachorro quente “é a melhor merenda que tem!”. O consumo deste aproxima-os ao habitus do comer na rua.
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Apresentador: Janaina Braga de Paiva

Título:  PG - Hábitos alimentares de escolares e o respeito aos hábitos alimentares regionais no contexto do
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE): algumas considerações

Orientador: Ligia Amparo da Silva Santos

Seriam a escola e a rua os espaços de inovação em relação ao comer? Lanches como biscoito com suco, achocolatado
ou café com leite servidos na alimentação escolar têm boa aceitabilidade e segundo os alunos é uma merenda “leve”,
apropriada ao recreio. Estes são habitualmente consumidos em casa na hora do lanche. Assim, salienta-se a dimensão
em que o hábito alimentar possibilita manter o não estranhamento com o mundo e certa modalidade de ‘segurança
alimentar’. Questiona-se até que ponto o Programa será capaz de interferir nos habitus dos escolares na medida em
que pretende estimular novos hábitos alimentares? Vale destacar que o habitus não deve ser pensado como imutável,
mas sim como um sistema de disposições constantemente sujeito a experiências novas. A soja, servida nas
preparações da alimentação escolar, não compõe o hábito alimentar dos escolares quando em outros espaços. Destaca
-se que a aceitabilidade desta é baixa e que eles estranham o sabor. Eles reclamam da maneira como é preparada e da
repetitividade na alimentação escolar. Observa-se que no âmbito do programa há uma correlação de forças que regem
a construção de novos hábitos alimentares sob a égide da alimentação saudável e, ao mesmo tempo, a preservação do
que se convenciona chamar de hábitos alimentares regionais. Todavia, há neste campo os hábitos alimentares dos
próprios escolares, construídos no âmbito familiar e na própria geração, contando ainda com a construção histórica de
uma prática alimentar própria da alimentação escolar.

Apresentador: Jeane dos Santos Ferreira

Título:  PG - Avaliação dos conhecimentos, atitudes e práticas em higiene de alimentos dos manipuladores de
alimentos em um hospital público de Salvador - Bahia

Orientador: Rogeria Comastri de Castro Almeida

As dietas hospitalares têm a função de auxiliar na recuperação dos pacientes. Para que essa finalidade seja
contemplada é necessário que os alimentos oferecidos sejam preparados dentro dos padrões sanitários vigentes. Esse
é um dos requisitos para a implantação das Boas Práticas de Fabricação de Alimentos. Os treinamentos dos
manipuladores de alimentos permitem a aquisição de conhecimentos que permearão suas atitudes e práticas durante a
produção dos alimentos. O objetivo desse estudo foi avaliar os conhecimentos,  atitudes e  práticas em Higiene dos
Alimentos nos manipuladores de alimentos de um hospital público do município de Salvador – Bahia. Foi aplicado um
questionário composto por quatros blocos para 21 manipuladores de alimentos em um hospital público. Cada bloco
aborda questões diferenciadas, sendo assim: no 1º bloco abordou-se o perfil sócio-econômico; no 2º bloco-
conhecimentos  sobre higiene de alimentos; no 3º bloco- atitudes sobre higiene; 4º bloco-prática em higiene de
alimentos. Para cada resposta marcada corretamente, atribuiu-se 1 ponto e para cada resposta incorreta, atribuiu-se
zero. Os resultados encontrados na amostra em estudo demonstraram que 90,5% manipuladores eram do sexo
feminino e 9,5% do sexo masculino. Quanto a escolaridade observou-se que 14,3% possuíam o 1º grau incompleto,
4,7% o 1º grau completo, 4,7% o 2º grau incompleto e 76,1% o 2º grau completo. Em relação ao tempo na função, 38%
dos manipuladores exerciam a função pelo período de 1 a 3 anos; 33,3% de 3 a 5 anos e 23,9% de 5 a 10 anos. Um
total de 76,1% dos manipuladores não consideram a remuneração recebida adequada para as atividades
desenvolvidas, pois 90,5% deles recebem apenas um salário mínimo; 100% dos manipuladores não fazem parte do
quadro funcional da instituição em estudo e sim terceirizados. Quanto ao quesito treinamento, 71,5% afirmaram que
participaram de treinamentos relacionados a higiene de alimentos, porém, 57,1% afirmaram que mudariam de função se
tivessem oportunidade. Em relação aos conhecimentos em segurança alimentar 67,7% tem conhecimentos em nível
suficiente para exercerem a função e 33,3% dos manipuladores de alimentos tiveram o nível de conhecimentos
considerado insuficiente. Em relação às atitudes, 90,5% responderam que adotam atitudes que permitem a produção de
alimentos seguros. Quanto às práticas em higiene de alimentos, 67,3% afirmam adotar boas práticas na produção de
alimentos e 33,3% tiveram pontuação considerada insuficiente. Os resultados desse estudo evidenciam que houve
correlação entre os conhecimentos, as atitudes e as práticas adotadas pelos manipuladores de alimentos. Conclui-se
que os treinamentos promovidos para os manipuladores de alimentos, associados ao grau de escolaridade, permitiram
a prática e atitudes adequadas para a preparação de alimentos seguros.

Apresentador: Josiene Carvalho Pereira

Título: Prevalência e fatores associados à alterações glicêmicas em população de crianças e adolescentes
matriculadas na rede pública de ensino na cidade do Salvador-Ba

Orientador: Rita de Cassia Ribeiro Silva

Objetivo: Estimar a prevalência e analisar fatores associados à alterações glicêmicas em uma população de crianças e
adolescentes entre 11 e 17 anos, matriculadas da rede pública de ensino na cidade de Salvador-Ba. Métodos: Trata-se
de um estudo transversal realizado com estudantes  de 11 a 17 anos, de ambos os sexos, matriculados na rede
estadual de ensino da cidade de Salvador, Bahia. Todos os participantes foram submetidos à coleta de sangue e
antropometria. A coleta de dados demográficos e econômicos da família foi feita utilizando-se de questionário
estruturado. Para o processamento e construção do banco de dados, foi utilizado o Epi-Info versão 6.04. A regressão
multivariada foi utilizada para avaliar as associações de
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Apresentador: Josiene Carvalho Pereira

Título: Prevalência e fatores associados à alterações glicêmicas em população de crianças e adolescentes
matriculadas na rede pública de ensino na cidade do Salvador-Ba

Orientador: Rita de Cassia Ribeiro Silva

interesse. Resultados: Identificou-se 16% de participantes com alteração glicêmica. Os dados do estudo indicaram que
ter idade menor que 14 anos (RP:1,452 IC 95%: 1,099-1,919), ser do sexo feminino (RP:1,37 IC 95%: 1,012-1,868),
apresentar LDL colesterol (RP: 2,374 IC 95%: 1,723-3,269) e triglicérides elevados (RP: 1,589 IC 95%: 1,186-2, 129)
aumentam significantemente à ocorrência de alteração glicêmica. Conclusão: Houve associação da idade, sexo e
alteração do perfil lipídico com alterações glicêmicas. É possível que um modelo dietético nutricionalmente adequado e
a detecção precoce destas alterações pode contribuir com o desenvolvimento de programas de saúde de caráter
preventivo.

Apresentador: Larissa Santos Assunção

Título:  PG - Comida de rua e trabalho infantil: um estudo sobre a comercialização de ovos de codorna na orla
marítima de Salvador-BA.

Orientador: Ryzia de Cassia Vieira Cardoso

Em Salvador observa-se a inserção de mão-de-obra infanto-juvenil no comércio informal de alimentos. Dentre os
alimentos comercializados, encontra-se o ovo de codorna, produto que vem apresentando consumo e produção
crescentes. Este trabalho buscou descrever o comércio e a qualidade microbiológica do ovo de codorna, quando
conduzido por crianças e adolescentes, em praias da cidade. Trata-se de estudo transversal, conduzido junto a 20
vendedores infanto-juvenis de ovos de codorna, na orla marítima de Salvador. Procederam-se entrevistas com
vendedores e análises microbiológicas dos ovos, compreendendo: contagem de microrganismos aeróbios mesófilos e
de estafilococos coagulase positiva, Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais e termotolerantes. A maior parte
dos entrevistados era do sexo feminino, idade média de 13 anos, estudavam, e trabalhavam, em média, seis horas,
sobretudo nos finais de semana, com arrecadação média de R$ 40,38. Quanto às análises microbiológicas, observou-
se não conformidade com a legislação de 20% das amostras analisadas, no que diz respeito à contagem de
estafilococos coagulase positiva (média de 1,8 log UFC/g). Da mesma forma, 20% das amostras estavam em
desacordo para coliformes termotolerantes (média de 2,2 log NMP/g). Os resultados confirmam a condição de trabalho
precoce no comércio de ovo de corna na orla marítima da cidade e alertam para a incapacidade desse grupo quanto ao
atendimento de requisitos sanitários para a manipulação e preparo de alimentos.

Apresentador: Lilian Santos Soares

Título:  PG - Segurança dos Alimentos: avaliação do nível de conhecimento, atitudes e práticas das
merendeiras na rede municipal de ensino de Camaçari-BA

Orientador: Rogeria Comastri de Castro Almeida

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) é o maior e mais importante programa de suplementação
alimentar aos escolares do ensino público fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) atendendo em 2008, 47
milhões de estudantes. Devido a magnitude do programa, torna-se imprescindível o fornecimento de uma alimentação
segura que garanta os objetivos propostos de contribuir para o crescimento e desenvolvimento biopsicossocial,
aprendizagem e rendimento do escolar atendendo aos padrões higiênico-sanitários. Muitos estudos relatam que a
maioria das doenças veiculadas por alimentos está ligada à manipulação inadequada dos mesmos, e no caso das
escolas, pode ser agravado pela vulnerabilidade do grupo assistido. Os manipuladores de alimentos podem
desempenhar um importante papel na transmissão de patógenos alimentares, quer seja por hábitos de higiene
inadequados, estado de saúde ou práticas de processamento errôneas. Portanto, torna-se imprescindível a realização
de treinamentos  que possibilitem mudanças efetivas de comportamento dos manipuladores de alimentos, e no caso
das escolas, das merendeiras. Foi realizado um estudo transversal do tipo descritivo com o objetivo de avaliar o nível de
conhecimento, atitudes e práticas sobre segurança alimentar das merendeiras das unidades escolares do município de
Camaçari-BA através de entrevistas, com o uso de um questionário auto-aplicável em todas as unidades escolares do
município. A amostra foi constituída por todas as merendeiras (n=166) que trabalham nas escolas do município e os
dados foram tabulados e analisados através do programa SPSS. Os resultados preliminares mostraram que 92,2% das
merendeiras já tinham participado de treinamento de segurança alimentar, embora as questões relacionadas ao agente
etiológico e sintomas de doenças veiculadas por alimentos foram as questões com maior percentual de
desconhecimento do assunto, com relação as praticas auto-relatadas verificou-se que elas não utilizam termômetros e
máscaras, e que 27,7% ainda costumam provar os alimentos com a mão em forma de concha e 13,9% ainda utiliza
esmalte/base nas unhas. Estes resultados evidenciam a necessidade de rever as técnicas de treinamento a fim de
atingir uma mudança real do comportamento das merendeiras acerca da segurança alimentar.



Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE   Sub-Área: NUTRIÇÃO

Apresentador: Lissandra Amorim Santos

Título:  PG - Evolução pondero-estatural de crianças institucionalizadas com dieta suplementada com
micronutriente

Orientador: Angela Peixoto de Mattos

O presente estudo prospectivo avaliou de forma cega e randomizada o impacto da suplementação dietética diária com
“sprinkles” de micronutrientes no estado nutricional de uma população específica de crianças institucionalizadas, de
ambos os sexos, com idade entre 6 e 60 meses, por um período de 3 meses.

Apresentador: Maria Graziele Fernandes dos

Título: Violência familiar como elemento que repercute nas condições nutricionais de crianças e adolescentes
da Rede Pública de ensino da cidade de Salvador-Ba

Orientador: Rita de Cassia Ribeiro Silva

	Objetivo: Avaliar a influência da violência física  doméstica e estado antropométrico em população de adolescentes do
ensino fundamental de Salvador/BA. Métodos: Trata-se de um estudo transversal que avaliou adolescentes,
matriculados na rede pública municipal e estadual de ensino da cidade do Salvador/BA. Foram aplicadas as Escalas
sobre Táticas de Conflitos (Conflict Tactics Scales - CTS) para investigar os níveis de violência física família. Todos os
estudantes forma submetidos a avaliação antropométricas. Ademias, a identificação dos sintomas de transtornos
alimentares foi realizada por meio do Teste de Comportamentos Alimentares e Imagem Corporal – EBBIT para aqueles
com idade menor do que 12 anos. Para aqueles de 13 anos de idade ou mais, utilizaram-se os instrumentos de
avaliação Teste de Atitudes Alimentares (EAT-26) e o Teste de Investigação Bulímica de Edinburgh – BITE. Os
responsáveis responderam um questionário com informações referentes as condições econômicas da família. Realizou-
se análise de regressão logística multivariada para verificar as associações de interesse. Resultados: Foi detectada
uma prevalência de 5,1%, 79,0%, 9,6% e 6,4%, respectivamente, de magreza, eutrofia, sobrepeso e obesidade. Os
dados do presente estudo indicaram associação negativa e estatisticamente significante entre violência física familiar e
sobrepeso/obesidade (0R: 0,283 IC 95%: 0,087 -0,924, p=0,037). Não evidenciou associação estatisticamente
significante da violência física familiar com déficit antropométrico (0R: 1,369 IC 95%: 0,470 – 3,989,
p=0,565).Conclusões: Os resultados indicam, inesperadamente, associação negativa entre violência física doméstica e
excesso de peso.  Apesar dos resultados, investigação desta natureza é importante para se estudar as conseqüências
da violência doméstica sobre as condições de saúde dos indivíduos.

Apresentador: Mariana Martins Magalhaes de

Título:  PG - Determinação de ácido oxálico na massa do acarajé

Orientador: Deusdelia Teixeira de Almeida

O acarajé é um ícone cultural e turístico da cidade de Salvador, patrimônio imaterial do Brasil, elaborado com feijão
caupi quebrado, macerado e descorticado, cuja massa após adição de cebola ralada e sal, é batida e frita no óleo de
palma virgem. Objetivos: determinar o peso, temperatura interna e teor de gordura de acarajés. Metodologia: com base
em entrevistas realizadas com 149 baianas, foram coletados em suas embalagens originais, trezes principais azeites
empregados na fritura dos bolinhos. Fritaram-se por imersão em tacho, três acarajés, em 5 litros de cada azeite,
simulando as mesmas condições empregadas pelas baianas de acarajé. Foram realizadas medidas de temperatura
interna (ºC), peso (g) e teor de gordura (%). Resultados: Os valores médios de peso, temperatura interna e teor de
gordura dos acarajés foram 83,69 g, 89 ºC e 30,57 %, respectivamente. Conclusões: observa-se heterogeneidade entre
as amostras analisadas em relação aos três parâmetros avaliados, decorrente possivelmente da diversidade de
composição dos azeites estudados e no modo de preparo dos acarajés.

Apresentador: Marlus Henrique Queiroz Pereira

Título:  PG - AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM ÂMBITO MUNICIPAL ATRAVÉS DO
DESENVOLVIMENTO DE UM SITE

Orientador: Sandra Maria Chaves dos Santos

A Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) é um fenômeno complexo, que envolve fatores ambientais, econômicos,
culturais, regionais, entre outros, e que se encontra pautada na agenda pública nacional e internacional. Quando os
fatores indicados atuam negativamente na garantia ao acesso regular a uma alimentação de qualidade para a
população ou indivíduo, haverá situação de Insegurança Alimentar e Nutricional (ISAN). Progressivamente a
preocupação com a avaliação da SAN no Brasil alcançou a esfera municipal, e os gestores municipais tendo em vista a
descentralização de políticas sociais devem ser capaz de identificar os grupos socialmente vulneráveis ao problema,
tanto quanto executar, acompanhar e avaliar ações a eles dirigidas. Este trabalho apresenta o processo e o resultado
do desenvolvimento de uma ferramenta capaz de apoiar o gestor municipal  para realizar a avaliação da SAN em seu
município, de forma objetiva, factível e sensível a partir de um protocolo de indicadores indiretos. O site desenvolvido,
chamado AVSAN, utiliza a linguagem Foxwiki,  que é um software livre . No AVSAN utiliza-se um protocolo de
indicadores previamente desenvolvido, aplicado e validado em municípios, a Bahia. O acesso ao sistema, que pode ser
obtido a partir de um termo de adesão, permite aos gestores locais, a partir de dados públicos
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secundários disponíveis em base de dados do IBGE, no DATASUS e nos municípios estudados, calcular e avaliar de
forma instantânea a segurança alimentar e nutricional. A SAN é avaliada no programa a partir de 20 indicadores,
divididos em 4 dimensões: disponibilidade, acesso, consumo e utilização biológica dos alimentos e o plano de análise
possibilita classificar a situação do município em quatro situações para cada uma das dimensões, a saber: segurança
alimentar, insegurança alimentar leve, moderada e grave. Também é possível avaliar o fenômeno considerando as
divisões territoriais dos municípios. A expectativa é de divulgar, aplicar e aperfeiçoar o programa, na perspectiva de
contribuir para que os  gestores municipais e demais atores interessados possam conhecer o problema e seus
determinantes, somando assim para a construção de sistemas locais de segurança alimentar e nutricional.

Apresentador: Matheus Lopes Cortes

Título:  PG - Ocorrência de metais em Mariscos e Pescados consumidos em Ilha de Maré – Salvador-Ba:
indicador de Contaminação Ambiental.

Orientador: Ivaldo Nidio Sitonio Trigueiro

A Ilha de Maré, localizada na Baía de todos os Santos, integra o município de Salvador – BA e está distribuída em nove
povoados de áreas de manguezal. Tais áreas apresentam importância singular para a comunidade supracitada, pois
delas provém rica alimentação, essencial para a subsistência das comunidades litorâneas.  Os mariscos comumente
consumidos possuem significativo valor nutricional por constituírem fontes alimentares de proteínas e minerais. O
presente trabalho teve o objetivo de determinar a composição centesimal e o valor calórico de espécies de mariscos
consumidos na localidade de Ilha de Maré – BA. Foram analisadas três espécies de mariscos: Chumbinho
(Anomalocardia brasiliana), Sururu (Mytella Falcata) e Peguari (Strombus pugilis). Na análise de composição
centesimal, em triplicata, foram determinados o teor de Umidade, de Cinzas, de Proteínas, de Lipídeos e de
Carboidratos (através da fração Nifext), segundo métodos da AOAC, 1995, e IAL, 2005. Os resultados foram expressos
em g %. O valor calórico total foi calculado a partir dos coeficientes calóricos correspondentes para proteínas, lipídeos e
fração Nifext, respectivamente 4, 9 e 4kcal/g. De acordo como a pesquisa realizada pode-se concluir que os mariscos
crus provenientes da Ilha de Maré – BA possuem elevado teor protéico (15,59 a 16,99 g/%) e calórico (89,79 a 98,86
Kcal), e baixa quantidade em lipídeos (0,24 a 1,02 g/%), constatando assim, a importância em se determinar a
composição centesimal deste tipo de alimento nas diferentes regiões do país, no intuito de se incentivar o seu consumo
pela comunidade local.

Apresentador: Mayana Moura Sacramento

Título: Efeitos da suplementação com L-triptofano, em baixa, média e elevada dose, sobre o crescimento
somático e a maturação de reflexos em ratos neonatos bem nutridos ou desnutridos

Orientador: Tereza Cristina Bomfim de Jesus Deiro

	O presente estudo avaliou os efeitos do tratamento neonatal com L-triptofano nas doses de 15 e 20mg/Kg/dia sobre
parâmetros do crescimento somático, maturação dos reflexos e comportamento alimentar de ratos normais ou
desnutridos, durante o aleitamento e após este período, respectivamente.
	O Triptofano é um aminoácido essencial importante na regulação de importantes mecanismos fisiológicos.
	Agressões nutricionais ou farmacológicas podem acarretar em drásticas mudanças morfo-funcionais e distúrbios
alimentares quando acontecem numa etapa vulnerável: o período crítico de desenvolvimento do sistema nervoso, que
em ratos correspondem as três primeiras semanas de vida pós-natal Quando incidem agressões durante os períodos
críticos ontogenéticos deste sistema, o desenvolvimento subseqüente é comprometido, conseqüentemente padrões
comportamentais podem ser modificados.
Os achados mostram que o tratamento crônico com triptofano 15 e 20mg/kg/dia, em ratos no período de aleitamento,
provocam alterações no crescimento somático, maturação de reflexos e caracteres físicos e comportamento alimentar.
O aumento da síntese serotoninérgica pode estar envolvido nesses parâmetros. Novos estudos se fazem necessários
para esclarecer esses achados.

Apresentador: Nagila Carvalho de Almeida

Título: Avaliação das condições higiênico-sanitárias na comercialização de produtos alimentícios nos
mercados municipais e demais feiras livres de Vitória da Conquista - BA

Orientador: Marcia Elena Zanuto

O trabalho buscou avaliar as condições higiênico-sanitárias na comercialização de
produtos alimentícios nas feiras livres de Vitória da Conquista, BA. O instrumento utilizado
para avaliação das feiras foi um check list aplicado durante o início, desenvolvimento e
término da feira. Os parâmetros estudados foram a organização da estrutura física e
ambiental, a higiene e conservação de equipamentos e utensílios, a manipulação dos
alimentos realizada pelos feirantes e a qualidade higiênica dos alimentos (carnes,
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pescados, hortifrutis, cereais e produtos lácteos) nas feiras. Foi estimado um índice de
higiene das barracas com pelo menos uma irregularidade nas feiras livres (97,4%) e
posteriormente, criado índices de irregularidades de feiras segundo os quatro parâmetros
do check list, atribuindo-se 0 (zero) para condições consideradas adequadas, 1 (um) para
condições consideradas inadequadas, constituindo-se depois na somatória dos pontos
obtidos de cada variável. Os resultados mostraram que as irregularidades nas cinco feiras
avaliadas tanto no início, como no desenvolvimento e término das atividades foram
semelhantes. A estrutura física e ambiental, higiene e conservação dos produtos e higiene
global apresentaram maior índice de irregularidade na feira Alto Maron. Quanto às
irregularidades por grupo de alimentos, os hortifrutis apresentaram maior índice quanto
estrutura física e ambiental e higiene global em relação aos demais grupos. O grupo dos
cereais apresentou maior índice de irregularidades nos equipamentos e utensílios, e
menor índice de irregularidade com relação à higiene e conservação dos produtos. O
índice higiene pessoal e manipulação de alimentos não apresentou diferença entre os
grupos de alimentos. Pode-se concluir que o perfil das feiras livres e manipuladores de
alimentos não atendem as condições básicas para o controle adequado dos critérios
avaliados, sendo assim, um campo fértil para atuação de atividades de extensão,
adotando medidas educativas na tentativa de minimizar os problemas encontrados.

Apresentador: Neyara dos Santos Oliveira

Título: Fatores de risco para alterações nutricionais em pacientes portadores de HIV/AIDS em Salvador – BA.

Orientador: Rosangela Passos de Jesus

	A AIDS é uma doença causada pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e se caracteriza, principalmente, pela
destruição dos linfócitos CD4. Os indivíduos infectados pelo HIV, independentemente do estágio da doença, estão em
risco de desenvolver deficiências de nutrientes, além disso, a AIDS está freqüentemente associada com perda ponderal
e desnutrição. Diante disso, este trabalho tem por objetivo avaliar o estado nutricional de pacientes hospitalizados por
HIV/AIDS em uma unidade hospitalar pública de referência para doenças infecciosas em Salvador – BA, bem como
identificar fatores de risco para desnutrição nestes pacientes. Trata-se de um estudo do tipo transversal realizado no
período de Junho de 2009 a Março de 2010. Participaram do estudo, pacientes adultos de 20 a 59 anos, admitidos com
infecção prévia por HIV, ou que tiveram diagnóstico realizado nos primeiros 7 dias de internamento. Foram feitas
entrevista e revisão de prontuários para coleta de dados clínicos, sociais e demográficos, e avaliação antropométrica
para mensurar peso, altura, CB, e PCT, sendo calculados os indicadores IMC, AMBc e adequação da PCT. Análises
univariadas foram utilizadas para identificar fatores de risco associados à desnutrição. Foram incluídos no estudo 127
pacientes. A avaliação antropométrica demonstrou que 43% dos pacientes estudados apresentavam baixo peso (IMC
<18,5 kg/m2) e que a depleção grave de massa magra e de gordura corporal estava presente em 63% e 74% dos
pacientes, respectivamente. A renda domiciliar per capta mensal, candidíase oral como doença oportunista prévia e
diarréia crônica como causa de internamento foram consideradas fatores de risco para baixo peso (p<0,05). As
características nutricionais da população estudada são semelhantes às observados em outros estudos. Quanto aos
fatores de risco encontrados, não há estudos que fizeram análises semelhantes. Conclui-se que o comprometimento do
estado nutricional foi uma característica marcante na população estudada, e que histórico de candidíase oral e diarréia
crônica como cauda do internamento foram fatores de risco para o baixo peso em pacientes hospitalizados por
HIV/AIDS.

Apresentador: Priscila Nascimento de Oliveira

Título:  PG - Avaliação Antropométrica e Hábitos Alimentares de escolares de 3 a 14 anos da Escola
Comunitária de Boiadeiro, no Subúrbio Ferroviário de Salvador, Bahia

Orientador: Rita de Cassia Ribeiro Silva

Atualmente o estado nutricional da população é alvo de ampla investigação já que apresenta forte associação com
diversas patologias, sendo crescente a prevalência de obesidade mundial nos últimos anos. O mais preocupante é a
epidemia de obesidade em crianças e adolescentes, aumentando a probabilidade dessa população em desenvolver
fatores de risco associados a doenças crônicas não-transmissíveis.  Este trabalho  tem o objetivo de avaliar o índice de
massa corpórea,  além dos hábitos alimentares de escolares de 3 a 14 anos da escola comunitária de Boiadeiro no
Subúrbio Ferroviário de Salvador. Metodologia: Todas os participantes foram submetidos a avaliação antropométrica.
Aqueles com idade superior a 5 anos  responderam um questionário de freqüência alimentar padronizado. O Índice de
Massa Corpórea (IMC) foi utilizado para o diagnóstico do estado antropométrico dos participantes. Resultados
preliminares:  Verificou-se que 8% das crianças encontravam-se com sobrepeso. Os dados evidenciaram que o feijão
com a farinha acompanhado pelo arroz constituem  os principais itens alimentares identificados no cardápio das
principais
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refeições do dia da grande maioria das crianças e adolescentes.  Verificou-se ainda que hambúrgueres e embutidos
são consumidos pelo menos uma vez na semana .  Saladas, legumes, verduras  e peixes praticamente não foram
referidos.  Conclusão- O saber produzido pode contribuir com a construção do conhecimento, subsidiando estratégias
de educação nutricional.

Apresentador: Sabrina Feitosa

Título:  PG - Determinação de ácidos graxos no azeite de dendê utilizado na fritura do acarajé.

Orientador: Deusdelia Teixeira de Almeida

	O azeite de dendê (ou óleo de palma) é matéria-prima típica da culinária baiana, sendo amplamente utilizado na fritura
de acarajés, além de ter importante participação na indústria de alimentos em âmbito internacional. A condução
inadequada desse processo de fritura (por imersão) acelera as reações termoxidativas nos óleos e gorduras as quais
são responsáveis pela produção de diversas substâncias tóxicas. Diante das diversas possibilidades de deterioração de
um óleo e da existência de numerosos métodos analíticos para analisá-lo após a fritura, o objetivo desse trabalho foi
avaliar o azeite virgem e suas alterações termoxidativas após a fritura de acarajés. Para avaliação da qualidade físico-
química dos azeites foram coletados 400mL de 13 azeites de dendê (03 comuns e 10 industrializados): 200mL de azeite
virgem novo e 200mL após a fritura de 3 bolinhos de acarajé em um tacho com 5L do óleo. Estes foram armazenados
em freezer a –18°C e descongelados apenas no momento das análises, sendo realizados acidez (mg KOH/g), índice de
peróxidos (mEq/Kg) e refração (40ºC) os quais refletem o perfil oxidativo do óleo. Os índices médios encontrados para o
azeite de dendê virgem e após a fritura, respectivamente, foram, 15,4 ± 7,4 mg KOH/g e 7,0 ± 3,3 mg KOH/g para
acidez; 1,7 ± 0,8 mEq/Kg e 2,1 ± 1,1 mEq/Kg para peróxidos; e 1,4611 e 1,4607 para refração (40 ºC). Os dados físico-
químicos indicaram elevada acidez, ultrapassando os limites estabelecidos, contudo o azeite de dendê é considerado
um óleo naturalmente ácido, enquanto que o índice de peróxidos encontrou-se abaixo do limite de descarte e o índice
de refração, acima dos valores de referência, o que pode ser reflexo da variação das frações estearina/oleína nas
embalagens, com predominância da última. De acordo com os resultados obtidos, observou-se heterogeneidade em
todos os indicadores analisados, o que reflete a falta de controle do processo de produção, embalagem, envase e
armazenamento dos azeites de dendê. São recomendáveis investimentos por parte das empresas e órgãos
governamentais no controle de qualidade dos óleos, além de uma efetiva fiscalização dos órgãos competentes com
vistas à melhoria da alimentação ofertada à população.

Apresentador: Samila Oliveira Lima Sena

Título:  PG - Amamentação e alimentação complementar no desmame - estado de nutrição e saúde nos dois
primeiros anos de vida - Um estudo de coorte

Orientador: Ana Marlucia de Oliveira

O objetivo deste estudo é contribuir com o conhecimento sobre a relação entre o estado de saúde e nutrição na
amamentação ao peito e na alimentação complementar nos dois primeiros anos de vida da criança, com intuito de
fornecer subsídios para a definição de estratégias para a política de atenção à saúde infantil e gerar informação para a
resolução de problemas locais de atenção à saúde e nutrição na infância. Trata-se de um estudo de coorte, com
duração de dois anos, realizado no município baiano de Laje e Mutuípe, envolvendo 532 crianças nascidas entre
março/2005 e maio/2006 e acompanhadas por um período de 2 anos. Informações socioeconômicas, demográficas e
ambientais foram coletadas na primeira visita, realizada no domicilio das crianças. Peso e altura e informações sobre
morbidade e sobre o consumo alimentar foram coletadas, mensalmente até o seis meses e semestral a partir daí até os
24 meses de vida da criança. Utilizou-se o teste de qui-quadrado para avaliar algumas associações entre os eventos
estudados. A duração mediana do aleitamento materno, segundo os vários regimes alimentares foi estimada utilizando-
se da técnica de Kapla-Meier. A duração mediana foi de 74,73, 211,25 e 432,63 dias, respectivamente, para o
aleitamento materno exclusivo, misto complementado e total. A média da hemoglobina nas crianças foi de 12,75 mg. Os
resultados indicaram que o consumo do leite materno exclusivo promoveu incremento nos níveis médios de
concentração de hemoglobina das crianças (p= 0.0445) quando comparadas àquelas crianças que não foram aleitadas
exclusivamente ao peito. Os níveis médios de hemoglobina foram avaliados segundo escolaridade materna, aleitamento
materno exclusivo, peso ao nascer e freqüência ao pré-natal. A escolaridade materna inadequada, o baixo peso ao
nascer e ausência ao pré-natal declinaram em 0,21mg, 0,25mg, 0,18mg, respectivamente, os níveis médios de
hemoglobina das crianças, quando comparadas com aquelas crianças de mães com escolaridade materna adequada,
que nasceram com peso adequado e cujas mães realizaram pré-natal.
A ampliação do acesso ao pré-natal e da rede de proteção às mães que trabalham fora e residem na área urbana
poderiam aumentar a duração do aleitamento materno no Recôncavo da Bahia.
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Orientador: Rosangela Passos de Jesus

A síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS) tem se revelado uma das mais devastadoras pandemias já
registradas, desde sua primeira descrição, na década de 1980. A desnutrição é freqüentemente observada nos
pacientes com HIV/AIDS, através de manifestações heterogêneas, as quais dependem do estado de saúde prévio do
paciente e da adesão ao tratamento. As alterações nutricionais observadas, possivelmente, estão relacionadas à
hiporexia, hipercatabolismo, infecção por oportunistas e reações adversas aos medicamentos. O objetivo da pesquisa é
identificar o perfil nutricional de pacientes hospitalizados por HIV/AIDS em Salvador-BA e associar o estado nutricional
desses indivíduos com a contagem de linfócitos T CD4. Foram incluídos no estudo pacientes de ambos os sexos, com
idade entre 20 e 59 anos e com diagnóstico de HIV/AIDS, após terem assinado o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido. Foram coletados dados demográficos, socioeconômicos, fatores associados ao HIV/AIDS, avaliação
antropométrica e contagem de linfócitos T CD4. Os resultados revelaram que a população estudada apresenta 43% de
baixo peso (IMC <18,5 kg/m2), além de mais de 60% dedepleção grave de massa muscular e 70% de déficit de tecido
adiposo. Foi observado que 77% dos indivíduos com CD4 <200cel/mm3apresentaram alguma perda ponderal, além
disso, houve associação entre o percentual de perda de peso e a contagem de linfócitos T CD4 (p=0,04). Dessa forma,
alterações no estado nutricional estão presentes na maioria dos pacientes estudados, bem como ficou evidente a
necessidade de novos estudos no sentido de conhecer a relação entre o estado nutricional do paciente soropositivo e a
contagem de linfócitos T CD4.

Apresentador: Tainara Santos Oliveira

Título:  PG - Promoção e incentivo da alimentação saudável e do aleitamento materno para gestantes no
formato de sala de espera em uma maternidade-escola da rede pública de saúde de Salvador-Ba: relato de
experiência.

Orientador: Franklin Demetrio Silva Santos

O período gestacional é uma fase na qual ocorrem mudanças psicológicas e fisiológicas no organismo da mulher, sendo
que estas alterações requerem ajustes nutricionais continuados, e a competência para a realização destes ajustes
depende de fatores como o estado nutricional pré-gestacional materno, de fatores genéticos, estilo de vida e
comportamento materno. O êxito destes ajustes resulta no adequado desenvolvimento e crescimento fetal. Assim, a
promoção e incentivo da alimentação saudável no âmbito do pré-natal pode consistir em estratégia nutricional capaz de
contribuir para a saúde do binômio materno-fetal. A gestação também é uma fase da vida da mulher na qual a
motivação para o aleitamento materno pode ser estimulada. Para tanto, a abordagem nutricional, no que concerne ao
aconselhamento em alimentação e aleitamento materno, deve estar pautada na integralização do conhecimento técnico
-científico com o conhecimento ético e relacional para humanização em saúde e autonomia crítico-reflexiva da gestante,
frente as práticas alimentares. Nesse sentido, a sala de espera se configura em espaço oportuno para promover e
incentivar práticas alimentares saudáveis e amamentação ao peito, pois é um momento no qual as gestantes aguardam
atendimento, sendo este período pouco produtivo e, muitas vezes, ocioso. Entendemos, assim, que o espaço de sala de
espera pode ser usado para processos de comunicação, informação e troca de saberes em alimentação, nutrição e
saúde. Destarte, o presente trabalho tem por objetivo promover e incentivar a alimentação saudável e o aleitamento
materno em sala de espera de uma maternidade-escola da rede pública de saúde da cidade de Salvador-BA. Foram
desenvolvidas e aplicadas metodologias de educação nutricional pautadas no modelo Freireano de diálogo entre
nutricionistas e estudantes de nutrição e gestantes (e familiares, quando presentes), em ambiente de sala de espera
entre o período de junho a setembro de 2010. O público-alvo foi de gestantes que aguardavam assistência pré-natal em
sala de espera. Esse processo ocorria a cada 15 dias com duração de 30 minutos. As metodologias realizadas, nesse
primeiro momento de desenvolvimento do trabalho, incluíram o uso de cartazes contendo imagens e informações em
alimentação saudável e aleitamento materno e da pirâmide alimentar para gestantes eutróficas proposta por Demétrio
(2010). A realização deste trabalho permitiu que as gestantes participassem do processo e ampliassem os seus
conceitos acerca do tema “alimentação saudável”, uma vez que foram dialogadas informações para a realização de
práticas alimentares cotidianas favoráveis à saúde e nutrição adequadas do binômio mãe-concepto. Esta experiência
também possibilitou observar o quanto que as gestantes se interessam pelo tema alimentação equilibrada, e também,
como este espaço pode ser utilizado para estimular as gestantes em direção à motivação para a prática do aleitamento
materno. Este momento em sala de espera foi qualitativamente efetivo no entendimento destas temáticas em saúde e
considerado satisfatório para as participantes. A realização de metodologias de educação alimentar e nutricional, como
ferramentas para a abordagem das temáticas “alimentação saudável” e “aleitamento materno”, no espaço de sala de
espera no âmbito do pré-natal, pode se configurar em estratégia nutricional em prol da promoção da saúde do grupo
materno-infantil.
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Título: Avaliação da bioimpedância enquanto indicador de obesidade geral e visceral em adultos e idosos

Orientador: Lilian Barbosa Ramos

	A obesidade é uma condição de excessivo acúmulo de gordura que compromete a saúde do indivíduo sendo uma das
faces da Insegurança Alimentar e Nutricional no mundo. A obesidade visceral, particularmente, tem sido associada a
alterações metabólicas e ao conseqüente desenvolvimento de morbidades, principalmente, as cardiovasculares
(Barroso et al., 2002; Lemieux et al, 1994). Sendo assim, é imprescindível o estudo de métodos que sejam simples,
práticos, de baixo custo e que apresentem boa acurácia e precisão na estimativa da obesidade geral e visceral. As
técnicas de imagem, como a tomografia computadorizada, são consideradas métodos “padrão-ouro”. Por outro lado, o
custo elevado e a exposição à irradiação limitam o seu uso na prática clínica e em estudos epidemiológicos (HIROOKA
et al, 2005; Van Der Kooy, 1993).
	Deste modo, a presente pesquisa visa estudar a validade da Bioimpedância Elétrica e da Antropometria para estimar a
composição de gordura corporal total, assim como a gordura visceral em adultos e idosos, com o intuito de identificar
métodos simples e de custo relativamente baixo que possibilitem a avaliação de risco e prevenção de doenças crônicas
não transmissíveis, estendendo e enriquecendo o leque de ações voltadas à segurança alimentar e nutricional de
populações.

Apresentador: Valeria Souza Macedo

Título: Padrão Alimentar do bairro de Beira Mangue no Subúrbio Ferroviário de Salvador, Bahia.

Orientador: Rita de Cassia Ribeiro Silva

Conhecer os padrões alimentares de grupos ou mesmo de um indivíduo é uma tarefa complexa, pelas práticas
alimentares estarem mergulhadas nas dimensões simbólicas da vida social, envolvidas nos mais diversos significados,
desde os valores culturais e condições sócio-econômicas até as experiências pessoais. Este trabalho foi elaborado com
o objetivo de investigar os hábitos alimentares da comunidade de Beira Mangue, no subúrbio ferroviário de Salvador.
MÉTODOS- Foram realizadas entrevistas nos meses de setembro e outubro de 2010, com oito moradores de diferentes
faixas etárias da comunidade de Beira Mangue. As entrevistas foram gravadas, transcritas e analisadas em seu
conteúdo. RESULTADOS – A fauna dos manguezais representa ainda significativa fonte de alimentos para a
comunidade estudada CONCLUSÃO- O saber produzido pode contribuir com a produção do conhecimento, subsidiando
estratégias de educação nutricional.

Apresentador: Walison Fabio Rogerio

Título:  PG - AVALIAÇÃO DAS TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO E SUA INFLUÊNCIA NO TEOR DE FOSFATOS
DE MIOINOSITOL EM ACARAJÉS COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE SALVADOR – BA

Orientador: Deusdelia Teixeira de Almeida

A multiplicação das baianas é um fenômeno típico de Salvador, onde em cada esquina encontra-se um tabuleiro com
acarajés, abarás e outros quitutes. O acarajé é elaborado com feijão fradinho (Vigna unguiculata) quebrado, macerado e
descorticado, cuja massa após adição de cebola ralada e sal, é batida, moldada em colher de pau, e submetida à fritura
por imersão em azeite de dendê virgem em tachos ou outros recipientes diversos. O feijão caupi possui fatores
antinutricionais prejudiciais ao organismo, em sua maioria, representados por fitatos e taninos. Esses fatores podem ser
reduzidos com a utilização de técnicas de processamento adequadas, tais como descascamento, maceração e
cozimento. Portanto, o presente estudo teve como objetivo identificar as técnicas empregadas pelas baianas de acarajé
na elaboração do produto, bem como determinar as frações de ácido fítico na massa e no bolinho frito. As informações
sobre as técnicas de preparo do acarajé foram obtidas através de entrevistas com 149 baianas de acarajé distribuídas
em 12 distritos sanitários da cidade de Salvador-BA. No momento das entrevistas procedeu-se a aferição da
temperatura do azeite de fritura, assim como a coleta das amostras de massa e dos acarajés. Tais amostras foram
liofilizadas e submetidas à determinação das frações de fosfatos de mioinositol por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência, utilizando como padrão uma mistura de ésteres de fosfatos de mioinositol (InsP3 – InsP6). Os valores médios
de InsP6, InsP5 e InsP4 encontrados na massa e no acarajé foram 12,11 e 5,93 µmol g-1; 2,22 e 1,72 µmol g-1; 0,08 e
0,10 µmol g-1, respectivamente, e em nenhuma das amostras foi detectado trifosfato de inositol (InsP3). Foi possível
verificar uma redução em 48,96% da fração InsP6 da massa para o acarajé, o que provavelmente pode ser atribuído às
técnicas de elaboração, tendo em vista que 88,7% das baianas entrevistadas retiram a casca do feijão e 60,7% deixam
os grãos em maceração por 1 a 3 horas, antes do preparo da massa. Observou-se também que 85,23% das
temperaturas
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Orientador: Deusdelia Teixeira de Almeida

do azeite de fritura estavam na faixa de 141 a 200°C. Conclui-se com este estudo que as técnicas de processamento,
influenciam no teor de ácido fítico da massa e do produto final, bem como as temperaturas empregadas no momento da
fritura podem interferir no teor de ácido fítico dos acarajés.
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Apresentador: Aline Rode Santos

Título:  PG - AVALIAÇÃO DA ACURÁCIA DE PRÓTOTIPOS DE MANDÍBULAS HUMANAS OBTIDOS POR
DIFERENTES SOFTWARES

Orientador: Viviane Almeida Sarmento

A confecção de biomodelos de prototipagem rápida é uma tecnologia recente que assume grande importância na
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, no intuito de permitir um melhor planejamento cirúrgico, diminuição do
tempo de anestesia e obtenção de melhores resultados estéticos e funcionais. O objetivo deste estudo experimental foi
avaliar a acurácia de biomodelos de prototipagem rápida, confeccionados pela técnica da 3D Printing, comparando suas
medidas lineares às das mandíbulas secas humanas (padrão-ouro). Para análise estatística foi aplicado o teste t de
Student para mostras pareadas, para uma probabilidade de erro de 5%. Os resultados obtidos mostraram diferenças
significativas entre as medidas das mandíbulas e seus respectivos biomodelos, apesar de, na maioria dos casos, não
ultrapassarem 1mm de discrepância.

Apresentador: Anderson Onofre de Sena

Título: AVALIAÇÃO DO IMPACTO DOS HÁBITOS DE HIGIENE DENTAL E FATORES SOCIOECONÔMICOS E
DEMOGRÁFICOS NA EXPERIÊNCIA DE CÁRIE DE CRIANÇAS DE ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL EM
SALVADOR/BA

Orientador: Andreia Cristina Leal Figueiredo

Sabe-se que a redução da cárie dentária nos últimos anos foi determinada pela utilização do flúor tanto a nível sistêmico
quanto por meio tópico por meio, principalmente, dos cremes dentais fluoretados. Além desses fatores, observou-se a
diminuição no consumo de açúcar, melhorias na limpeza dos dentes, mudanças no diagnóstico da cárie e maior
utilização de tratamentos preventivos. Esse estudo teve como objetivo comparar a prevalência de cárie dentária entre
escolares de 04 a 06 anos de idade de duas escolas municipais de Salvador/BA, sendo que uma delas participa de
atividades educativas e preventivas – escovação supervisionada duas vezes por semana e aplicação tópica de flúor
duas vezes ao ano. Trata-se de um estudo de prevalência. Foi realizado um primeiro levantamento epidemiológico de
cárie em 2009 e o segundo em 2010 com a utilização de espátula de madeira e sob luz natural. O índice utilizado foi o
ceo-d.  Não houve diferença estatisticamente significativa quando comparadas as médias dentes cariados, perdidos e
obturados nos dois grupos em 2009 e 2010 – teste de Mann-whitney p= 0,2 e 0,30 respectivamente. Quando se
compara  os escolares livres de cárie das duas escolas observa-se que em 2009 não houve estatisticamente
significante entre os dois grupos, mas em 2010 observou-se que houve diferença estatisticamente significativa. Das
crianças que participavam de ações coletivas educativas em saúde apenas 27% eram livres de cárie, enquanto que as
crianças que não participavam das intervenções de educação e prevenção, apresentaram um percentual de 37% - teste
qui-quadrado p=0,018.Conclui-se que apesar de uma das escolas  participar de atividades coletivas educativas em
saúde, essas necessitam ser fortalecidas e novos estudos devem ser conduzidos para observar esse grupo por um
período maior.

Apresentador: Carlos Alberto Miranda Gomes

Título: Estudo de avaliabilidade de um programa de promoção de saúde com crianças de uma escola de
educação infantil

Orientador: Andreia Cristina Leal Figueiredo

A cárie dentária é a uma das doenças bucais mais prevalentes no Brasil, sendo uma patologia de grande impacto na
qualidade de vida por causar dor e sofrimento.Nas últimas décadas tem sido observada tendência de queda nos índices
de cárie dentária tanto no Brasil como em outros países. Entretanto, a maioria dos estudos descreve a prevalência e
severidade da cárie em escolares. (Cypriano et al, 2003). Desta forma é notório a necessidade de desenvolvimento e
manutenção de  programas de promoção de saúde,como também um estudo de avaliação dos programas em questão.
Pois este plano de trabalho tem como objetivo estudar a avaliabilidade de um programa de promoção de saúde com
crianças de 4 a 6 anos de uma escola municipal de educação infantil em Salvador/BA. no período de 2009 e 2011
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Orientador: Liliane Elze Falcao Lins Kusterer

oi

Apresentador: Cristiane Cerqueira Brito de Matos

Título: Atividades preventivas em saúde bucal com um grupo de escolares de 04 a 06 anos de idade de
Salvador/BA

Orientador: Andreia Cristina Leal Figueiredo

A cárie dentária é uma das doenças bucais mais prevalentes no Brasil. Trata-se de enfermidade crônica de grande
impacto na qualidade de vida por causar dor e sofrimento. A utilização de medidas de promoção de saúde que sejam
efetivas pode contribuir para minimizar essas condições. Esse trabalho tem como objetivo descrever as atividades
preventivas em saúde bucal com um grupo de escolares de 04 a 06 anos de idade de Salvador/BA de duas escolas
municipais no bairro de Brotas/ Salvador- Ba. Participaram dessas atividades 338 crianças de ambos os sexos. Foram
realizados exames clínicos em todos os escolares  com o objetivo de subsidiar o planejamento das ações preventivas e
identificação dos grupos de risco. Também foram realizadas atividades de escovação supervisionada e aplicação tópica
de flúor. O trabalho foi realizado durante dois turnos por  semana no período de 2009 e 2010. Vale ressaltar que as
crianças identificadas com atividade de cárie foram encaminhas as unidades de saúde próximas às escolas e também,
quando possível a Faculdade de Odontologia. Ressalta-se que a educação infantil é considerada um importante espaço
de desenvolvimento de programas de promoção de saúde, visto que contribui na instauração de condutas saudáveis
sempre que utilizadas as metodologias adequadas, associadas ao desenvolvimento integral das crianças.

Apresentador: Daniela Costa Moraes

Título: Determinação das condições de Saúde Bucal de pacientes cardiopatas internados no Hospital
Universitário Ana Neri - UFBA, em pré-operatório de cirurgia cardíaca

Orientador: Roberto Paulo Correia de Araujo

	       A detecção precoce de possíveis alterações no complexo orofacial de pacientes portadores de doenças
cardiovasculares internados no Hospital Universitário Ana Neri – UFBA, pode representar um importante recurso para a
promoção de saúde e a qualidade de vida deste grupo de pacientes. A compreensão de correlações entre os achados
odontológicos e as patologias cardíacas, encontradas nesses pacientes, pode servir como apoio diagnóstico no
momento do planejamento e execução do tratamento odontológico, bem como auxiliar no tratamento cardiológico.
Objetivou-se, assim, diagnosticar precocemente as condições bucais deste grupo de indivíduos, com vistas à atuação
multidisciplinar, através da inclusão do Cirurgião dentista. Os resultados obtidos permitiram observar que a condição de
saúde bucal deste grupo de pacientes era precária e que a medicação em uso pode exercer influência negativa nos
parâmetros salivares. A adoção de medidas odontológicas preventivas e curativas contribui significativamente para uma
ação de acompanhamento e controle das doenças cardíacas, pois a identificação e a prevenção de possíveis focos
infecciosos na boca são determinantes para uma melhor condição sistêmica.

Apresentador: Danuza da Silva Almeida

Título: Avaliação clinica de Restaurações Atraumáticas utilizando um ionômero de vidro de alta viscosidade.

Orientador: Alessandra Castro Alves

O tratamento utilizado na presente pesquisa é o Tratamento Restaurador Atraumático (ART), preconizado por Frencken
na década de 80. É uma técnica minimamente invasiva que preserva a estrutura dental, sendo passível ser realizada
em comunidades carentes desprovidas de recursos tecnológicos mais sofisticados e, tendo originalmente como objetivo
a atenção à saúde bucal. A técnica consiste na remoção de dentina infectada usando instrumentos manuais, sem
anestesia, caracterizada pela possibilidade de manter uma pequena camada profunda de tecido cariado sob o cimento
de ionômero de vidro, o qual é o material de escolha.  A clínica de Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da
UFBA atende inúmeros pacientes de várias localidades do município de Salvador e muitos deles permanecem na fila de
espera por muitos meses. O objetivo do presente estudo foi avaliar por 24 meses a longevidade das restaurações
atraumáticas (ART) realizadas nos molares decíduos das crianças da fila de espera da disciplina de Odontopediatria,
utilizando como material restaurador um ionômero de vidro de alta viscosidade (Ketac Molar; 3M ESPE). As mães
assinaram o termo de consentimento livre esclarecido permitindo a participação das crianças na pesquisa, após
aprovação pelo Comitê de Ética da FO-UFBA. Foram selecionados e restaurados pela técnica da ART até o momento
um total de 65 dentes decíduos por dois operadores treinados, seguindo manipulação de acordo com a bula do
fornecida pelo fabricante. A pesquisa com este material foi iniciada no segundo semestre do ano de 2009 e está na fase
intermediária das avaliações. Portanto, os resultados são ainda parciais, sendo as ARTs avaliadas por: 8 meses (22
dentes), 6 meses (26 dentes), 4 meses (38 dentes), 3 meses (49 dentes) e 1 mês (56 dentes). Como critério de seleção,
utilizou-se: tipo de cavidade, onde as mesmas deveriam ser
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restritas à face oclusal e com o critério da profundidade em dentina (terço inicial, médio ou profunda, porém não
podendo estar próximas à polpa). As avaliações foram realizadas de forma visual e utilizando sonda ball point, levando
como padrão a dimensão de 0,5 mm, referente à ponta esférica da sonda. O ponto de corte para sucesso ou fracasso
das restaurações foi de 0,5 mm. Os resultados das avaliações das restaurações foram satisfatórios, sendo obtida uma
taxa de sucesso com uma média de 90% para os vários tempos de avaliação, demonstrando efetividade da técnica
utilizada

Apresentador: Davi Silva Carvalho Curi

Título:  PG - Avaliação histológica da reparação de defeitos ósseos críticos tratados com enxertos xenógenos:
estudo experimental em ratos

Orientador: Viviane Almeida Sarmento

O presente trabalho teve como objetivo avaliar histologicamente a reparação de defeitos ósseos críticos, produzidos
artificialmente em calvária de ratos, tratados com materiais xenógenos usados para enxertia óssea. Foram utilizados
quarenta e cinco ratos Wistar, machos, com peso inicial médio entre 300 e 350 gramas, divididos equitativamente em
três grupos: Grupo A – Tratamento do defeito ósseo com Bio-oss® (Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland);
Grupo B – Tratamento do defeito ósseo com Gen-ox Inorg® (Baumer, São Paulo, Brasil); e Grupo C- Nenhum
tratamento do defeito ósseo (grupo controle). Após anestesia dos animais os defeitos foram confeccionados com broca
trefina, de forma padronizada, e preenchidos ou não com materiais específicos, a depender do grupo experimental ao
qual pertenciam. Os animais foram sacrificados em dois diferentes tempos (30 e 60 dias). A calvária dos ratos foi então
removida e em seguida analisada histologicamente. As lâminas histológicas obtidas foram coradas pela técnica HE e
analisadas sobre microscopia de luz. Foram avaliados o processo inflamatório, a neoangiogênese e a neoformação
óssea. Os dados foram anotados em fichas específicas e submetidos à análise estatística. Os resultados revelaram que
após trinta dias do procedimento cirúrgico, a neoformação óssea era incipiente nos grupos tratados com os diferentes
enxertos. A inflamação estava presente em grau discreto a moderado, embora no grupo tratado com o enxerto Bio-oss
a inflamação tenha sido considerada severa em 100% dos casos. Após sessenta dias do procedimento cirúrgico, a
neoformação óssea foi significativa nos grupos Gen-ox (p=0,0498) e a intensidade do processo inflamatório diminuiu em
todos os grupos testados. Diante do exposto, pode-se concluir que o grupo tratado com Gen-ox foi o que mais
demonstrou capacidade osteocondutora e osteoindutora e desencadeou menor reação inflamatória.

Apresentador: Ebequiarine de Jesus Pita Souza

Título: Educação para a promoção de saúde da mulher: um relato de vivências na USF Nova Constituinte –
Periperi

Orientador: Andreia Cristina Leal Figueiredo

Este trabalho tem como objetivo relatar as atividades de educação em saúde realizadas com o grupo de mulheres na
USF de Nova Constituinte – Periperi, sob o ponto de vista das estudantes do PET-Saúde da Família. Trata-se do relato
de duas atividades educativas conduzidas por um grupo de estudantes da Universidade Federal da Bahia (UFBA), -
graduandos nos cursos de fonoaudiologia, odontologia e participantes do Programa de Educação para o Trabalho na
Saúde da Família (PET-Saúde da Família) – na Unidade de Saúde da Família Nova Constituinte – Periperi, situada no
município de Salvador (BA), realizada em 2010. Foi escolhido para o trabalho mulheres com faixa etária entre 15 e 25
anos, onde se organizou exposições dialogadas com as problemáticas sociais DST e Drogas. Ao final de cada
abordagem criavam-se espaços de diálogo com está população para elas exporem sua opinião e suas vivências. Houve
grande participação do grupo nas atividades, desde o planejamento até a execução das atividades. A estratégia
adotada permitiu que as mulheres relatassem experiências e dificuldades de modo que aos poucos se firmou a
importância do diálogo no processo de prevenção das problemáticas sociais em discussão.

Apresentador: Edval Reginaldo Tenorio Junior

Título:  PG - Determinação das condições de saúde bucal dos indivíduos portadores de Esclerose Múltipla
atendidos no período de outubro de 2009 a maio de 2010, no Ambulatório Magalhães Neto do Hospital
Universitário Professor Edgard Santos - Hospital das Clínicas, Universidade Federal da Bahia

Orientador: Roberto Paulo Correia de Araujo

O presente estudo foi realizado com o objetivo de detectar possíveis alterações no complexo orofacial de pacientes
portadores de Esclerose Múltipla (EM), assim como buscar estabelecer correlações entre os achados odontológicos e
as patologias encontradas nesses pacientes. Em paralelo, diagnosticar, precocemente, as condições bucais deste
grupo de indivíduos, com vistas à atuação multidisciplinar voltada à melhor qualidade de vida dos portadores de EM ,
mediante a inclusão do cirurgião-dentista. A obtenção de informações que venha a contribuir para a ação de
acompanhamento e o controle da EM, assim como a identificação e a prevenção de possíveis focos infecciosos na
boca, certamente, poderá contribuir para a promoção de saúde



Área: CIÊNCIAS DA SAÚDE   Sub-Área: ODONTOLOGIA

Apresentador: Edval Reginaldo Tenorio Junior

Título:  PG - Determinação das condições de saúde bucal dos indivíduos portadores de Esclerose Múltipla
atendidos no período de outubro de 2009 a maio de 2010, no Ambulatório Magalhães Neto do Hospital
Universitário Professor Edgard Santos - Hospital das Clínicas, Universidade Federal da Bahia

Orientador: Roberto Paulo Correia de Araujo

dos pacientes.

Apresentador: Elica Cristina Santos

Título: Ocorrência, severidade, extensão e risco da doença periodontal na comunidade de Oitis Esplanada BA.

Orientador: Gisela Estela Rapp

Analisou-se o indicador de risco hábito de fumar, nível econômico e de saúde bucal na ocorrência da doença
periodontal (DP). O fumo foi aferido mediante questionário, considerando número de pacotes de cigarro fumados por
ano nos indivíduos fumantes e não fumantes. O status econômico do chefe da família estabelecido no Critério de
Classificação Econômica Brasil (CCEB/ANEP), e o nível educacional de cada indivíduo foram tomados. A perda do nível
de inserção clínica (PNIC) foi aferida eletronicamente FP-32 por um único examinador treinado. PNIC =5 mm e =7 mm
em pelo menos um sítio foram os critérios para prevalência e severidade da DP. Considerou-se fumante leve de 1-2734
pacotes; moderado de 2735-7300 pacotes e pesados mais de 7300 pacotes. Profundidade de bolsa periodontal
coincidente com perda de inserção clínica de 4mm foi considerada como parâmetro clínico para diagnóstico positivo
para periodontite. Prevalência, como a porcentagem de indivíduos apresentando a condição em pelo menos 1 sítio.
Extensão, calculada como a porcentagem de dentes por indivíduo apresentando a condição. Severidade será
determinada por cortes em 4 e 7mm dos parâmetros clínicos periodontais adotados. Esta população apresentou 17% de
fumantes leves. Foram 52 indivíduos com idade de 14 a 71 anos (média 26 anos) sendo 38 mulheres evidenciam
prevalência e severidade da DP em 73,07% e 65,38%, respectivamente. O sextante S6 apresentou menor prevalência
(32,69%) e severidade (26,92%) da DP. Foi observado que todos os indivíduos se encontram no terço inferior da
economia (classe E, extrema pobreza). Conclui-se que a prevalência e a severidade da DP foram altas na comunidade
de Oitis. A prevalência de fumantes foi baixa. As condições sócio-econômicas e educacionais foram consideradas
extremamente baixas e possivelmente estas últimas representem um fator relevante para a ocorrência da DP nesta
população.

Apresentador: Felipe Torres Dantas

Título: ESTUDO IN VITRO DA MORFOLOGIA DO ESMALTE DENTAL EM DENTES CLAREADOS ATRAVÉS DO
MEV.

Orientador: Aparecida Maria Cordeiro Marques

O clareamento dental é um procedimento clínico eficaz, tem a capacidade de estabelecer a estética tão desejada,
devido ao seu poder de remoção da pigmentação e como conseqüência clarear as unidades dentais escurecidas,
tornando-se, um dos procedimentos mais solicitados na clínica odontológica.Peróxido de hidrogênio é o principal agente
ativo dos agentes clareadores e o efeito clareador é produzido pelo seu baixo peso molecular e sua habilidade de
penetrar através do esmalte e dentina. O processo básico envolve reações de oxidação e redução que converte
pigmentos orgânicos em dióxido de carbono e água.Com este estudo buscou-se analisar In vitro, através do MEV o
efeito do peróxido de hidrogênio a 20% e 35% fotoativado pelo LED verde, em PH neutro, sobre o esmalte dental. Para
as análises morfológicas foram realizadas fotomicrografias pelo MEV das superfícies clareadas hemi-face vestíbulo-
mesial e palatina-mesial (Grupos testes) e hemi-face vestíbulo-distal e palatina-distal (Grupos Controles) em 15
unidades dentais.

Apresentador: Fernando Matos da Silva

Título: O Cuidado e o Impacto na Criança com Anemia Falciforme

Orientador: Maria Cristina Teixeira Cangussu

             O estudo dos impactos causados na estrutura familiar por conta do processo saúde-doença, deve ser
considerado de extrema relevância, tendo em vista que esse processo está intimamente ligado com a promoção da
saúde e do bem estar desse paciente. A figura da mãe é caracterizada pelas mais diversificadas posturas entre ser
mulher, provedora, cuidadora  e dona de casa. Dentre as inúmeras hemoglobinopatias, a Anemia Falcifome, é a que
mais se destaca no estado da Bahia. O objetivo desse trabalho foi identificar na história de vida da cuidadora, o impacto
da doença sobre o seu papel e reflexos diretos e indiretos no processo saúde-doença que pode se ter na criança.
Desenvolveu-se entrevista aberta com as mães e/ou outra cuidadora, que frequentam o setor de triagem neonatal da
APAE, serviço de referência no estado da Bahia. Através dessas entrevistas eram relatados as suas histórias de vida
que eram gravadas, transcritas e analisadas a partir das seguintes categorias – Contexto de concepção e nascimento
da criança, Impacto da doença para a mãe e na família, e Cuidado atual da criança.Foram realizadas 40 entrevistas, a
maioria com mães vindas de outras cidades do interior da Bahia e da região metropolitana, que possuem uma renda
entre igual ou inferior a um salário mínimo. A maioria das mães tiveram uma gravidez não planejada mas desejada
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e, na maioria delas, houve apoio do seu parceiro nesta decisão. Casos de gravidez indesejada foram mais raros e
esteve presente, a opção de tentativa da interrupção da mesma. Essas mães tiveram acompanhemento pré natal.
Afirmaram ter sido uma experiência bastante desagradável, saber da existência da doença no filho. A grande maioria se
sente culpada por conta da doença, mesmo tendo a consciência da transmissão hereditária e recessiva. O serviço se
preocupa em fornecer essas explicações, para que fique bem claro a essas mães, que elas não devem ser mártires
desse processo. Casos em que a adoção foi o meio no qual esta mãe se ligou ao filho, também estiveram presentes de
forma discreta, mas todas afirmam que, ao saberem da doença, já estavam intimamente ligadas a criança, e que
assumiriam o papel de mãe e cuidadora.  Após o nascimento, o impacto que a doença causa a mãe e a estrutura
familiar, são de extrema significância. Observa-se a desagregação familiar. Isto porque as mães assumem praticamente
em sua totalidade o papel de cuidadora dessas crianças. Muitas, são donas de casa, e assumem em tempo integral a
ação de cuidar. Em número menor, observamos as que desempenham outro papel dentro da estrutura da família como
provedoras, mas acumulam o papel de cuidadora, com seus filhos. O que mais se percebe dentre essas mães são as
mudanças de comportamentos após a chegada dessa criança. Muitas relatam não ter a mesma vontade de sair de
casa, se ocupar com a parte estética, ou até mesmo desempenhar da mesma forma as suas atividades sexuais. A
maioria delas dorme na mesma cama com seus filhos, e enfrentam seus medos caladas. Sintomas verificados como dor
de cabeça, falta de apetite, angustia, tensão, insônia e tendência a suicídio, revela a somatização dos efeitos diários
que a mesma passou a ter após a chegada dessa criança. Não houve nenhum relato sobre a separação do casal após
a inserção desse novo membro à família. A família enxerga essa criança como um ser frágil, que terá que conviver com
limitações ao longo da sua vida, e que os temores da primeira internação, serão superados. De um modo geral, as
mães cuidam pra que a saúde de seus filhos seja integra. É notória a dedicação que muitas delas têm, para comparecer
as consultas no serviço, lutando contra barreiras físicas, financeiras, e sociais. A saúde, de um modo geral, ela está
intimamente ligada com o cuidado que essa criança tem, e da integridade dessa mãe. É necessário que se tenha um
apoio Social e Psicológico a estas famílias, de forma a garantir melhores condições de cuidado a essa criança.

Apresentador: Fernando Presidio dos S. Neto

Título: Influência do laser infravermelho no osso alveolar durante o movimento dentário em ratos.

Orientador: Antonio Luiz Barbosa Pinheiro

O movimento dentário é um processo fisiológico que ocorre por toda a vida do indivíduo. Os
ortodontistas, aproveitando-se deste fenômeno natural, desenvolveram sistemas artificiais de força,
com o objetivo de conduzir os dentes mal posicionados às suas corretas posições no arco dentário.
Quando forças são aplicadas sobre as unidades dentárias, ocorrem reações histológicas no osso
alveolar, de maneira a existir uma zona de absorção na superfície óssea do lado de pressão e, ao
mesmo tempo, neoformação óssea no lado de tração. O laser em baixa potência é considerado
fator   acelerador   da  reparação  óssea,   uma  vez  que  estimula  a  microcirculação,   bem  como  o
trofismo celular. Sendo assim, pretendeu-se, neste trabalho, verificar as alterações histológicas no
osso alveolar de ratos da espécie Ratus norvegicus, adultos jovens, machos, pesando entre 250 e
300 gramas, quando submetidos à irradiação com laser infravermelho, após a aplicação de uma
força de 40g/F, a fim de movimentar os primeiros molares superiores, mesialmente. A amostra foi
composta  por  30  animais,  distribuídos  equitativamente  em  três  grupos.  Metade  dos  animais  de
cada grupo foram submetidos à irradiação com laser infravermelho, 790nm, 40mW, 20J/cm2  por
sessão, a cada 48h, durante a movimentação ortodôntica e, posteriormente, mortos para análise
histológica semi-quantitativa. Os resultados mostraram que a fotobiomodulação a laser agiu em
aspectos  importantes  da  movimentação  dentária,   causando  redução  da  densidade  vascular   e
inflamação,   aumento  da  presença  de  osteoclastos  e  colágeno,   além  de  modular   fatores  como
reabsorção   dentária   e   hialinização,   fazendo-nos   acreditar   que   este   procedimento   pode   criar
condições  mais  favoráveis  para  a  remodelação  óssea  no  periodonto  de  Ratus  norvegicus,   em
situações de movimentação ortodôntica induzida.

Apresentador: Filipe Cardoso Cavalcante Guerra

Título: Avaliação radiográfica da reparação de defeitos ósseos críticos tratados com enxertos xenógenos:
estudo experimental em ratos

Orientador: Viviane Almeida Sarmento

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a reparação de defeitos ósseos críticos produzidos na calvária de ratos,
tratados com dois diferentes enxertos xenógenos, por meio de análise radiográfica. Utilizou-se quarenta e cinco ratos
Wistar, alocados aleatoriamente em três grupos com quinze ratos cada: Grupo A – Tratamento do defeito ósseo com
Bio-oss® (Geistlich Pharma AG, Wolhusen, Switzerland); Grupo B –
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Tratamento do defeito ósseo com Gen-ox® Inorg (Baumer, São Paulo, Brasil); Grupo C- Nenhum tratamento específico
no defeito ósseo (controle). Os animais foram sacrificados trinta e sessenta dias após o procedimento cirúrgico, quando
então suas calotas cranianas foram removidas e radiografadas de forma padronizada. Após a digitalização e a correção
em brilho, as imagens foram avaliadas no Programa ImageTool® , onde a média e o desvio-padrão dos níveis de cinza
da área dos defeitos foram mensurados. A partir desses valores foi calculado ainda o coeficiente de variação dos níveis
de cinza. Os resultados da análise radiográfica revelaram que após 30 dias do procedimento cirúrgico o grupo tratado
com o enxerto Gen-Ox mostrou uma maior média dos níveis de cinza na área do defeito. Já após 60 dias, ambos os
materiais induziram o aumento da produção de material mineralizado no defeito ósseo, refletida pelo aumento da média
dos níveis de cinza. Em relação ao coeficiente de variação dos níveis de cinza, nota-se que após 30 dias apenas no
grupo Gen-ox a heterogeneidade da área operada é semelhante a do grupo controle. Após 60 dias, em todos os grupos
testados nota-se um aumento do coeficiente de variação. Portanto, o grupo tratado com o enxerto Gen-ox demonstrou
um maior aumento da média dos níveis de cinza nos espécimes sacrificados após 30 dias do procedimento cirúrgico e,
após 60 dias, ambos os grupos testados demonstraram um aumento significativo daquele valor, em relação ao grupo
controle.

Apresentador: Francisco de Assis Caldas Pereira

Título: Densidade de Células Mastocitárias em Tumores Odontogênicos

Orientador: Jean Nunes dos Santos

Os tumores odontogênicos (TO) são lesões derivadas a partir de componentes epiteliais e/ou ectomesênquimais do
órgão dental em formação ou de estruturas associadas. Estes variam desde um hamartoma ou uma proliferação
tecidual não- neoplásico até uma neoplasia benigna a maligna com potencial metastático. Existe uma evidente
associação entre a densidade de células mastocitárias e o processo de desenvolvimento tumoral. Assim, mastócitos
acumulam-se próximo a áreas do tumor, contribuindo para a sua progressão e agressividade, por meio de processos
como a angiogênese, remodelação tecidual e resposta imunológica do hospedeiro. A amostra do estudo incluirá 10
casos de ameloblastoma sólido, 10 casos de ameloblastoma unicístico, 10 casos de tumor odontogênico queratocístico
(sendo cinco primários e cinco sindrômicos), seis casos de tumor odontogênico adenomatóide, 5 casos de mixoma
odontogênico, quatro casos de tumor odontogênico cístico calcificante e dois casos de tumor odontogênico epitelial
calcificante. O presente trabalho propõe-se a estudar a relação entre a densidade de células mastocitárias em tumores
odontogênicos.

Apresentador: Gladistone Correia Messias

Título:  PG - Análise Molecular para Detecção de Patógenos Relacionados à Doença Periodontal em Duas
Amostras Populacionais do Município de Vitória da Conquista - Bahia

Orientador: Maise Mendonca Amorim

O biofilme dental, acumulado na região do sulco gengival, induz a uma
resposta inflamatória. Esta inflamação, denominada de gengivite crônica, pode
progredir em indivíduos com susceptibilidade, para uma condição inflamatória crônica
destrutiva denominada doença periodontal. Enquanto a gengivite é um processo
reversível, na periodontite a resposta inflamatória desencadeada pelos patógenos
causadores desta doença, leva à perda do colágeno constituinte do ligamento
periodontal, que é responsável pela implantação do dente no osso alveolar, e sua
progressão pode resultar na perda dental devido a destruição do osso e demais
tecidos de suporte dentais. Dentre esses patógenos relacionados a esta patologia,
destacam-se: Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e
Tannerella forsythia, oficialmente designadas agentes etiológicos da doença
periodontal. A presença dessas bactérias tem se mostrado como um indicador útil de doença ativa e de risco
aumentado de perda de inserção dental. Com base na
ausência de relatos específicos sobre a doença periodontal na população do município
de Vitória da Conquista, torna-se relevante a realização de estudos que tenham por
objetivo detectar e caracterizar possíveis patógenos relacionados a essa doença, bem
como estimar a prevalência da periodontite nesta população. O município de Vitória da
Conquista atende pacientes de cerca de 65 municípios adjacentes e é considerado um
pólo de saúde na região Sudoeste da Bahia. Desta forma, o presente estudo tem por
objetivo detectar, por meio de análise molecular, a presença Porphyromonas gingivalis
em amostras subgengivais de indivíduos com doença periodontal no município de
Vitória da Conquista, Bahia, contribuindo significativamente para que métodos
diagnósticos e preventivos sejam adotados de forma adequada ao contexto social e
econômico das populações atendidas.
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Os resultados obtidos até o presente momento com a análise dos dados
encontrados corroboram com os verificados na literatura, que apontam uma provável
relação entre a presença de P. gingivalis e o desenvolvimento da doença periodontal.

Apresentador: Inacio Lima Silva Aguiar

Título:  PG - Condições de Saúde Bucal em Portadores de Hepatite C

Orientador: Antonio Fernando Pereira Falcao

    No Brasil, estima-se que existam cerca de três milhões de portadores do virus da Hepatite C. Este foi identificado em
1989, sendo o principal agente etiológico da hepatite crônica denominada anteriormente não-A não-B. Sendo de
transmissão, principalmente, parenteral; num percentual significativo de casos não é possível identificá-la. A
cronificação ocorre em 70% a 85% dos casos, em média, 1/4 a 1/3 evolui com padrão de acometimento histológico de
moderado a grave, necessitando de tratamento. O restante evolui de forma mais lenta podendo não desenvolver
hepatopatia grave. É o maior responsável por cirrose hepática e transplante hepático no Mundo Ocidental. As hepatites
virais, constituindo-se num grave problema de Saúde Pública no mundo e no Brasil, requerem relevante participação do
cirurgião-dentista e de toda equipe de saúde bucal na promoção de saúde, prevenção, diagnóstico e acompanhamento
dos portadores, sintomáticos ou não, desde a sua formação.
     A doença determina grande impacto nas condições de saúde e de vida da coletividade, e, visando os meios para
conhecer melhor o comportamento dessa patologia nas populações, particularmente numa perspectiva da saúde bucal,
justifica-se a realização de levantamentos epidemiológicos para avaliar as condições de saúde bucal dos portadores,
cadastrados no Programa de Atenção à Saúde Bucal de Gestantes, Idosos e Pacientes Especiais da FOUFBA,
propiciando-lhes o adequado e necessário tratamento, bem como, alertando, vivenciando e esclarecendo sobre as
formas de contágios. Sendo capaz, ante as condições e necessidades de saúde bucal detectadas, de atuar na
promoção, prevenção e reabilitação destes pacientes, tendo como escopo o conhecimento do perfil dessa população
alvo e o interesse em repassar esses conhecimentos aos profissionais de saúde, em especial da Odontologia e seus
auxiliares.
     Estudar-se-á as condições e necessidades de saúde bucal dos pacientes portadores do vírus VHC atendidos no
Programa de Atenção à Saúde Bucal de Gestantes, Idosos e Pacientes Especiais da FOUFBA, dispensando atenção e
assistência odontológica necessária e direcionada às necessidades de saúde bucal destes indivíduos.

Apresentador: Joana Danielle Brandão Carneiro

Título: Notificação de Violência: relato de experiência de acadêmicos em uma Unidade de Saúde da Família de
Salvador

Orientador: Jean Nunes dos Santos

O Programa de Educação pelo Trabalho para Saúde (PET- Saúde da Família) é destinado a fomentar grupos de
aprendizagem tutorial no âmbito da Estratégia Saúde da Família. As atividades desenvolvidas na parceria entre a
Universidade Federal da Bahia e a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador / Unidade de Saúde da Família de
Fazenda Coutos III, localizada no subúrbio ferroviário de Salvador, envolveram o desenvolvimento de grupos de
trabalho, à partir da metodologia de oficinas interdisciplinares, abordando diversos aspectos relacionados ao tema da
violência. O objetivo central das mesmas foi viabilizar a notificação na atenção básica. Observou-se alta prevalência de
relatos de violência doméstica e estrutural dos profissionais de saúde e reconhecimento da importância da temática,
além de significativo medo no registro, em função da violência estrutural. Destaca-se a necessidade de maior apoio
institucional no suporte às USF para a concretização da violência.

Apresentador: Jose Augusto Cardoso de Sousa

Título: Avaliação in vitro da fotobiomodulação a Laser no reparo ósseo de feridas cirúrgicas em fêmur de ratos
diabético induzidos submetidos a enxerto ósseo bovino composto

Orientador: Luciana Maria Pedreira Ramalho

O objetivo deste estudo é o de analisar, histomorfologicamente, a eficácia da laserterapia não cirúrgica sobre o
processo de reparo ósseo, de defeitos em fêmur de ratos diabéticos e não-diabéticos, submetidos a enxerto ósseo
bovino composto (Gen-Mix® - Baumer –SP). Foram utilizados 90 ratos Wistar, nos quais foram confeccionado um
defeito ósseo com 3mm2 de dimensão. Nos grupos I, II e III foram utilizados ratos não-diabéticos. No grupo I, o defeito
foi preenchido apenas por coágulo sanguíneo (controle). Para o grupo II, o defeito foi  preenchido com o biomaterial. No
grupo III, os defeitos foram preenchidos com biomaterial e
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foram irradiados com Laser (AsGaAl, 780nm, 70mW, CW, 16J/cm2 por sessão, totalizando 7 sessões). Os grupos IV, V
e VI foram utilizados ratos diabéticos, com mesmo protocolo de preenchimento de defeitos e irradiação Laser dos
grupos I, II e III respectivamente. Os espécimes dos seis grupos foram avaliados nos pontos biológicos de 15, 21 e 30
dias pós-operatórios e analisados por microscopia de luz.

Apresentador: Julyanny de Souza Ribeiro

Título: Notificação de Violências a partir de Unidades Básicas de Saúde: reflexão sobre sentidos, significados,
resistências e avanços.

Orientador: Ana Clara de Reboucas Carvalho

Notificação é a comunicação obrigatória de determinadas doenças ou agravos às autoridades competentes de saúde. O
profissional que identificar algum caso de violência deverá preencher a Ficha de Notificação e encaminhar ao Serviço
Social ou ao Programa de Prevenção e atendimento às Vítimas de Violência (PAV) da sua Unidade de Saúde, conforme
determinam as legislações: Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº 8.069; Notificação da Violência contra Mulher
– Lei nº 10.778; Estatuto do Idoso – Lei Federal nº 10.741. A obrigatoriedade da notificação está assegurada também
pelo Conselho Federal de Medicina e por alguns Conselhos Regionais. Lembramos que é por meio da notificação que
se cria o elo entre a área da saúde e o sistema legal, iniciando-se a formação da rede multi-profissional e inter-
institucional de atuação fundamental nesses casos, além de permitir o dimensionamento epidemiológico da violência.
Ressalte-se que a notificação é de suma importância para a proteção integral das vítimas e responsabilização,
reeducação e tratamento dos autores de agressões, além de proporcionar a visibilidade do fenômeno, subsidiando a
implantação de políticas públicas para seu enfrentamento. Portanto, é de fundamental importância a capacitação
permanente dos Agentes Comunitários de Saúde, bem como dos demais profissionais de saúde, quanto aos diversos
tipos de Violência. Através de um processo de capacitação, no qual se propicia momentos de discussão sobre a
questão da violência, métodos para sua detecção e o estímulo à notificação dos casos detectados pelos mesmos,
possibilitará a reflexão sobre uma nova cultura de combate a violência contribuindo para a construção de uma
sociedade mais tolerante baseada na cultura da paz. Por isso, é fundamental a preparação desses profissionais no
combate a violência, haja a vista, que estes profissionais participam diretamente do cotidiano da comunidade através
das visitas domiciliares. O presente trabalho propõe uma revisão conceitual acerca do tema da notificação das
violências contra os grupos sociais mais vulneráveis a tais eventos, bem como visa socializar reflexões a partir das
experiências em duas Unidades de Saúde da Família, do Subúrbio Ferroviário de Salvador – Bahia, no tocante à
incorporação sistemática da notificação compulsória das diversas manifestações de violências, destacando os sentidos,
significados, avanços e resistências relacionadas à referida prática.

Apresentador: Kecia Teles Reis da Silva

Título:  PG - Fatores associados ao sangramento gengival em gestantes

Orientador: Maria Isabel Pereira Vianna

O sangramento gengival decorrente da gengivite gravídica é um fenômeno comum e está relacionada à presença d
biofilme em um hospedeiro fisiologicamente alterado em função da gravidez. O objetivo deste estudo foi identificar
fatores associados ao sangramento gengival em gestantes.   Grávidas que faziam pré-natal em unidades de saúde da
rede pública de Salvador-BA responderam a um questionário, e foram submetidas ao exame clínico periodontal
completo. Como resultados parciais, foram avaliadas 17 gestantes e observou-se que 94,1% destas apresentavam
sangramento gengival (SG). Além disso, cerca de 41,2% das gestantes relataram terem piorado o auto cuidado com a
saúde oral e, conseqüentemente, apresentaram uma média de SG de 32%. Das 17 gestantes entrevistadas apenas 6
(35,3%) relataram ter visitado o dentista durante a gravidez, sendo que estas obtiveram uma média de SG menor do
que as que não freqüentaram. Dessa forma, a motivação e manutenção da higiene bucal são fatores de suma
importância na prevenção ou redução da severidade das alterações inflamatórias mediadas pelas alterações hormonais
durante o período gestacional.

Apresentador: Lais Macedo Santos Machado

Título: Análise do indicador de risco Diabetes na ocorrência da doença periodontal na comunidade de Oitis -

Orientador: Gisela Estela Rapp

Objetivou-se analisar o indicador de risco diabetes na ocorrência da doença periodontal na população de Oitis –
Esplanada - Bahia. Para fazer a correlação entre estas duas doenças foi medida a glicemia da população em jejum com
o glicosímetro e utilizou-se a sondagem eletrônica Florida Probe (FP 32) para mensurar a perda do nível de inserção
clínica (PNIC). 110mg/dL foi o valor considerado acima da normalidade glicêmica e para o PNIC foi considerado como
prevalência para a doença periodontal PNIC = 5
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mm e para severidade o PNIC =
7mm. Encontrou-se que 23% desta população apresentou a glicemia elevada, 56,75% foi a prevalência da doença
periodontal e 50% com severidade desta doença. Portanto, o índice glicêmico desta população não foi elevado em
comparação a outras populações, mas a prevalência e severidade da doença periodontal foi bastante expressiva.

Apresentador: Lais Nogueira da Silva

Título: AVALIAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO ÓSSEA EM FRATURAS CIRÚRGICAS, PROVOCADAS EM TÍBIA DE
COELHOS E MANTIDAS COM FIXAÇÃO RÍGIDA TRATADAS COM LASERTERAPIA E ENXERTO ÓSSEO
CERÂMICO BIFÁSICO

Orientador: Antonio Luiz Barbosa Pinheiro

Este estudo tem o objetivo de avaliar por fluorescência laser e por histologia o
reparo ósseo após fratura cirúrgica e fixação rígida, para verificar se este é
influenciado pela irradiação com Laser diodo infravermelho (?780nm, 50mW, CW)
associado a membrana (GenDerm; BAUMER®) e implante de Enxerto Ósseo
Cerâmico Bifásico (GenPhos HATCP; BAUMER®). Fraturas serão criadas em
tíbias de nove coelhos Oryctolagus. Os animais serão divididos em 3 (três) grupos:
G1- Osso Basilar, G2- Fixação Interna Rígida(FIR) + Laser, G3 - FIR + Laser +
Enxerto . Nos grupos G2 e G3 será realizada a fratura. Os cotos ósseos serão
então fixados, com sistema rígido. Em seguida, será feita a colocação do enxerto e
da membrana no grupo G3. Os animais do grupo G3 serão irradiados durante 14
(catorze) dias, a cada 48 horas com uma dose de 16J/cm2, de forma pontual em 4
(quatro) regiões adjacentes a área da fratura óssea (4 x 4J/cm2). O período de
observação será no 30° dia pós-operatório. A análise será feita por fluorescência a
Laser de ?655nm e histologia.

Apresentador: Lais Sara Egas Muniz Barreto Valle

Título: História Gestacional e Doença Periodontal em Gestantes

Orientador: Maria Isabel Pereira Vianna

As modificações hormonais ocorridas durante a gestação não causam por si só as alterações periodontais, mas aliadas
à microbiota, que desempenha papel etiológico desencadeador da doença, potencializam o quadro infeccioso e a lesão
tecidual associada à própria resposta imunológica local. O objetivo deste estudo foi identificar fatores associados à
história gestacional e a doença periodontal em gestantes cadastradas em programas de pré-natal de unidades básicas
de saúde da rede pública da cidade de Salvador- Bahia. As 17 entrevistadas/examinadas responderam a um
questionário e submeteram-se espontaneamente ao exame clínico periodontal completo. Encontrou-se 23,5% (n=4) das
gestantes com diagnóstico de doença periodontal (DP), em relação a essas mulheres no período gestacional observou-
se os seguintes resultados parciais: 25% (n= 1) apresentaram discrasias sanguíneas, doença cardiopulmonar ou
hipertensão arterial; 75% (n= 3) necessitaram de suplemento vitamínico, 75% (n=3) perceberam sangramento gengival;
50% (n=2) visitaram e receberam orientação do dentista. Mudanças, como hiperemia, edema e sangramento gengival,
estão relacionadas a fatores como presença de placa bacteriana, deficiências nutricionais, altos níveis hormonais, mas
os dois últimos sozinhos são incapazes de desenvolver DP, sendo apenas agentes potencializadores da doença.

Apresentador: Manuela Torres Andion Vidal

Título:  PG - Densidade de células mastocitárias em tumores de glândula salivar menor.

Orientador: Jean Nunes dos Santos

Neoplasias de glândula salivar menor mostram comportamentos biológicos distintos, por vezes atribuídos à célula
mioepitelial presente em muitas dessas lesões. As células mastocitárias (CMs) podem atuar no crescimento tumoral por
influenciar a angiogênese, a remodelação decidual e a imunossupressão. Aqui, estudamos a presença de CMs em
neoplasias de glândula salivar menor. Neste estudo foi realizada a técnica imuno-histoquímica contra triptase de CMs
em 41 casos desses tumores (adenoma pleomórfico, AP, n=10; carcinoma adenóide cístico, CAC, n=11; carcinoma
mucoepidermóide, CME, n=10; adenocarcinoma polimorfo de baixo grau, APBG, n=10). Cada CM foi contada e o
número médio dessas células foi obtido em regiões intratumorais (CMs no interior do parênquima tumoral) e regiões
peritumorais (próximas ao parênquima tumoral) em até 10 campos (x40). CMs foram vistas como células ovalares,
fusiformes e anguladas, em especial, próximas a vasos sanguíneos. O número médio de CMs foi maior no CME (n=
11,5), seguido do CAC (n= 7,58), AP (n= 7,66) e APBG (n= 7,04); esta diferença foi significante quando as regiões
intratumorais do CME foi comparada com o CAC (p<0.001) e AP (p<0.001). Entretanto, as células
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mastocitárias foram mais freqüentes em áreas peritumorais, sendo a diferença de imunomarcação estatisticamente
significante quando estas áreas foram comparadas com regiões intratumorais nos APBG (p< 0.001), CME (p< 0.001),
CAC (p<0.001) e AP (p< 0.001). Este estudo mostra a diferença quantitativa de CMs em diferentes neoplasias de
glândula salivar, sugerindo que a presença dessas células influencia a angiogênese tumoral. É possível que o maior
número de CMs em tumores malignos com ausência ou pouca diferenciação mioepitelial possa agir como um fator
angiogênico que facilita a agressividade tumoral.

Apresentador: Marcos Cardoso Santos

Título: Avaliação da prevalência de ateromas em pacientes diabéticos através de radiografia panorâmica digital

Orientador: Paulo Sergio Flores Campos

A presença de ateroma na artéria carótida de indivíduos assintomáticos é associada ao desenvolvimento de doenças
cérebro vasculares. As calcificações na carótida podem ser observadas comumente em radiografias panorâmicas,
considerados achados importantes, e um recurso adicional na prevenção de eventos cardiovasculares e
vasculocerebrais. O presente trabalho, busca através de uma revisão de literatura, presentar a importância da
radiografia panorâmica digital na detecção de ateromas carotidianos em pacientes portadores de doenças crônicos
degenerativas, tais como o Diabetes mellitus, que representa um fator de risco preditivo para o AVC.

Apresentador: Marilia de Araujo Ramos

Título: Ação do LED vermelho e da Luz Polarizada sobre o tecido de granulação de ratos.

Orientador: Silvia Regina de Almeida Reis

Diversos estudos já comprovaram a influência positiva da fototerapia no reparo tecidual, no entanto, o uso da luz como
moduladora do tecido de granulação ainda é muito controverso. O objetivo desse trabalho foi avaliar a influência do LED
vermelho (?625-740nm) e da luz polarizada (?400-2000nm) na maturação do tecido de granulação. Foram utilizados 36
ratos machos, divididos em três grupos de 12 ratos cada, com massa entre 200 a 250 gramas. Cada grupo foi
randomicamente dividido em três subgrupos com quatro animais distribuídos de acordo com o 2º, 4º e 6º dia de morte.
Foi realizada uma ferida quadrada padronizada, com 1centímetro no dorso dos animais. Uma parte do tecido foi
processado e corado pela hematoxilina e eosina e Sírius vermelho, e outra parte foi processada para imuno-
histoquímica. Foi observado uma maior vasodilatação e número de vasos superior nos grupos tratados com as
modalidades de luz em relação ao controle, porém sem diferenças estatísticas. A expressão do colágeno também foi
superior para os grupos irradiados comparando-se ao controle. Entretanto os grupos LED e luz polarizada apresentaram
menores níveis de TGF-ß do que o controle, em todo período experimental, sendo essa diferença significativa apenas
no segundo dia. Os dados obtidos sugerem que o uso do LED vermelho e da luz polarizada contribuem para o aumento
da angiogênese.

Apresentador: Monica Sueli B de Oliveira

Título: Fatores sócio-demográficos e doença periodontal em gestantes

Orientador: Maria Isabel Pereira Vianna

Os Fatores sociodemográficos que envolvem as gestantes podem estar associados ao aumento da profundidade de
sondagem periodontal durante a gestação. Desta forma objetivou-se identificar variáveis sócio-demográficas
relacionadas à doença periodontal durante o período gestacional como: idade, cor da pele, nível socioeconômico,
número de componentes da família e situação conjugal de pacientes atendidas no pré-natal em unidades de saúde
públicas de Salvador-BA, em 2010. A coleta de dados foi realizada em Consultório Odontológico constando de exame
periograma completo e aplicação de questionário estruturado. A ficha para o exame bucal focalizava a avaliação da
presença de gengivite, doença periodontal, seguindo parâmetros clínicos como: índice de recessão e hiperplasia
gengival, profundidade de sondagem, sangramento gengival, nível de inserção clínica e placa visível. O questionário
compreendia dados de identificação das Gestantes e relativos às condições socioeconômicas, história gestacional atual,
hábitos de vida, tais como: tabagismo; bebidas alcoólicas; uso de drogas ilícitas; higiene bucal; acesso à atenção
odontológica durante a gestação; percepção sobre saúde bucal; impacto odontológico nos desempenhos diários: e
Historia de gestações anteriores. Foram avaliadas 17 gestantes, com idades de 17 a 39 anos. A maioria das mães
(41.2%) estava no sétimo mês de gravidez. Do total de gestantes 29.4% eram primigestas. Ao exame clínico foi
diagnosticada uma média de 29.4% de sangramento gengival á sondagem. Apenas 17.6% das gestantes apresentaram
ausência de placa visível. A prevalência de doença periodontal, constatada foi de 23.5 %. Ressaltando os fatores
relacionados à saúde bucal na gestação 70.6% das gestantes apresentou sangramento gengival á escovação, sendo
que destas 35.3% relataram que isso acontece sempre. Foi
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observado que grande parte 64.7% das gestantes não visitou o cirurgião-dentista durante o período gestacional, e
apenas 17.6% relataram que receberam orientação sobre saúde bucal pelo mesmo, nenhuma delas relatou ter recebido
orientação sobre saúde bucal oriunda de outro profissional de saúde como médico, enfermeiro, técnico ou auxiliar de
saúde bucal ou agente comunitário de saúde. A doença periodontal na gestante pode desencadear o nascimento
prematuro e restrição do crescimento fetal, por isso esta condição merece atenção especial por parte dos cirurgiões-
dentistas.

Apresentador: Patricia Soares Cavalcante

Título: Educação e saúde: integrando práticas para a promoção de saúde bucal

Orientador: Maria Beatriz Barreto de Sousa Cabral

Resumo

A cárie dentária é a patologia mais comum da cavidade bucal, possuindo etiologia complexa e multifatorial. A
identificação de fatores coletivos de risco à cárie dentária em idade pré-escolar constitui um forte instrumento para a
prevenção e promoção da saúde bucal. Os professores e alunos do magistério podem colaborar com a educação em
saúde, pelo fato de estarem em constante convívio com os escolares, o que favorece o desenvolvimento de orientação
quanto aos cuidados com a saúde bucal, tornando-se, assim, parceiros dos programas preventivo-educativos. Neste
contexto, a estratégia das escolas promotoras da saúde está em expansão no país. A escola saudável é aquela que
possui um ambiente solidário e propício ao aprendizado, por isso ela deve estar engajada no desenvolvimento de
políticas públicas saudáveis e na estimulação da criação de entornos favorecedores à saúde, descritos em
convergência com a proposta do modelo de atenção da Vigilância da Saúde. Foi feita uma análise descritiva dos dados
quantitativos e uma abordagem qualitativa com base na técnica “analise de conteúdo”, proposta por Laurence Bardin. A
importância atribuída a tais programas relaciona-se a três categorias: educação em saúde bucal, dificuldade de acesso
aos serviços odontológicos e evitar problemas odontológicos. Este trabalho tem como objetivo identificar o
conhecimento e a atuação dos professores e cuidadores na prática em saúde bucal em Centros Municipais de
Educação Infantis de Salvador, Bahia.

Apresentador: Paulino da Silva Marinho

Título: Análise molecular para detecção do patógeno Aggregatibacter actinomycetemcomitans em amostras
populacionais do município de Vitória da Conquista, Bahia.

Orientador: Maise Mendonca Amorim

A doença periodontal é caracterizada por inflamação e infecção local dos tecidos de suporte dentais, que resultam em
diferentes graus de perda de inserção dental em resposta ao acúmulo de biofilme no dente afetado. Esta patologia é
caracterizada por inflamação e infecção local dos tecidos de suporte dentais, resultando em diferentes graus de perda
de inserção dental em resposta ao acúmulo de biofilme no dente afetado. A resposta inflamatória desencadeada pelos
patógenos causadores desta doença leva à perda do colágeno constituinte do ligamento periodontal, que é responsável
pela implantação do dente no alvéolo dental. Dentre esses patógenos relacionados a esta patologia, destacam-se:
Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Tannerella forsythia, oficialmente designadas
agentes etiológicos da doença periodontal. A presença dessas bactérias tem se mostrado como um indicador útil de
doença ativa e de risco aumentado de perda de inserção dental. Com base na ausência de relatos específicos sobre a
doença periodontal na população da Comunidade Quilombola Boqueirão, assim como na população da zona urbana do
município de Vitória da Conquista, torna-se relevante a realização de estudos que tenham por objetivo detectar e
caracterizar possíveis patógenos relacionados a essa doença, bem como estimar a prevalência da periodontite em
ambos os grupos populacionais. O município de Vitória da Conquista é considerado um pólo de saúde na região
Sudoeste da Bahia, atendendo pacientes de cerca de 65 municípios adjacentes, e a realização de pesquisas na área de
saúde bucal contribuirá de forma significativa para que sejam adotados métodos diagnósticos e preventivos, bem como
terapias adequadas ao contexto social e econômico das populações atendidas. Desta forma, o presente estudo tem por
objetivo detectar, por meio de análise molecular, a presença de Aggregatibacter actinomycetemcomitans em amostras
subgengivais de indivíduos com doença periodontal no município de Vitória da Conquista, Bahia.
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Título: Avaliação do impacto de ações de promoção de saúde em crianças de escolas municipais de educação
infantil em Salvador/BA

Orientador: Andreia Cristina Leal Figueiredo

A cárie dentária é uma das doenças bucais mais prevalentes no Brasil. Trata-se de enfermidade crônica de grande
impacto na qualidade de vida por causar dor e sofrimento. Esse estudo teve como objetivo descrever a prevalência de
cárie dentária entre escolares de 04 a 06 anos de idade de duas escolas municipais de Salvador/BA, sendo que uma
delas participa de atividades educativas e preventivas – escovação supervisionada duas vezes por semana e aplicação
tópica de flúor duas vezes ao ano. Trata-se de um estudo de prevalência. Foi realizado um primeiro levantamento
epidemiológico de cárie em 2009 e o segundo em 2010 com a utilização de espátula de madeira e sob luz natural. O
índice utilizado foi o ceo-d.  Observou-se que a media de dentes cariados, perdidos e obturados na dentição decídua foi
de 2,12 em 2009 e 1,92 em 2010 sendo que 26 % eram livres de cárie em 2009 e 30,8% em 2010. Ao observar a
distribuição desse índice em relação a idade em 2009 observou-se que aos  4 anos esse percentual era de 47%, aos 5
anos era de 44,6% e aos 6 anos esse percentual declina para 11,8%. Em 2010 esse percentual variou de 64 para as
crianças de 4 anos e 12% para as crianças de 6 anos ou mais. Na escola que tem atividades educativas e preventivas
em saúde bucal observou-se um ceo-d de 2,33 em 2009 e 2,07 em 2010. Já a outra escola que não participa das
atividades educativas e preventivas apresentou ceo-d igual a 1,88 em 2009 e 1,79 em 2010 . Conclui-se que os
escolares examinados apresentam condições de saúde bucal que não condizem com as metas preconizadas pela OMS
para 2010 em relação a crianças livres de cárie e apesar de uma das escolas participarem de atividades preventivas e
educativas em saúde bucal.  Há a necessidade do fortalecimento das ações coletivo-educativas em saúde com o
emprego de estratégias pedagógicas que visem a socialização e a produção compartilhada do conhecimento.

Apresentador: Rafael Dias do Nascimento

Título: Análise de risco da periodontite no ensino da Odontologia da UFBA.

Orientador: Gisela Estela Rapp

A prevalência do sobrepeso e da obesidade está aumentando em diversas partes do mundo, independente do sexo e
idade. Em países emergentes como o Brasil, têm-se evidenciado a co-existência da desnutrição e da obesidade. Os
dados epidemiológicos referentes à obesidade têm-se tornado alarmantes, seja no que tangem às taxas crescentes de
prevalência e de incidência, como nas implicações relacionadas às doenças associadas. Em todas as regiões do Brasil,
parcelas significativas da população adulta apresentam sobrepeso e obesidade. Estudos recentes têm demonstrado
que a obesidade também está associada às doenças bucais, particularmente a doença periodontal, sendo que a doença
periodontal é uma doença ocasionada por uma inflamação crônica dos tecidos periodontais, e a obesidade têm-se
mostrado um importante fator para o aparecimento desta doença, pois está intimamente relacionado com o aumento de
mediadores da inflamação, como TNF-alfa, que potenciam a resposta inflamatória. Este estudo tem como objetivo
associar o índice de massa corporal com o risco à doença periodontal. Foram utilizadas fichas clínicas para coleta dos
dados dos indivíduos que se apresentaram para tratamento periodontal inicial na Disciplina de Periodontia I da
Faculdade de Odontologia no período de 2010.1. Os dados do risco periodontal foram mensurados através do polígono
do risco periodontal, levando em consideração seis parâmetros (índice de sangramento, fatores sistêmicos, fatores
ambientais, perda dental, quantidade de bolsas periodontais e a relação da perda óssea/idade) e classificados em três
níveis de risco periodontal (alto, moderado e baixo) descritos por Lang & Tonetti (2003). Já os dados do IMC foram
coletados através da mensuração da altura e peso do paciente, sendo classificados como magro, saudável, com
sobrepeso e obeso, tendo como variáveis o sexo e a idade dos pacientes.

Apresentador: Rafaela Lopes Silva

Título: Cárie dentária na primeira infância e fatores associados

Orientador: Maria Beatriz Barreto de Sousa Cabral

A cárie dentária é uma das doenças com maior prevalência na infância. Sua etiologia multifatorial destaca a importância
dos fatores biológicos, comportamentais e socioeconômicos, fazendo-se necessário que os profissionais e o público em
geral conheçam os reais fatores de risco associados à sua ocorrência. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os
fatores de risco para a cárie dentária descritos na literatura mais recente, além de descrever a prevalência de cárie
encontrada em crianças de 36 a 48 meses de idade que freqüentam creches públicas do município de Salvador-Ba.
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Orientador: Gisela Estela Rapp

Objetivou- se estudar a prevalência e a severidade da doença periodontal (DP) na
população de Oitis Bahia. A perda do nível de inserção clínica (PNIC) foi aferida
eletronicamente FP-32 por um único examinador treinado. PNIC =5 mm e =7 mm em pelo
menos um sítio foram os critérios para prevalência e severidade da DP, respectivamente.
Resultados em 52 indivíduos com idade de 14 a 71 anos (média 26 anos) sendo 38
mulheres evidenciam prevalência e severidade da DP em 73,07% e 65,38%,
respectivamente. O sextante S6 apresentou menor prevalência (32,69%) e severidade
(26,92%) da DP. Nesta população apenas 17,3% eram fumantes leves e apenas 2
indivíduos relataram ter diabetes. Apenas 2 indivíduos (3,8%), tiveram mais de 9 anos de
ensino. Mais da metade deste grupo investigado nunca foi ao dentista e não usa nenhum
método auxiliar na escovação. Adicionalmente foram obtidos dados de edentulismo total
ou parcial. Foram examinados 66 indivíduos com idade de 13 a 90 anos (média 33,49)
sendo 45 mulheres, por um único examinador treinado. Resultados mostram que 4,7% da
população de estudo é desdentada total e que 56,92% dos indivíduos dentados
apresentaram perda dental de pelo menos um dente. Na faixa etária de 13-21 anos esta
prevalência foi de 28,57%. O sextante um (S1) apresentou a maior prevalência de perda
total de dentes (12,12%) comparado aos demais sextantes (S2-S6). Todos os indivíduos
pesquisados foram examinados em suas residências. Através de questionário Critério de
Classificação Econômica Brasil (CCEB) foi observado que todos os indivíduos se
encontram no terço inferior da economia (classe E, extrema pobreza). Conclui-se que a
prevalência e a severidade da DP foram altas na comunidade de Oitis. A população
investigada necessita de atenção pública quanto aos parâmetros econômicos de extrema
pobreza encontrados bem como dos elevados índices de edentulismo total ou parcial
encontrados.

Apresentador: Rodolfo Bonfim Ribeiro

Título: Condições de saúde bucal e a doença falciforme no estado da Bahia- estudo das crianças atendidas pela
APAE- Salvador

Orientador: Maria Cristina Teixeira Cangussu

Os centros de triagem neonatal sempre se constituíram como instituições de referência para o diagnóstico precoce de
doenças do recém-nato e o acompanhamento sistemático desse paciente e seus familiares. No entanto, algumas
doenças não tem ainda, de forma substancial e sedimentada, um estudo sobre a origem da demanda, fatores
específicos e fatores ecológicos relacionados. Na Bahia, pode-se citar a doença falciforme e, mais precisamente, sua
forma de apresentação como Anemia. Os autores do presente trabalho buscaram identificar a origem dos casos de
doença falciforme diagnosticados pela APAE em Salvador, Bahia, nos anos de 2007 e 2008 e seu perfil de demanda.
Destaca-se o grande número de anemia falciforme na zona urbana e outros tipos de doença em municípios de menor
porte populacional. Diversos municípios não tem notificação de casos da doença.

Apresentador: Ruany Amorim da Silva

Título: Diabetes, Saúde Bucal e Periodontal

Orientador: Antonio Fernando Pereira Falcao

Estudo prospectivo de busca ativa de pacientes diabéticos ou que apresentem manifestações bucais associadas ou
não, diagnosticadas e atendidos no Programa de Atenção a Gestantes, Pacientes Especiais e Idosos na FOUFBA nos
semestres de 2009.2 e 2010.1. A amostra foi composta de 35 pacientes diabéticos. Objetivou-se traçar o perfil
epidemiológico da população atendida na demanda livre da FOUFBA e os encaminhados dos centros ou serviços
especializados, detectando-se as principais manifestações clinicas da diabetes e as alterações e/ou lesões bucais mais
prevalentes na população em estudo, determinando-se a faixa etária, gênero e raça mais acometida por essas lesões.
Este estudo torna-se importante uma vez que busca conhecer as manifestações clínicas do diabetes, e compreender a
importância de manter a saúde bucal nesses pacientes acometidos por uma das doenças mais comuns na população. A
maioria dos entrevistados/examinados pertencia ao gênero feminino (63%) para 37% masculino. Preto e pardos
corresponderam ambos a 40,0%, perfazendo um total de 80,0%. Escolaridade de nível fundamental (68,6%) e renda
familiar mensal entre 1 a 2 salários mínimos (80,0%). A maior faixa etária foi de 60 anos ou mais (66%) e entre 30 a 59
anos (28,3%). A maioria dos examinados tiveram estabelecido o diagnóstico de diabetes há aproximadamente entre 5 a
10 anos (34,3%) e há menos de 5
anos (31,4%), estando em tratamento regular (94,3%). As mulheres apresentaram-se como mais afetadas pela doença
periodontal 62,5%, e os homens com um número de sítios mais comprometidos, sendo a doença periodontal mais
prevalente nos adultos e idosos e em não brancos. O tipo de diabetes mais prevalente foi o tipo 2 e apresentaram maior
comprometimento periodontal os do tipo 1. Estes achados não foram
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estatisticamente significante para nenhuma das variáveis estudadas relacionada com presença de
periodontite. As manifestações bucais mais prevalentes foram: halitose (71,4%); supuração e abscessos
periodontal/gengival (40,0%) ambos; xerostomia (34,3%) e alteração do paladar (17,1%). Não houve referência à
glossodinia nem à síndrome da ardência bucal.

Apresentador: Rubem Lima Santos

Título: Manifestações Bucais em Pacientes Idosos HIV+/AIDS

Orientador: Antonio Fernando Pereira Falcao

A AIDS tem como fator etiológico o vírus da imunodeficiência humana (HIV), a infecção
se dá através de contato com sangue e hemoderivados contaminados, de contato sexual, ou
por via transplacentária. Na área odontológica, o desconhecimento inicial da doença e de
seus aspectos clínicos, além do preconceito gerado em torno da AIDS, causou sérias
limitações no tratamento desses pacientes. Sendo que os primeiros sinais clínicos da doença
podem ser representados por manifestações orais, cabendo ao cirurgião-dentista um papel
importante tanto no diagnóstico quanto no controle da síndrome. O contingente
populacional de pacientes idosos vem aumentando continuadamente, decorrente: do
aumento da expectativa e da melhoria da qualidade de vida, igualmente observado nos
pacientes idosos contaminados pelo HIV. No Brasil, observa-se um aumento relativo de
indivíduos com idade superior a 50 anos infectados por HIV, sendo que, as mulheres são
mais acometidas e o contágio, em sua maioria, se dá por relação heterossexual.
Além das complicações associadas à HIV/AIDS, o idoso pode apresentar vários agravos à
saúde que requerem vários medicamentos de uso continuados para o controle dessas
comorbidades. Objetivou-se identificar as condições e necessidades de saúde bucal em
pacientes HIV/AIDS, maiores de 50 anos de idade, notadamente aquelas classicamente
associadas à infecção, relacionando-as às comorbidades sistêmicas e locais, medicações
para o controle das mesmas e a terapia antiretroviral altamente ativa (HAART), orientar e
protocolar medidas terapêuticas no manejo odontológico ante às condições e necessidades
identificadas.

Apresentador: Samara Pereira Queiroz

Título: Análise Histológica de Enxerto Bovino em Bloco Irradiado com Laser Infravermelho de ? 780nm. Um
Estudo Comparativo em Coelhos.

Orientador: Andre Carlos de Freitas

Vários estudos são desenvolvidos para observar as formas de se acelerar a formação óssea, favorecendo os eventos
celulares iniciais de proliferação e diferenciação. Dentre essas formas está o laser de baixa potência associado ao
enxerto ósseo. Além disso, Apesar dos efeitos positivos na reparação de defeitos ósseos preenchidos com osso
autógeno e o favorecimento dos processos de revascularização, para a sua utilização é necessário mobilizar áreas
doadoras, acrescentando além de custos, um maior risco devido a morbidade associada ao local doador. A carência de
literatura disponível nos levou a comparar a capacidade de reparo dos enxertos de origem bovina em bloco e enxertos
autógenos, além de incluir a utilização ou não de laser de baixa potência para verificar a sua efetividade no processo.
Por isso, o objetivo deste trabalho é avaliar histologicamente a incorporação do enxerto em bloco bovino mineralizado
fixado na região do côndilo femoral do coelho (Oryctolagus cunicullus) fotobiomodulado com o laser diodo infravermelho
de comprimento de onda 780?m e compará-lo com enxerto autógeno. Os animais foram divididos em 4 (quatro) grupos
(I, II, III, IV) e para cada grupo foram obtidas 4 amostras. Todos os grupos receberam enxerto em bloco, autógeno ou
xenógeno, fixado com parafuso de titânio de 1.5 mm de diâmetro. Nos grupos III e IV, o enxerto foi irradiado com laser
infravermelho durante 14 (quatorze) dias, a cada 48 horas com uma dose de 16J/cm2. Os animais dos grupos foram
sacrificados após o período de 9(nove) semanas.

Apresentador: Samilly Evangelista Souza

Título: Avaliação do perfil nutricional e Sócio econômico de Indivíduos Desdentados Totais Reabilitados na
Disciplina de Prótese Total da FO-UFBA

Orientador: Anderson Pinheiro de Freitas

No idoso, a diminuição da capacidade mastigatória está relacionada com a perda progressiva dos dentes. Usuários de
próteses apresentam 1/6 da capacidade mastigatória quando comparado com indivíduos com dentição natural. Isso
pode refletir na necessidade de um tempo maior no ato mastigatório para se conseguir desdobrar os alimentos, além de
representar um maior risco de possíveis acidentes orofaringeanos, por deglutirem partes de alimentos inteiros. Diante
da importância de uma boa mastigação no processo alimentar dos idosos juntamente com o seu bom estado nutricional,
faz-se necessária a realização de estudos que possibilitem a busca de soluções para os principais problemas encontra
dos nessa área. Este
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Apresentador: Samilly Evangelista Souza

Título: Avaliação do perfil nutricional e Sócio econômico de Indivíduos Desdentados Totais Reabilitados na
Disciplina de Prótese Total da FO-UFBA

Orientador: Anderson Pinheiro de Freitas

trabalho avaliou as condições nutricionais de 40 indivíduos desdentados totais reabilitados no período de Julho de 2009
a Março de 2010 na disciplina de prótese total da FO-UFBA.

Apresentador: Talita Elienice Silva Matos

Título: Análise da Longevidade das Restaurações Atraumáticas com Cimento de Ionômero de Vidro em Molares
decíduos

Orientador: Alessandra Castro Alves

 O objetivo do estudo piloto foi avaliar a longevidade do tratamento restaurador atraumático (ART) com um cimento de
ionômero de vidro de baixo custo, em crianças que procuraram atendimento na Odontopediatria da F.O-UFBA durante
os anos de 2008 e 2009. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da F.O-UFBa. A ART utilizada foi
pela técnica descrita originalmente por Frencken (1998). Cinquenta restaurações foram realizadas em 26 crianças de 3-
9 anos (6,96±1,61) de idade por dois operadores calibrados. As ARTs foram avaliadas mensalmente por um único
avaliador e reparadas imediatamente quando deficientes. Quarenta e quatro ARTs foram realizadas em molares
decíduos e seis em primeiros molares permanentes. Após seis e doze meses, 45 restaurações estavam sob
acompanhamento, devido ao abandono de três crianças. A taxa de sucesso do tratamento após seis meses de
acompanhamento foi de 80% sendo reduzida para 64,4% ao final do primeiro ano. Os resultados explicitam uma taxa
intermediária de sobrevivência para as ARTs aos 12 meses.

Apresentador: Tayna Assunção Gonzalez

Título: AVALIAÇÃO DA CICATRIZAÇÃO ÓSSEA EM FRATURAS  CIRURGICAS, PROVOCADAS EM TÍBIA DE
COELHOS E MANTIDAS COM FIXAÇÃO RÍGIDA TRATADAS SEM LASERTERAPIA E COM ENXERTO ÓSSEO
CERÂMICO BIFÁSICO.

Orientador: Antonio Luiz Barbosa Pinheiro

Este estudo tem o objetivo de avaliar por fluorescência laser e por histologia o reparo ósseo após fratura e fixação
rígida, para verificar o reparo ósseo associado à membrana (GenDerm; BAUMER®) e implante de Enxerto Ósseo
Cerâmico Bifásico (GenPhos HATCP; BAUMER®). O experimento utilizará de 09 coelhos Oryctolagus. Os animais
serão divididos em 03 (três) grupos: G1- Osso Basilar, G2- Fixação Interna Rígida(FIR), G3 – Fixação Interna
Rígida(FIR)+ Enxerto. Nos grupos G2 e G3 será realizada a fratura. Os cotos ósseos serão então fixados, com sistema
rígido (FIR). Em seguida, será feita a colocação do enxerto e da membrana no grupo G3. Após os procedimentos
cirúrgicos os animais serão colocados em gaiolas individuais com dieta sólida e água Ad libidum. O período de
observação será no 30° dia pós-operatório.

Apresentador: Thales de Souza Nunes

Título: A saúde bucal de crianças entre 4 e 6 anos de idade e  o cuidado necessário à sua manutenção:
construções das coordenadoras do Programa Sorrir

Orientador: Andreia Cristina Leal Figueiredo

 A saúde bucal de crianças entre 4 e 6 anos de idade e  o cuidado necessário à sua manutenção: construções das
coordenadoras do Programa Sorrir é o resultado dos meus  estudos realizados no GT Avaliação Participativa da
Faculdade de Odontologia da UFBA. Este GT se constituiu como grupo de estudos responsável pela etapa qualitativa
do Projeto “Tecnologia em saúde e educação: Avaliação de ações de promoção de saúde bucal de crianças de escolas
municipais de educação Infantil em Salvador-BA”. Participam dele professora e alunos de Odontologia da UFBA,
professoras da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Salvador e cirurgiãs-dentistas colaboradoras do
Programa. Entre maio e julho de 2010 tive oportunidade de me aproximar da metodologia qualitativa por meio de
leituras e discussões no grupo e também do exercício de levantamento de informações junto à comunidade escolar
encarregada do desenvolvimento do Programa em avaliação, por meio de entrevistas semi-estruturadas, e, ainda,
iniciar-me na análise qualitativa de textos produzidos a partir das entrevistas realizadas. Neste relatório apresento além
do texto síntese da minha contribuição à pesquisa avaliativa em andamento, um resumo do meu aprendizado no
período de vigência da bolsa PIBIC-UFBA
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Apresentador: Thanny de Paula Mascarenhas

Título: PERCEPÇÕES DE CUIDADO E PROTEÇÃO À INFÂNCIA A PARTIR DE AÇÕES PREVENTIVAS E
PROMOÇÃO DE SAÚDE EM ESCOLAS DO SUBÚRBIO FERROVIÁRIO, SALVADOR-BAHIA, 2010

Orientador: Ana Clara de Reboucas Carvalho

Diante da dimensão do problema da violência contra criança e o adolescente é um dever do profissional de saúde
contribuir para o bem estar destes indivíduos. O descuido sistemático com a higiene corporal da criança e a falta de
atendimento de cuidados necessários para a saúde podem ser considerados como expressão de maus tratos,
especificamente como negligência e abandono, os quais podem causar danos a desenvolvimento biopsicossocial
destes sujeitos. Apesar da reconhecida importância da saúde bucal, muitas crianças e adolescentes não têm o devido
acesso aos serviços de saúde, fator este que contribui potencialmente para o surgimento doenças dentobucais e outros
agravos à saúde. Medidas preventivas e de promoção da saúde bucal são necessárias para diminuir a incidência e a
prevalência da cárie e da doença periodontal nesta população. O presente projeto objetivou agregar ações de
prevenção e promoção em saúde bucal àquelas que visam problematizar o contexto domiciliar como espaço de
cuidados e de proteção às crianças, entendendo que as ações coletivas em saúde também são espaços privilegiados
para se avançar na perspectiva preventiva de violências contra grupos vulneráveis, no caso particular, de crianças e
adolescentes. Nesta direção, um conjunto de atividades de promoção de saúde bucal e de prevenção de doenças
bucais, a exemplo de levantamento epidemiológico e medidas de educação em saúde bucal, foram desenvolvidas em
duas escolas do município de Salvador – Bahia, em uma localidade do Subúrbio Ferroviário. Nestas ocasiões,
oportunamente, buscou-se introduzir a reflexão crítica sobre o tema das violências, sobretudo, daquelas que se
manifestam com mais frequência no âmbito doméstico, tais como as agressões físicas, psicológicas, a negligência e o
abandono. Para tanto foi adotada enquanto estratégia metodológica a realização de oficinas e de grupos focais com
pais e professores nas referidas escolas para a discussão de temas acima referidos, em especial, as violências em suas
diversas formas de manifestação e possíveis ações preventivas. Ademais, atividades lúdicas foram direcionadas para
os escolares, assim como exposições dialogadas, com temas voltados aos cuidados com a saúde bucal. Os resultados
preliminares têm demonstrado forte adesão e colaboração dos participantes, bem como visões diferenciadas a respeito
dos processos educativos e de cuidado por parte dos pais e responsáveis. Espera-se com este projeto efetivar ações de
prevenção e promoção da saúde, compreendendo que, para além da sua dimensão biológica, a condição saudável dos
sujeitos também vincula-se com o estímulo à cultura de paz nos mais diversos contextos sociais.

Apresentador: Vanessa Souza Moreira

Título: Condições de saúde bucal em crianças com anemia falciforme, doença falciforme e fenilcetonúria
atendidas em serviço de referência estadual, Bahia- 2010

Orientador: Maria Cristina Teixeira Cangussu

As alterações sanguíneas hereditárias e distúrbios metabólicos identificadas na triagem neonatal, no estado da Bahia,
são acompanhadas, no SUS pela APAE-Salvador. O objetivo deste trabalho foi identificar as condições de saúde bucal-
cárie, sangramento gengival e lesão de mucosa em crianças com estas alterações atendidas de março a agosto de
2010 no serviço de referência estadual. Procedeu-se um estudo de corte transversal, com entrevista e exame oral
realizado no próprio serviço, por dois examinadores previamente calibrados. Obteve-se dados sócio-demográficos e
condição de doença e indicadores de saúde bucal a partir dos critérios da Organização Mundial da Saúde. Foram
atendidas 80 crianças, de 2 a 96 meses de idade (média =28,95; desvio padrão= 23,43), sendo encontradas as
condições anemia falciforme- HBSS (85,51%), HBSC (7,25%) e fenilcetonúria (7,25%). As famílias são em sua maioria
do interior do estado (73,91%), de baixa renda familiar (72,46% com renda igual ou inferior a um salário mínimo). A
média de idade das mães foi de 26, 73 anos (Desvio padrão=5,0), com mínimo de 16 e máximo de 42 anos. As crianças
apresentavam história de crises de dor (53,62%) e internação (30,43%). A média do ceo-d foi de 3,31 (DP=7,89),
predominando dentes cariado (49,85%), sem diferença entre as alterações (pvalor= 0,57). Em relação a outras doenças
orais, 1,43% das crianças apresentava sangramento gengival e 26,47% apresentavam placa visível no momento do
exame.Também, 13,43% tinham algum tipo de lesão de mucosa oral. Observou-se condições de saúde bucal mais
severas que a população normal e é necessário estratégias específicas de acompanhamento multidisciplinar destes
grupos.

Apresentador: Vinicius Rabelo Torregrossa

Título:  PG - Avaliação da Acurácia de Reconstruções Tridimensionais Virtuais de Mandíbulas

Orientador: Viviane Almeida Sarmento

 A metodologia CAD-CAM (Computer Aided Design - Computed Aided Manufacturing) tem sido empregada
recentemente na área da saúde, permitindo a aquisição de biomodelos de prototipagem rápida de áreas selecionadas
do corpo humano. A confecção desses biomodelos, no entanto, depende de inúmeras variáveis, como protocolo do
exame de tomografia computadorizada (TC), software utilizado para conversão das imagens DICOM em arquivos STL
ou extensão similar, determinação dos critérios de segmentação, refinamento e suavização do modelo tridimensional
virtual e ainda da técnica e tipo de equipamento para
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Apresentador: Vinicius Rabelo Torregrossa

Título:  PG - Avaliação da Acurácia de Reconstruções Tridimensionais Virtuais de Mandíbulas

Orientador: Viviane Almeida Sarmento

plotagem do biomodelo. O objetivo deste trabalho é avaliar a acurácia de reconstruções tridimensionais virtuais de
mandíbulas secas humanas, produzidas pelos programas 3D Doctor® e InVesalius®. Dez mandíbulas secas foram
submetidas a exame de TC fan beam, sendo obtidos cortes axiais (1,1x1mm) paralelos à base da mandíbula,
compreendendo toda a altura desse segmento ósseo. Os arquivos dos exames salvos no formato DICOM em mídia
eletrônica foram processados em dois diferentes programas para confecção de reconstruções tridimensionais virtuais.
Foram realizadas então sete diferentes medidas lineares em diferentes pontos das mandíbulas com paquímetro
eletrônico digital, e em suas respectivas reconstruções tridimensionais virtuais, utilizando-se réguas eletrônicas do
programa 3D Doctor®. As medidas nas mandíbulas secas foram realizadas duas vezes pelo mesmo examinador. Os
dados foram comparados e submetidos à análise estatística. Os resultados indicaram que as reconstruções
tridimensionais virtuais geradas pelo software InVesalius® reproduziram com maios precisão as mandíbulas secas
originais (p= 0,94), quando comparadas àquelas construídas no software 3D Doctor® (p= 0,0051).
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Apresentador: Andaye Sant'anna de Jesus

Título:  PG - NECESSIDADES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA E VULNERABILIDADE: EXPERIÊNCIAS DA
POPULAÇÃO DO DISTRITO SANITÁRIO DA LIBERDADE

Orientador: Leny Alves Bomfim Trad

  De acordo com Barbosa e Fernandes (2004) o perfil epidemiológico da população negra é marcado por
particularidades tanto genéticas quanto socioeconômicas que suscitam condições distintas para se lidar com o processo
de adoecimento, cura e morte. A vulnerabilidade ocorre segundo LOPES (2004), quando há uma limitação ao acesso de
serviços disponíveis que garantam a proteção do indivíduo a uma determinada situação. Em uma dimensão
programática, a vulnerabilidade pode ser superada através de serviços sociais de saúde de fácil acesso, de alta
qualidade, constantemente avaliados e que atendam as necessidades da população. Tais necessidades são expressas
por Donabedian (apud TRAD, 2006) como uma demanda aos serviços de saúde que abrange a inter-relação entre a
perspectiva do usuário e as ofertas disponibilizadas nos serviços. Essa busca realizada pelo usuário para atender as
suas necessidades em saúde deve envolver uma atenção do profissional às especificidades da enfermidade para que o
tratamento seja realizado de forma adequada.

     Dentre as condições de enfermidades consideradas prevalentes na população negra, destaca-se a Anemia
Falciforme. Em efeito, a doença falciforme é a patologia de origem genética mais comum na população negra. Ela altera
a forma das hemácias e está ligada a altos índices de morbi-mortalidade, causando vários danos à saúde, como
obstrução dos vasos sanguíneos, anemia crônica, febre e crises de dor. Esse agravo passou a ocupar lugar de
destaque na agenda de saúde do Brasil a partir da constatação de que as pessoas com doenças falciformes enfrentam
dificuldade de diagnóstico e tratamento nos serviços de saúde. Ou seja, reconhece-se atualmente que há uma
vulnerabilidade desses usuários.

    O presente trabalho tem por finalidade identificar os entraves que esta população do Distrito Sanitário da Liberdade
em Salvador enfrenta ao demandar os serviços de saúde, focalizando, especialmente, a situação dos usuários com
Anemia Falciforme. Foi investigada, especificamente, a população que reside na área de abrangência do 3° Centro –
Professor Bezerra Lopes. A pesquisa se insere no projeto de cooperação técnica Hospital Ana Nery – Viabilidade do
SUS, no qual participa o Instituto de Saúde Coletiva como a unidade executora, em parceria com o Ministério da Saúde.
Dentro desse projeto, o grupo FA-SA se insere como o núcleo responsável pela investigação do tema Vulnerabilidade e
Necessidades de Saúde da População Negra.

Apresentador: Anne Caroline Lima Rosa

Título:  PG - Qualidade de vida em saúde dos ex-trabalhadores da fundição de chumbo de Santo Amaro da
Purificação, Bahia

Orientador: Fernando Martins Carvalho

Os efeitos da contaminação com chumbo, tem sido pesquisadas desde tempos remotos, e a partir do inicio do século
20, tem sido considerada como uma doença ocupacional em adultos. No inicio da década de 90, a intoxicação de
crianças foi reconhecidas, e bem documentada, em todo o mundo. Padrões clínicos de contaminação aguda incluem:
dor abdominal e sintomas neurológicos, em muitos casos, disfunção renal e convulsões podem ocorrer e níveis
extremamente altos podem induzir coma e morte. Padrões de contaminação crônica, incluem mudanças
comportamentais, nefrite e neuropatia periférica. (12)
Devido aos avanços tecnológicos no campo da saúde, o diagnóstico, antes dado em fases avançadas de determinadas
patologias, hoje é mais precoce, aumentando assim, em muitos casos, a prevalência das doenças crônicas, o que leva
a maiores repercussões na qualidade de vida dos pacientes. Esta situação gera
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Apresentador: Anne Caroline Lima Rosa

Título:  PG - Qualidade de vida em saúde dos ex-trabalhadores da fundição de chumbo de Santo Amaro da
Purificação, Bahia

Orientador: Fernando Martins Carvalho

maior ênfase na promoção da saúde.(3)
	O conceito de qualidade de vida é utilizado de dois modos distintos: na linguagem cotidiana e no contexto da pesquisa
científica, neste para avaliação dos impactos físicos e psicossociais, que as enfermidades e tratamentos clínicos na vida
das pessoas acometidas. (3)
Devido a preocupação aumentada em avaliar questões de qualidade de vida, houve um desenvolvimento acelerado
desse campo de pesquisa, de modo que instrumentos vêm sendo desenvolvidos em todo o mundo. Médicos e
pesquisadores têm mostrado interesse crescente em tornar a avaliação da qualidade de vida em uma medida
quantitativa, que permita comparações dos resultados obtidos em diferentes populações e patologias. (1)
	A empresa francesa PENARROYA Oxide SA que, atualmente, é líder mundial na produção de óxidos de chumbo
destinados à fabricação de baterias, cristais, plásticos e tubos de televisão, criou em 1958, para atuar no Brasil, a
subsidiária COBRAC - Companhia Brasileira de Chumbo. A Companhia Brasileira de Chumbo (COBRAC) começou a
operar em Santo Amaro da Purificação-Bahia, no ano de 1960, na forma de uma usina para produzir lingotes de
chumbo. Em 1989, a COBRAC foi vendida e incorporada à empresa PLUMBUM Mineração e Metalurgia Ltda,
pertencente ao Grupo Trevo. A PENARROYA, desde 1994, faz parte do Grupo METALEUROP.(7)
	A cidade de Santo Amaro da Purificação, localizada no  recôncavo baiano, a aproximadamente 100 km de Salvador,
vem sofrendo ao longo dos últimos 30 com as conseqüências da poluição e a contaminação pelo chumbo (Pb) e
cádmio (Cd).

Apresentador: Antonia Ramos Teixeira Neta

Título: SABER NOTIFICAR PARA BEM CUIDAR:   implementação da ficha de notificação da violência no
Subúrbio Ferroviário-Salvador-Ba.

Orientador: Rita de Cassia Ribeiro Silva

A ficha de Notificação/Investigação Individual compulsória do Sistema de Informação de Agravos de Notificação para
casos de violência doméstica, sexual e/ou outras violências, se apresenta como uma importante fonte de dados para
planejar e implementar as ações do Ministério da Saúde frente à situação de violência como também problema da
Saúde Pública. Aliado a este fator, está à obrigatoriedade da notificação pelo profissional de saúde nos casos de
violências contra a mulher, o idoso, e a criança/adolescente. Poucos são os profissionais de saúde que preenchem o
documento segundo as normas do Ministério da Saúde e das orientações da Secretaria Municipal de Saúde de
Salvador. Para debater o problema e envolver os profissionais neste processo, o Programa de Educação pelo Trabalho
para a Saúde em parceria com o Distrito Sanitário Subúrbio Ferroviário estão realizando encontros para a sensibilização
dos profissionais da equipe de saúde da família das Unidades de Beira Mangue, Fazenda Coutos III e Nova
Constituinte, evidenciando a importância do preenchimento da ficha de notificação. Foram realizados três encontros.
Nesses encontros têm sido trabalhados relatos de casos, discussão da ficha de notificação e apresentação da rede de
apoio a vítima de violência. Resultados preliminares – a falta de informação e a resistência dos profissionais em
preencher a notificação têm impedido que este procedimento entre na rotina dos serviços de saúde. Conclusão – o
conhecimento e sistematização da situação de violência podem contribuir com o planejamento de ações de
enfretamento a violência, promovendo assim o culto pela paz e o bem-estar da população.

Apresentador: Arcelio da Silva Santana

Título: USO DE MAPAS DE NAVEGAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA
INFORMAÇÃO NO AMBIENTE VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO

Orientador: Maria Ligia Rangel Santos

INTRODUÇÃO: O projeto Net-Escola de Saúde Coletiva do ISC/UFBA vem desenvolvendo tecnologias de Gestão do
Conhecimento e da Informação em Saúde, dentre elas a elaboração de mapas de navegação na internet, a partir de
mapas conceituais.  A gestão do Conhecimento e da Informação pode ser entendida como processos, métodos e
sistemas para gerar, coletar, analisar, difundir e aplicar informações, entendimentos, experiências coletivas passadas,
presentes e, às vezes, futuras, em benefício a uma empresa ou sociedade. Nesse sentido, pode ser entendida como
uma atividade que promove o intercâmbio de experiências, possibilitando inovações de métodos e tecnologias
disponíveis que qualifiquem e potencialize o uso da informação e do conhecimento como instrumento de cooperação
técnica. Assim, pode facilitar o desenvolvimento e a geração de práticas e redes colaborativas que articulem pessoas e
instituições de acordo com o tema de interesse, ainda objetivando a difusão, o crescimento e a disseminação do
conhecimento e da informação na sociedade. Doenças como a Hipertensão, Diabetes são de grande importância para
saúde pública, responsáveis pelas principais causas de morbi-mortalidade no Brasil e no mundo, ao lado de doenças
antigas, como a Tuberculose e a Hanseníase. O controle dessas enfermidades envolve a necessidade de difusão de
informações confiáveis e de fácil acesso. OBJETIVO: Elaborar mapas de navegação na internet
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Título: USO DE MAPAS DE NAVEGAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO E DA
INFORMAÇÃO NO AMBIENTE VIRTUAL DE COMUNICAÇÃO

Orientador: Maria Ligia Rangel Santos

sobre os temas da Hipertensão, Diabetes, Hanseníase e Tuberculose, a partir de mapas conceituais, de modo a
contribuir para a facilitação do acesso à informação sobre esses temas. METODOLOGIA: A partir da revisão de
literatura sobre Tuberculose, Hanseníase, Diabetes e Hipertensão foram elaborados os mapas conceituais no Cmap
Tools que serviram como roteiro para as pesquisas nas páginas da web. O protocolo de busca  testado e utilizado pela
Net-Escola de Saúde Coletiva foi adaptado aos temas específicos, passando-se às buscas mediante o uso do software
Nestor 8.8x. Consultou-se o portal de busca do site Google, selecionando-se exclusivamente, “páginas do Brasil” e
utilizando-se as palavras-chave entre aspas. Adotou-se o critério de saturação para delimitar as buscas. Na seleção dos
sites, foram incluídos apenas os oficiais, como: OMS, OPAS, MS, SES, SMS, Universidades Públicas, além de revistas
científicas. RESULTADOS: Elaboração de mapas de navegação a serem disponibilizados no espaço “Navegar é
Preciso: Saúde Coletiva na Rede” no Site da Net-Escola de Saúde Coletiva do ISC, para o acesso de diversos usuários
e internautas que utilizam a Net-Escola como meio de aprendizagem e/ou pesquisas. CONCLUSÃO: As doenças
trabalhadas representam um problema de saúde pública, que embora abordado com tratamento medicamentoso eficaz,
ainda persistem como graves problemas de saúde em nosso país, o que torna mais importante e necessário
desenvolvimento de metodologias e ferramentas que possibilitem a difusão gerenciada do conhecimento e informação
sobre estas doenças, visto que há um grande acervo sobre essas temáticas em um ambiente extremamente mutável, a
Internet. É necessária a aplicação de técnicas e ferramentas tecnológicas que possibilitem o processo de seleção
criteriosa de dados e informações confiáveis e relevantes em meio ao grande volume encontrado de informações de
qualidade variada. A disponibilização dos mapas de navegações no site da Net-Escola de Saúde Coletiva possibilitará o
acesso dos usuários a uma seleção de páginas da web de forma organizada e sistematizada. Porém, somente a
seleção, o armazenamento dessas informações, por si só, não contribuem para melhorar as estratégias de
enfrentamento dessas doenças. É necessário processar e analisar essas informações para que a partir disso possam
ser pensadas condutas/metas/planos para o controle dessas doenças.

Apresentador: Camila Gomes de Souza Andrade

Título:  PG - Modelos Dinâmicos de Doenças Transmissíveis em redes

Orientador: Suani Tavares Rubim de Pinho

O entendimento da dinâmica de transmissão de doenças é de grande
relevância para uma posterior tomada de medidas que visem seu controle. Devido
a isto, a dinâmica de propagação de doenças transmissíveis é um tema de
pesquisa interdisciplinar que o grupo de pesquisa FESC (Física estatística e
Sistemas Complexos) vem atuando, contando com a colaboração de
pesquisadores do ISC-UFBA.
As doenças-modelos estudadas no projeto são a dengue e a tuberculose (TB).
Este projeto pretende desenvolver modelos computacionais baseados em
indivíduos capazes de descrever as epidemias de dengue bem como as
endemias de tuberculose. A modelagem computacional é uma ferramenta que
envolve a simulação de soluções para problemas científicos através de analise de
fenômenos, desenvolvendo modelos matemáticos para sua descrição, e
elaborando códigos computacionais para obtenção das soluções. Esta é uma área
em expansão e de ampla aplicação, principalmente para a biologia e a saúde.
Neste trabalho, os códigos computacionais são desenvolvidos em linguagem
FORTRAN77.
Este trabalho foi desenvolvido por duas bolsistas. A bolsista Mariana Costa,
com mais de dois anos no projeto, obteve resultados em dengue e em
tuberculose, sendo que os resultados em dengue foram apresentados no relatório
parcial e estão aqui sintetizados. No segundo semestre, avanços foram dados no
modelo da tuberculose tendo em visto a redação de um artigo cientifico. A bolsista
Camila Andrade, iniciante no projeto, focalizou seus estudos e resultados na
modelagem de dengue, além de familiarizar-se com as técnicas e a literatura.

Apresentador: Carolina Espirito Santo Matos

Título: Consumo de frutas e tumores de cérebro

Orientador: Marco Antonio Vasconcelos Rego

Vários estudos têm mostrado que o consumo de antioxidantes presentes em frutas e hortaliças apresenta, em
indivíduos adultos, efeito protetor contra os tumores cerebrais, especialmente os gliomas. Realizou-se um estudo caso-
controle de base populacional para avaliar a associação entre o consumo de frutas e o desenvolvimento de tumores
primários de cérebro em residentes da Região Metropolitana de Salvador,
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Estado da Bahia, Brasil. Quarenta e nove casos e cinquenta e oito controles foram incluídos no estudo. Os dados
referentes ao consumo alimentar foram coletados com o auxílio de um questionário de frequência alimentar. Realizou-
se a análise de regressão logística para a estimativa das razões de chances ajustadas e respectivos intervalos de
confiança a 95%. Nos resultados, apenas o consumo de goiaba apresentou efeito protetor contra os tumores
astrocíticos, com OR= 0,20 (IC95%: 0,05 – 0,88). Para os tumores não-astocíticos, somente o consumo de pêra teve
efeito protetor estatisticamente significante, com OR= 0,20 (IC95%: 0,05 – 0,83). Os resultados apresentados sugerem
que o consumo de frutas pode ter um papel importante na prevenção de tumores de cérebro, contudo, estudos com
maior poder estatístico são necessários para uma melhor compreensão desta temática.

Apresentador: Cintia Andrade dos Santos

Título:  PG - ACIDENTES DE TRABALHO NÃO FATAIS E A INFORMALIDADE DAS RELAÇÕES DE EMPREGO
PARA O TRABALHO INFANTIL

Orientador: Vilma Sousa Santana

Os acidentes relacionados ao trabalho de adolescentes refletem as condições inadequadas e precárias em que este
vem sendo exercido. O trabalho infantil no Brasil não é legal. Entre 14 e 16 anos o trabalho pode ser exercido na
condição de aprendiz, com restrição contra atividades de trabalho perigosas e ao comprometimento do atendimento a
escola. Este estudo tem o objetivo de estimar a incidência cumulativa anual dos acidentes de trabalho não fatal entre
trabalhadores infanto-juvenis, e descrevê-la de acordo com variáveis sócios demográficas e ocupacionais. Os dados
provêm de um inquérito de base comunitária conduzido em uma amostra aleatória de superfície para selecionar 2.121
famílias, cujos membros foram entrevistados individualmente na cidade de Salvador, Bahia, Brasil. A população deste
estudo compreende 302 pessoas entre 10 e 20 anos que trabalhavam, das quais 42 sofreram acidentes, uma incidência
estimada de 13,9%. Estes resultados evidenciam que apesar do programa de
erradicação do trabalho infantil (PETI) ter reduzindo o trabalho infantil, ainda não conseguiu erradicar, enquanto isso as
criança ficam vulneráveis a sofrerem acidente de trabalho.

Apresentador: David Ramos da Silva Rios

Título: Reflexões sobre as práticas de Humanização em Saúde: uma revisão de literatura.

Orientador: Luis Augusto Vasconcelos da Silva

Nesse trabalho, realizou-se uma revisão da literatura sobre a importância da humanização nas práticas de saúde.
Foram pesquisados, principalmente, artigos nacionais, da biblioteca eletrônica do Scielo, publicados entre os anos de
2000 e 2009, visto que tais períodos englobam a instituição da Política Nacional de Humanização da Assistência
Hospitalar (PNHAH) e a Política de Humanização da Saúde (PHS), ambas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
Discutiram-se os efeitos do atendimento mais humanizado, os aspectos que contribuem ou dificultam essa
humanização, além das vantagens destas práticas para o tratamento do paciente. Os artigos selecionados serão
aqueles que possuem como palavras chaves humanização em saúde, vantagens da humanização, e importância da
humanização. A ineficiência do modelo flexneriano, orientador das atuais práticas de saúde, começa a se mostrar
quando a doença passa a ser o único foco de intervenção, deixando-se de considerar toda a complexidade do indivíduo
doente. A humanização vem, então, para permitir uma maior interação de subjetividades, um acolhimento e um
acompanhamento adequado para o paciente. A perspectiva que se busca assumir no presente estudo considera a
humanização em um sentido amplo, capaz de abarcar e transpor diferentes dimensões (sociais, culturais, políticas e
econômicas), a fim de corroborar com os mais diversos processos integradores que resultem na produção de saúde e
de sujeitos capazes de possuir uma participação efetiva nas decisões do cuidar de si.

Apresentador: Emanuelle de Almeida Gomes

Título: Divulgação de conceitos de guarda responsável de animais de companhia e responsabilidade ambiental:
sensibilização para prevenção de zoonoses, bem-estar animal e sanidade do meio ambiente em Salvador

Orientador: Stella Maria Barrouin Melo

As zoonoses representam um importante problema de saúde para muitas comunidades, com elevadas perdas,
principalmente em países em desenvolvimento. Para a promoção da saúde humana e animal são fundamentais ações
educativas voltadas à transformação de comportamentos sociais, desenvolvendo assim a participação dos indivíduos na
melhoria da saúde pública e, consequentemente, sua visão crítica em relação a certas práticas culturais que podem
favorecer a instalação e manutenção de doenças zoonóticas nas comunidades. No presente trabalho avaliou-se a
percepção dos cidadãos quanto às noções básicas de bem-estar animal, educação ambiental e zoonoses na cidade de
Salvador, para subsidiar métodos de divulgação
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de informações sob a forma de ações educativas para promoção da saúde. Um questionário sobre esses temas foi
aplicado durante o “Dia Mundial de Limpeza das Praias”, em 18 de setembro de 2010, na praia do Porto da Barra.
Dentre as pessoas que estavam participando do evento e os banhistas, 57 responderam ao questionário. Como
resultado obteve-se que 33,33% das pessoas tinham animais de estimação; 66,67% demonstraram interesse em adotar
algum animal, enquanto 14,03% não souberam responder a esta questão. Quanto à esterilização, 42,1% concordaram,
enquanto 28,07% não souberam responder. Apenas 17,54% das pessoas entrevistadas já tinham ouvido falar no termo
“Guarda Responsável”, assim como apenas 30,09% acreditavam que há educação ambiental nas escolas. Dos 57
entrevistados, 56,14% conheciam alguém que possui algum animal de estimação silvestre sem registro no IBAMA.
Quando questionadas sobre a principal forma de adquirir toxoplasmose, 24,56% dos entrevistados afirmaram ser a
presença do gato a sua principal causa, enquanto 57,9% não souberam responder. Animais alimentando-se de lixo é a
realidade de 77,19% dos bairros dos entrevistados. A prática de exercícios para animais de estimação foi considerada
importante para 84,21% dos entrevistados, sendo apenas 5,27% os que não souberam opinar. A questão que solicitava
aos entrevistados que citassem a zoonose que mais conhecessem produziu os seguintes resultados: 19,3% não
souberam responder e, destes, 54,54% estão cursando o ensino superior; 22,8% citaram a leptospirose; 26,32% a
raiva; 19,3% relataram a leishmaniose, enquanto 12,28% citaram demais doenças de caráter zoonótico e outras não
zoonóticas. Verificou-se que boa parcela dos entrevistados não sabia o que é uma doença transmitida aos humanos
pelos animais, não sabe como se dá a transmissão das principais doenças zoonóticas da região, não concorda ou não
sabe que a castração é uma medida eficaz para o controle da população de animais abandonados e não conhecem as
implicações de se criar animais silvestres sem controle em domicílio, dentre outras questões que merecem um sério
trabalho educativo. Acredita-se que o presente estudo indica que a pesquisa é um importante aliado na condução de
como, quando e por onde agir na difusão dos conhecimentos dessas áreas na sociedade.  A vida e convivência de
pessoas e animais podem ter sua qualidade elevada por meio da educação, assim como a saúde pública local.

Apresentador: Fabiana Pereira dos Santos

Título: Caracterizar Socioeconômica de Crianças HIV+/AIDS Atendidos em Serviço de Referência na Cidade de
Salvador, Bahia

Orientador: Maria Ines Costa Dourado

Embora a informação referente a prevalência geral de todas as doenças venéreas seja difícil de obter, os oficiais da
saúde pública confirma que HIV+/AIDS tem se tornado uma causa principal de morte entre as mulheres brasileiras.
Conseqüentemente tem-se grande risco da transmissão vertical que atinge crianças de todo o Brasil. Objetivou-se neste
estudo analisar as Características Socioeconômica de Crianças HIV+/AIDS. Para tanto, realizou-se de um estudo
descritivo com cento e sessenta e sete crianças com idades menores que treze anos, atendidas no CEDAP e no
Ambulatório de infectologia pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia, que são Serviços de
Referência na Cidade de Salvador, Bahia. Observou-se que as crianças HIV+/AIDS, tiveram-se uma homogeneidade
em relação ao sexo e eram, predominantemente, não brancas e se encontram na faixa de idade de iniciação escolar na
rede pública sendo que cento e vinte oito estão estudando. Observou-se ainda que cento e quatro dessas crianças
vivem com seus pais ou somente com o pai ou somente com a mãe sendo assim os seus responsáveis legais na sua
maior parte o pai ou a mãe biológica, o trabalho desses responsável foi salientado na profissão dona de casa com
cinqüenta e dois dos casos e autônomo com quarenta e três dos casos. Salienta-se também a quantidade de irmãos
das crianças que ocupa o mínimo de zero irmãos e o maximo 11 irmãos e a quantidade de indivíduos que ocupa o
mínimo 2 indivíduos e o maximo 29 indivíduos que vivem na casa com a criança  e a renda familiar que teve o valor
mínimo de zero reais e maximo de dois mil cento e quarenta reais já a pré capta que tem valor mínimo de zero reais e
maximo de quatrocentos e cinqüenta reais.

Apresentador: Felipe Campos

Título: Retrato Histórico de Novos Alagados: uma abordagem sobre violência e saúde pública.

Orientador: Rita de Cassia Ribeiro Silva

Introdução – A Saúde Pública surgiu com o intuito de organizar a saúde, atuando em fatores condicionantes no
processo saúde-doença.  Entretanto o conceito de saúde não se limita na ausência de doença, e sim no bem-estar bio-
psico-social da população. Neste âmbito a questão da violência entra como fator determinante para a qualidade da
saúde e bem-estar da sociedade. Objetivo - Compreender a formação sócio-histórica de Novos Alagados, Subúrbio
Ferroviário, a fim de identificar se e como as expressões da violência e a promoção da saúde aparecem para os
moradores desta localidade. Métodos – Para este estudo de natureza qualitativa, utilizou-se de entrevistas semi-
estruturadas com os moradores antigos do bairro (informantes chaves) para compreensão do fenômeno estudado. As
entrevistas realizadas foram trabalhadas mediante análise de conteúdo. Resultados preliminares – A análise das
entrevistas revelou a existência de
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violência, no entanto ainda não se pode estabelecer com clareza como ela se expressa. E possível que se expresse
pelo tráfico, gerado pela desigualdade social e migração. Conclusão: A partir dos resultados preliminares encontrados
compreende-se que se torna fundamental o fomento da participação social na formulação, implementação, gestão e
avaliação de políticas públicas voltadas à promoção de bem-estar da sociedade.

Apresentador: Flavia Paranhos de Almeida

Título:  PG - Análise dos principais sinais e sintomas dos casos de dengue hemorrágico na epidemia de Itabuna
-Bahia, 2009

Orientador: Maria da Gloria Lima Cruz Teixeira

A infecção pelo vírus da Dengue se manifesta em amplo espectro clínico, incluindo desde formas inaparentes até
quadros graves, podendo evoluir para óbito. As manifestações clínicas iniciais da FHD são as mesmas descritas nas
formas clássicas de Dengue. Entretanto, entre o 3° e o 7° dia do inicio da doença, quando da defervescência da febre,
surgem sinais e sintomas como vômitos, dor abdominal, manifestações hemorrágicas espontâneas ou provocadas,
derrames cavitários. A OMS estabele critérios clínicos laboratoriais para definição de caso de FHD. Este estudo tem
como objetivo analisar o perfil clínico epidemiológico dos casos suspeitos de FHD em Itabuna Bahia 2009 e identificar
os fatores que impedem que os critérios de definição de casos atenda aos postulados pela OMS. Foram coletadas
informações, através de entrevistas e consultas a prontuários, sobre sexo, idade, sintomas, exames laboratoriais, dentre
outros, dos casos notificados de FHD em Itabuna 2009. Observou-se no total de 154 casos, distribuição similar entre os
sexos e concentração dos casos na faixa etária de 6 a 15 anos. Observou-se que o diagnóstico de FHD ocorreu na
maioria dos casos entre o 3° e o 5° dia do inicio dos sintomas. Os sintomas mais frequentes foram manifestações
hemorrágicas, febre, cefaléia, naúseas, vômitos, mialgia, dor abdominal, artralgia e exantema. Dentre as manifestações
hemorrágicas, sangramento gastrointestinal, prova do laço positivo, gengivorragia, epistaxe, petéquias, metrorragia e
hematúria foram as mais relatadas. Evidências de extravasamento de plasma foi o critério de definição menos
observado entre os casos. A utilização de critérios para diagnóstico de FHD, muitas vezes pode subestimar a gravidade
da doença. No presente estudo, conclui-se que revisão da classificação atual do dengue nas formas clássica e
hemorrágica e subdivisões desta deve ser considerada, afim de promover um atendimento mais seguro e simplificado
aos pacientes suspeitos desde o nível de atendimento primário.

Apresentador: Francidiane Barreto do Nascimento

Título:  PG - PERCEPÇÕES DE CRIANÇAS SOBRE PADRÕES DE SOCIABILIDADE A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS
LÚDICO-RECREATIVAS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SALVADOR-BAHIA, 2010
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PERCEPÇÕES DE CRIANÇAS SOBRE PADRÕES DE SOCIABILIDADE A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS LÚDICO-
RECREATIVAS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, SALVADOR-BAHIA, 2010
AUTORES: ANA CLARA DE REBOUÇAS CARVALHO; FRANCIDIANE BARRETO DO NASCIMENTO; LAÍSA
NASCIMENTO

Estudos das áreas da Sociologia da Infância e da Psicologia vêm reafirmando a criança enquanto atores sociais em
sentido pleno e sujeitos potencialmente reveladores dos traços que marcam as relações interpessoais em seus
conflitos, contradições e consensos. Nesta perspectiva, buscou-se conhecer as percepções de crianças das faixas
etárias de 6 a 10 anos acerca dos padrões de sociabilidade com os quais vivenciam em seus contextos familiares e
institucionais mais próximos, a exemplo da escola e do serviço de saúde em questão. Para tanto, adotou-se como
estratégia metodológica as técnicas da observação participante e da análise de desenhos e de produções textuais
realizadas pelas crianças através de atividades temáticas desenvolvidas no espaço da brinquedoteca de uma Unidade
de Saúde da Família integrante do Distrito Sanitário do Subúrbio Ferroviário de Salvador, Bahia. Estas atividades,
imagéticas e/ou textuais, desenvolvem-se a partir do produzir reflexivo em torno de questões disparadoras, tais como:
“como vejo meu bairro?”; “como percebo a minha casa?”; “como convivo no espaço da escola?”. O tratamento analítico
do corpus da pesquisa tem possibilitado observar as diversas situações estressoras do cotidiano destas crianças em
seus variados contextos, a exemplo das manifestações de violências das mais diversas naturezas, e permitido acessar
as concepções destes sujeitos a partir dos processos de re-significações de tais eventos. A partir deste projeto, espera-
se traçar um paralelo entre sonhos e expectativas manifestados pelas crianças e as realidades por elas vivenciadas e
também observáveis e descritas em relatos e imagens. Pretende-se ainda fomentar a discussão entre os dos
profissionais de saúde do serviço em direção à promoção de paz, através da proposição de ações preventivas de
violências, de redução de riscos e da vulnerabilidade social que os envolvem, as destinando às crianças em seus
contextos de vida familiar e comunitária.
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A Estratégia Saúde da Família, criada como alternativa de reestruturação da Atenção Básica e baseada na
territorialização exigem dos profissionais de saúde o conhecimento da realidade das famílias cadastradas, identificação
dos seus problemas de saúde e das situações de risco. Para que essa prática se concretize, não basta que os
profissionais das equipes tenham uma visão sistêmica e integral do indivíduo, sendo necessário conhecer a família, a
comunidade e as características do seu território, para que os profissionais possam atuar com criatividade e senso
crítico. O Mapa de Abrangência fornece não somente uma representação estática e dinâmica da comunidade, mas
também se constituir uma ferramenta que permite a estratificação espacial de situações de risco, possibilitando as
equipe o planejamento e atuações mais diretas através de ações orientadas e focalizadas. Elaborar o mapa de
abrangência do PSF de Fazenda Coutos III possibilitando assim uma representação estática e dinâmica do território de
abrangência da unidade. O trabalho foi realizado na região suburbana de Salvador – BA, especificamente no bairro de
Fazenda Coutos III, nas áreas 082, 084 e 085 juntamente com as equipes de Saúde responsáveis por essas áreas. A
elaboração do trabalho foi dividida em três etapas: 1 - Utilização do programa Google Hearth para a visualização das
áreas, bem como suas delimitações e elaboração de um “mapa estrutural”, contendo todas as avenidas, ruas e
quarteirões que componha as áreas supracitadas utilizando o programa Corel DRAW como ferramenta de trabalho. 2 -
Com a ajuda dos Agentes Comunitários de Saúde foram realizadas as coletas dos dados de cada microáreas,
localizando as famílias, pontos de lazer e observando alguns fatores de risco presente nas microáreas. Todos esses
dados foram passado para o “mapa estrutural” no computador utilizando como recurso o Corel DRAW. Assim, ao
termino desta etapa já tínhamos confeccionado o mapa estático, representado toda a estrutura física do território de
abrangência e todas as famílias cadastradas na referida unidade de saúde. 3- Nessa terceira etapa foram estabelecidas
grandes discussões entre todos os profissionais de saúde que compõe cada equipe, sobre o que é possível representar
ou retratar no mapa? e como poderíamos estar representando tais possibilidades?. Neste momento também foi
estabelecido legendas para dar significado aos diversos símbolos que foram utilizados nas representações e
treinamentos dos ACS para estarem constantemente atualizando o mapa dinâmico.O Mapa Estático foi plotado e
entregue à unidade de fazenda Coutos III e o mapa dinâmico foi colocado no computador da unidade para acesso dos
profissionais de saúde da unidade. A Saúde da Família tem como estratégia prioritária reorientar o modelo assistencial,
operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais, possibilitar o acesso continuo a serviços de
qualidade, efetivar a integralidade e estimular a participação popular, na Atenção Básica. O foco da atenção é discutir
as causas da incidência da doença em grupos populacionais, comparando diferentes populações. Padrões de
mortalidade ou morbidade, propagação de epidemias, transmissão sexual de doenças ou transferência de
comportamentos ou valores não podem ser explicados sem uma abordagem que além de considerar os grupos estude
o espaço e o tempo. Para atingir tais objetivos se faz essencial o conhecimento de todo o território a qual determinando
grupo de pessoas vive, bem como os riscos que este podem diretamente representar para aquele grupo. Nesse sentido
o mapa de abrangência permite não só o conhecimento das áreas, mas também pode ser utilizado como uma
ferramenta de vigilância, permitindo identificar grupos e áreas de risco e podendo auxiliar na orientação e
implementação de ações de saúde. Além disso, o mapa dinâmico pode e deve ser utilizado como uma ferramenta para
gerir dados e informações orientado o processo de tomada de decisões.

Apresentador: Glaura Freaza Luz

Título:  PG - Fatores da dieta e tumores de cérebro

Orientador: Marco Antonio Vasconcelos Rego

Os tumores de cérebro são doenças raras, mas de interesse epidemiológico devido ao aparente aumento da sua
incidência e por sua elevada letalidade. Embora muitos fatores de risco tenham sido investigados, há poucos achados
consistentes e, com isso, seus fatores etiológicos ainda não foram adequadamente compreendidos. A investigação da
associação entre fatores da dieta e tumores de cérebro tem sido baseada na hipótese de que os compostos N-nitroso
favorecem o desenvolvimento desses tumores e o consumo das vitaminas C e E, e dos carotenos atuam como fatores
de proteção. Realizou-se estudo caso-controle de base populacional para avaliar a associação entre fatores da dieta e
tumores primários de cérebro em residentes da Região Metropolitana de Salvador, Estado da Bahia, Brasil. Quarenta e
nove casos e cinquenta e oito controles foram incluídos no estudo. Os dados referentes ao consumo alimentar foram
coletados com o auxílio de um questionário de frequência alimentar. A análise de regressão logística foi realizada para
estimar as razões de chances ajustadas e respectivos intervalos de confiança a 95%. Nos resultados, observou-se uma
associação inversa e estatisticamente significante para o maior consumo de laticínios (OR= 0,32; 95% IC: 0,13 – 0,80) e
vitamina C (OR= 0,34; 95% IC: 0,13 – 0,88) para todos os tumores de cérebro agrupados. Para os tumores não-
astrocíticos o maior consumo de refrigerantes (OR= 0,20; 95% IC: 0,06 – 0,63) demonstrou efeito protetor. Apesar do
limitado tamanho da amostra, os resultados indicam que os fatores da dieta podem atuam de forma diferente entre os
vários tipos de tumores de cérebro e o efeito protetor das vitaminas antioxidantes sugere que o maior consumo de
legumes e frutas pode diminuir o risco para o desenvolvimento desses tumores.
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Apresentador: Glaura Freaza Luz

Título:  PG - Fatores da dieta e tumores de cérebro

Orientador: Marco Antonio Vasconcelos Rego

Apresentador: Iane Carine Freitas da Silva

Título:  PG - As interfaces dos discursos de preservação do patrimônio cultural e da promoção da alimentação
saudável em torno da produção e consumo do acarajé.

Orientador: Ligia Amparo da Silva Santos

Objetivos: Dentre os objetivos buscou-se compreender as interfaces dos discursos de preservação do patrimônio
cultural e da promoção da alimentação saudável em torno da produção e consumo do acarajé, além de aprofundar
conhecimentos na área de alimentação e cultura.
Metodologia: Buscou-se através de estudos documentais, dos recursos etnográficos e de entrevistas semi-estruturadas
produzir o material empírico a ser trabalhado na análise e interpretação das questões da pesquisa. As entrevistas foram
gravadas através de mp4 e conduzidas entre agosto/2008 e Fevereiro/2010 por graduandas de nutrição da UFBA. A
análise do material empírico foi realizada de modo que integrou os registros documentais relacionados aos temas
“alimentação saudável e patrimônio” e as narrativas produzidas pelas baianas e consumidores de acarajé.
Resultados: A maioria dos entrevistados afirmou não ter conhecimento sobre o tombamento do acarajé como
Patrimônio Imaterial Brasileiro. Quando informados a cerca do tema, alguns não viam necessidade em tornar a comida
um patrimônio, porém a maioria considerava a patrimonialização como um aspecto positivo. Apesar do reconhecimento
da importância do patrimônio, por fazer parte da cultura, os discursos em torno da alimentação saudável impõe aos
sujeitos um processo reflexivo acerca do consumo do acarajé. Detectaram-se duas perspectivas sobre a classificação
do acarajé enquanto saudável ou não pelos entrevistados. Freqüentemente o acarajé foi citado como um alimento não
saudável devido ao azeite, a gordura, a fritura, e ao aumento do colesterol. Por outro lado, foi considerado saudável
devido ao feijão na massa, dentre outras justificativas, vistas também como uma forma de “positivar” o acarajé frente
aos ditames classificatórios das ciências da nutrição. Observou-se ainda que,na tentativa de harmonizar o desejo de
consumo e atender aos critérios do saudável, os entrevistados desenvolvem estratégias de consumo para amenizar os
temidos danos causados pela “gordura” e pela fritura.
Conclusões: Percebe-se a necessidade de melhor divulgação sobre Patrimônio Cultural Imaterial e, conseqüentemente,
da importância da patrimonialização para o país. Além disso, é evidente a importância de maiores esclarecimentos
quanto aos tipos de gordura, pois há uma visão generalizada das gorduras/óleos como maléficos e sinônimos de perigo.
O presente estudo pode verificar que apesar do medo do consumo de gordura ser relatado nas entrevistas, o desejo e
os hábitos culturais interferem intensamente na escolha dos indivíduos, os quais tentam equilibrar os dois aspectos de
diversas maneiras.

Apresentador: Jairo Torres Magalhaes Junior

Título:  PG - Estudo da fauna flebotomínea transmissora de Leishmania na cidade de Salvador e municípios do
Litoral Norte da Bahia

Orientador: Stella Maria Barrouin Melo

Neste plano de trabalho foi realizada a pesquisa da presença de flebotomíneos da subfamília Phlebotominae  na região
metropolitana de Salvador, em diferentes áreas limítrofes aos municípios onde a leishmaniose visceral canina é
endêmica.  A leishmaniose visceral (LV) é uma antropozoonose causada pela Leishmania infantum chagasi e
transmitida através da picada de fêmeas de flebotomíneos, principalmente da espécie Lutzomyia longipalpis. A doença
passa por um processo de expansão e urbanização, associado ao recorrente desmatamento, intenso fluxo migratório e
susceptibilidade das populações. Apesar de não possuir casos autóctones, o município de Salvador faz fronteira com
áreas endêmicas para LV. Nos municípios localizados nessas áreas há uma elevada prevalência de LV canina,
principalmente no litoral norte do estado da Bahia, onde cães vêm sendo vacinados com vacinas comerciais com
objetivo profilático. O objetivo deste estudo foi realizar levantamento da fauna flebotomínea na região metropolitana de
Salvador (RMS), para investigar a presença de espécies transmissoras da LV e estudar seu papel na transmissão da
doença. Armadilhas luminosas do tipo CDC foram montadas em 20 diferentes pontos da RMS, uma noite em cada. Os
locais foram escolhidos por estarem localizados na área limítrofe entre Salvador e os municípios da sua região
metropolitana, além de possuírem características ambientais favoráveis a proliferação de flebotomíneos. Foi possível
encontrar flebotomíneos em quatro localidades da RMS, foram elas: Jardim Nova Esperança, Itinga, Sete de Abril e
Tancredo Neves. Foi identificada a espécie Evandromyia sallesi, a qual já encontrada albergando naturalmente
Leishmania chagasi, em outras áreas endêmicas para LV no Brasil. Diante dos achados e por ser considerada área de
risco para LV, Salvador deve manter constante sua vigilância entomológica para tentar evitar que a doença adentre o
município. A presença de Evandromyia sallesi nas áreas endêmicas e peri-endêmicas para LV no nosso estado indica a
necessidade de mais estudos que expliquem sua importância na transmissão da doença. Além disso, esse achado
mostra que é fundamental a investigação sobre quais são as espécies de flebotomíneos envolvidas na epidemiologia da
doença na nossa região.
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Apresentador: Jessica Bomfim de Almeida

Título:  PG - AVALIAÇÃO DE MÉTODOS DE AJUSTE RISCO PARA DESFECHOS HOSPITALARES COM DADOS
DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO HOSPITALAR DO SUS (SIH/SUS)

Orientador: Cristiano Soares de Moura

O ajuste por risco pode minimizar a influência confundidora de fatores de risco próprios do paciente, como doenças
subjacentes, permitindo a comparação da qualidade do serviço oferecido. No Brasil bases de dados administrativas,
como o SIH-SUS, foram pouco exploradas como fonte de informação para avaliação de desempenho dos serviços de
saúde e isso se deve à reduzida disponibilidade de dados clínicos nestas bases, como os registros de comorbidade ou
dos medicamentos utilizados durante a hospitalização.  Assim, o objetivo deste projeto foi avaliar a aplicabilidade de
medidas de ajuste de risco como o Índice de Comorbidade de Charlson (ICC), o Chronic Disease Score (CDS) e uma
nova métrica, derivada do mapeamento dos códigos CDS para o ICC, para desfechos hospitalares como mortalidade e
tempo de internação a partir de dados da base SIH-SUS. Modelos de regressão logística e regressão linear foram
ajustados para avaliar o desempenho das três medidas de gravidade, combinadas com o modelo de base (composto
das variáveis sexo, idade, especialidade e grupo de diagnóstico de admissão), em predizer os desfechos. A capacidade
discriminativa dos modelos de regressão logística foi determinada pela estatística c e o qui-quadrado de Hosmer e
Lemeshow (H-L) foi utilizado para acessar a qualidade de ajuste destes modelos. O teste F foi empregado para
comparar os modelos de regressão linear. Os resultados  mostraram  que houve diferença estatisticamente significativa
na capacidade dos modelos com escores CDS e com escore CDS-ICC em predizer mortalidade (p <0,01), quando
comparados ao modelo de base; já o acréscimo da informação ICC ao modelo de base não acarretou melhora da
predição. Pela análise da estatística Hosmer-Lemeshow, todos os modelos obtiveram p-valor maior que 0,05 indicando
que os mesmos descrevem adequadamente os dados observados. Ao testar a capacidade de discriminação, os
resultados reforçaram a hipótese de que o modelo de base tem sua capacidade discriminativa melhorada, quando
acrescido da variável CDS ou da variável CDS-ICC. Para o desfecho tempo de internação, houve diferença
estatisticamente significativa na capacidade dos modelos em predizer tempo de internação seja com o acréscimo da
informação do escore CDS, do Índice de Comorbidade de Charlson (ICC) ou do CDS com pesos derivados do ICC,
mostrando que a adição das medidas de gravidade melhorou significativamente a explicação do desfecho.
Resumidamente, observou-se que a adição das medidas de gravidade melhorou significativamente a explicação de
ambos os desfechos (mortalidade e tempo de internação). Esta estratégia poderá ser utilizada para ajuste de gravidade
quando se desejar caracterizar, detectar ou reportar riscos potencialmente evitáveis em pacientes hospitalizados.

Apresentador: Juliede de Andrade Alves

Título:  PG - ACARAJÉ DE CRISTO E ACARAJÉ DE SANTO: UM ESTUDO SOBRE AS DIMENSÕES RELIGIOSAS
EM TORNO DO ACARAJÉ

Orientador: Ligia Amparo da Silva Santos

A produção, comercialização e consumo do acarajé têm sofrido significativas mudanças nas últimas décadas. Destaca-
se dentre essas modificações a dimensão religiosa estabelecidas por vendedores integrantes das igrejas protestantes.
O objetivo do trabalho foi compreender a dinâmica da produção do acarajé de Cristo na cidade de Salvador-BA. Trata-
se de um estudo sócio-antropológico sobre a produção, comercialização e o consumo do acarajé. O material empírico,
trabalhado na análise e interpretação das questões da pesquisa, foi produzido através de estudos documentais, e
entrevistas semi-estruturadas com 25 baianas de acarajé e 03 informantes chaves. A partir da pesquisa pode-se
observar que a escolha do local de venda de acarajé abrange lógicas mercadológicas e levam em conta o público alvo.
A indumentária, por si só assume um significado, uma forma de representação e auto-afirmação das identidades. Há
ainda desvinculação, pelas evangélicas, do acarajé das bases religiosas de matriz africana, incorporando a idéia do
fundamentalismo divino do alimento, bem como a concepção de limpeza adquire valores religiosos. Essas
ressignificações ou modificações simbólicas entrecruzam os discursos em torno da preservação cultural e podem ser
interpretadas como afirmação da identidade dos evangélicos enquanto vendedor de acarajé que se utiliza de
concepções religiosas e lógicas mercadológicas.

Apresentador: Kleydson Bonfim Andrade Alves

Título:  PG - AVALIAÇÃO ECONOMICA DAS DIFERENTES ESTRATÉGIAS DO TRATAMENTO SUPERVISIONADO
(TS-DOTS) EM PACIENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR ATIVA

Orientador: Susan Martins Pereira

A tuberculose é um problema de saúde prioritário no Brasil, que juntamente
com outros 21 países em desenvolvimento, albergam 80% dos casos mundiais da
doença. A maioria dos casos apresenta-se sob a forma clínica pulmonar, que é a
forma mais infecciosa, sendo, portanto, mais intensa a transmissão em áreas
urbanas ou em populações fechadas. O tratamento da tuberculose é geralmente
feito em regime ambulatorial, no serviço de saúde mais conveniente para o
paciente e é integralmente oferecido pelos estabelecimentos que atendem pelo
Sistema Único de Saúde. DOTS é a Estratégia do Tratamento Supervisionado da
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Apresentador: Kleydson Bonfim Andrade Alves

Título:  PG - AVALIAÇÃO ECONOMICA DAS DIFERENTES ESTRATÉGIAS DO TRATAMENTO SUPERVISIONADO
(TS-DOTS) EM PACIENTES COM TUBERCULOSE PULMONAR ATIVA

Orientador: Susan Martins Pereira

Tuberculose. É uma proposta de intervenção que aumenta a probabilidade de cura
dos doentes em função da garantia do tratamento assistido, contribuindo para a
interrupção da transmissão da doença. Pretendemos com este artigo avaliar o
entendimento das enfermeiras dos serviços de saúde de Salvador, acerca do
tratamento supervisionado da Tuberculose.

Apresentador: Lais Rocha Pires

Título:  PG - Padrões Espaciais da Mortalidade por Doenças Infecciosas e Parasitárias, Salvador 2000-2006

Orientador: Maria da Conceicao Nascimento Costa

Introdução: A ocorrência das doenças infecciosas e parasitárias/DIP vinha apresentando declínio em quase todo o
mundo. Redução mais acentuada ocorreu na mortalidade por este grupo de causas de óbito. Contudo, a emergência de
novas doenças com grande potencial de disseminação, a exemplo da AIDS, a reemergência de doenças ditas antigas
como dengue e cólera, e a persistência de doenças como as meningites e tuberculose que parecem ter se adaptado
bem as condições advindas da modernidade, vêm contribuindo para que as DIP ainda representem um importante
problema de saúde da população. Em 2007, as DIP representavam a terceira maior causa de internamento no Brasil.
Ao lado disso, alguns autores têm demonstrado que as mortes por este grupo de causas vêm ocorrendo de forma
desigual no espaço urbano. Objetivo: Identificar padrões na distribuição espacial da mortalidade por Doenças
Infecciosas e Parasitárias na cidade de Salvador (BA), no período 2000-2006. Metodologia: Foi realizado um estudo de
agregado espacial tendo como unidade de análise a Zona de Informação (ZI). Dados provenientes das Declarações de
Óbitos (DO) foram fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde. Os endereços de residência do falecido foram
georeferenciados pelo software LOCALIZA (ISC/UFBA). Foi calculada a taxa de mortalidade por DIP para cada ZI e,
mediante utilização do software Arc View foi feita a distribuição espacial em um mapa da cidade. Resultados: A taxa
média de mortalidade por DIP no período 2000 - 2006 foi de 30,4/100 mil habitantes. Não foi identificado um padrão
específico na distribuição espacial da mortalidade por DIP. Os principais tipos de causas de morte por DIP, no período,
foram as septicemias, a tuberculose e a doença de Chagas. Discussão: A mortalidade por DIP em Salvador mostrou
uma tendência de declínio, e distribuição relativamente uniforme nos espaços intra-urbanos da cidade, sem apresentar
relação com as condições de vida da população sugerindo ter havido redução da desigualdade social.

Apresentador: Larice de Souza Dourado

Título: Estudo da associação entre a quantidade média de vitaminas A, C, E, Zinco, Selênio e Cobre na dieta e
ocorrência de asma em uma coorte de crianças de 4 a 11 anos de idade, residentes em Salvador-Ba.

Orientador: Mauricio Lima Barreto

Introdução: Nos últimos anos tem aumentado a prevalência de asma entre crianças de países industrializados como
também dos países em desenvolvimento e este aumento pode em parte ser atribuído à redução no consumo de
antioxidantes dietéticos. Objetivo: Estudar a associação entre o consumo de alimentos antioxidantes (vitaminas A, C, E,
selênio, zinco e cobre) e a ocorrência de chiado nos últimos 12 meses e sintomas de asma em crianças. Métodos:
Estudo transversal realizado com 1371 crianças de 3 a 11 anos de idade residentes em Salvador-Ba que participaram
de uma coorte para estudar os fatores de risco para asma e alergias. Visitas domiciliares foram efetuadas e os
responsáveis pelas crianças responderam a um questionário sobre ocorrência de asma e um inquérito de frequência
alimentar composto por 98 itens. Foi empregado o programa DietPro para o cálculo de energia e nutrientes. O consumo
diário dos nutrientes foi convertido em tercil constituindo-se a variável de exposição. Chiado nos últimos 12 meses e
sintomas de asma foram consideradas variáveis dependentes. Regressão logística foi empregada para avaliar a
associação entre o consumo diário de nutriente e ocorrência de sintomas de asma e chiado nos últimos 12 meses.
Resultados: A prevalência de chiado e sintomas de asma foi respectivamente 28,9% e 22,5%. Observou-se que à
medida que aumenta o consumo de nutrientes há uma tendência na redução da prevalência de chiado e sintomas de
asma. Após ajustar por idade e sexo da criança, escolaridade materna, asma dos pais e calorias totais da dieta o maior
consumo de vitamina A foi negativamente associado com chiado (OR= 0,79; IC95%= 0,57-1,09) e sintomas de asma
(OR=0,76; IC95%= 0,54-1,09), embora não estatisticamente significante. Conclusão: Os resultados deste estudo
apontaram tendência de proteção para chiado e sintomas de asma quanto maior o consumo de nutrientes antioxidantes,
especialmente vitamina A e selênio, embora sem significância estatística. Na literatura os resultados ainda são
controversos. É possível que outra abordagem estatística que não a regressão logística seja mais indicada para
confirmar a hipótese de proteção do consumo de nutrientes e asma.
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Apresentador: Larissa de Faro Valverde

Título: Percepção da violência por crianças e adolescentes do subúrbio ferroviário de Salvador

Orientador: Maria Cristina Teixeira Cangussu

RESUMO: A violência é um problema social e de saúde pública que atinge os diversos setores da sociedade e está
muito associada com alguns fatores, como contingente populacional elevado, má distribuição de renda, iniquidade na
saúde, competição entre indivíduos e grupos sociais, uso de álcool e drogas, além de outros. Dessa maneira, no âmbito
da educação e promoção da saúde no combate à violência foram realizadas atividades na escola municipal Santo
Antonio das Malvinas em Fazenda Coutos III, Salvador - Bahia. As ações envolveram 300 alunos do ensino
fundamental entre 7 e 15 anos de idade. Questionários foram aplicados com objetivo de identificar crianças e
adolescentes em situações de risco e analisar a percepção das mesmas em relação à violência. Foi notado que a
maioria dos alunos pratica e sofre com atos de violência, convivendo de forma banalizada com esse problema. Por fim,
atividades lúdicas foram realizadas nas turmas com o tema central da violência, objetivando trabalhar com as crianças
para a transformação e enfrentamento do problema na comunidade.

Apresentador: Leidiane de Pinho Bailon Almeida

Título:  PG - Perfil da Notificação de Violência em uma Unidade de Saúde em Salvador

Orientador: Maria Cristina Teixeira Cangussu

A notificação é um poderoso instrumento de política pública. Através dela é possível dimensionar questões que
envolvem violência, determinar investimentos em núcleos de vigilância e assistência, conferir visibilidade ao problema e
criar políticas públicas voltadas a sua prevenção. O objetivo desse estudo é descrever e analisar o perfil da notificação
de violência realizada por uma Unidade de Saúde do Subúrbio Ferroviário de Salvador durante o período de março a
agosto de 2010. Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, cujo banco de dados é constituído pelas fichas
específicas para Notificação de violência do SINAN: Fichas de Investigação de Violência Doméstica, Sexual e/ou outras
Violências, que foram preenchidas em uma Unidade de Saúde em Salvador. Para fazer análise dos dados foi utilizado o
programa Microsoft Office Excel 2003. Nesse estudo, por questões éticas, a identificação dos usuários do serviço foi
mantida em sigilo. Foram notificados 40 casos de violência. A maior parte dos casos ocorreu no sexo masculino
(57.5%), na faixa etária dos jovens e a tipologia predominante foi a violência física (87.5%). Diante do baixo número de
notificações, identifica-se a necessidade de uma maior sensibilização e capacitação dos profissionais em relação ao
fortalecimento da notificação de violência, que tem impacto direto nas práticas assistenciais desenvolvidas na atenção
básica.

Apresentador: Luciana Souza Neves Primavera

Título: Intervenção com adolescentes da USF de Nova Constituinte: relato de experiência no Pet-Saúde

Orientador: Andreia Cristina Leal Figueiredo

O presente trabalho visa demonstrar as práticas realizadas pelas estudantes do PET-SAÚDE – UFBA em parceria com
os residentes do ISC-UFBA na Unidade de Saúde da Família de Nova Constituinte com os jovens da comunidade e
com os membros do PRÓ- JOVEM da Escola Castelo Branco, situada no bairro de Periperi.Utilizamos como artifícios
lúdicos na apresentação dos temas propostos pelos adolescentes as oficinas de educação em saúde que permitem
implicar os jovens, enquanto sujeitos ativos e participantes, na promoção e prevenção da saúde e contribui para que de
fato isso aconteça. Entre os meses de agosto e setembro de 2010 foram realizadas 4 oficinas com temas propostos
pelos adolescentes do grupo, a saber: "O que é adolescência?" , "Gravidez na adolescência e planejamento familiar",
"DST e Aids" e "Drogas - redução de danos" . Participaram destas oficinas  cerca de 30 adolescentes, moradores de
Nova Constituinte e também membros do PRÓ-JOVEM de Periperi. Neste espaço, eles discutem, trazem dúvidas,
relatos de experiências e dessa forma, se tornam agentes multiplicadores da promoção da saúde. Nossa proposta é
formar um grupo próprio nesta USF que atue independentemente das estudantes e/ou residentes e que esta idéia
propagada se perpetue, de modo que estes jovens possam conduzir e dar prosseguimento ao grupo.
Para a realização deste projeto, as estudantes do PET SAÚDE sob a orientação da profª Andreia Figueiredo, contam
com a participação da enfermeira da USF de Nova Constituinte, Luciana Petrusca e dos residentes do ISC.
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Apresentador: Luiz Alberto Silva

Título: De olho no espaço: O subúrbio ferroviário de Salvador e suas múltiplas faces

Orientador: Rita de Cassia Ribeiro Silva

O presente trabalho, integrado as ações do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), propõe
uma análise sobre a construção de representações do Subúrbio Ferroviário de Salvador. Diante deste repertório que se
esboça, o intuito é então pensar possíveis caminhos para elaboração de outra perspectiva estética que possa trazer à
cena os atores sociais em jogos cênicos que se desenrolam neste espaço social. As estratégias metodológicas
utilizadas para acessar este tema foram os registros de imagens, as fotografias sobre o espaço em questão e o trabalho
etnográfico. Entre tantas possíveis, a lente analítica utilizada para auxiliar esta elaboração proposta foi a teoria de
Richard Rorty sobre a arte enquanto um agente de transformação social e como uma prática libertadora. A arte segundo
Rorty então, pode permitir ao indivíduo uma tomada de consciência sobre sua condição na sociedade e lhe devolver o
lugar de agente social. Richard Rorty considera que o discurso que privilegia a razão em detrimento da emoção não é
capaz de provocar atitudes e valores transformadores. Assim, para que o empoderamento se processe é preciso,
primeiramente, afetar, tocar, envolver, sensibilizar os atores sociais de maneira a estimular um empenho na
reconstrução de valores, crenças e atitudes. É a partir, então desta sinuosa relação que se estabelece entre espaço
social, representação e arte que se constrói o itinerário analítico deste trabalho.

Apresentador: Mara Zelia de Almeida

Título: PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERAPIA: DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS DE MOBILIZAÇÃO
SOCIAL E RESGATE DE PRÁTICAS DE SAÚDE TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA NO MUNICÍPIO DE SÃO
FRANCISCO DO CONDE

Orientador: Gesilda Meira Lessa

O Projeto de pesquisa apresentado inclui aspectos de Pesquisa Cientifica e Inovação Tecnológica abordando a Saúde
da População Negra, Plantas Medicinais, Fitoterapia e os Territórios Promotores de Saúde do Municipio de São
Francisco do Conde e tem como principal objetivo identificar estratégias para inserção da Fitoterapia no SUS no
Município, através do resgate das práticas de saúde tradicionais de matriz africana e do incentivo a mobilização social.
Espera-se alcançar como resultados finais deste projeto a elaboração de um Manual para os Profissionais de Saúde
sobre “Plantas Medicinais e Fitoterápicos usados no Município”, uma proposta preliminar para implantação da
Fitoterapia no SUS no Município e o lançamento da Cartilha “Plantas Medicinais, Fitoterápicos e a Saúde da População
Negra no Município de São Francisco do Conde” para ser distribuida com os usuários, além da publicação de artigos
científicos e apresentação em eventos cientificos. Ainda estão previstos como impactos ao final deste projeto a inserção
da população local no desenvolvimento da pesquisa incentivando assim o associativismo, cooperativismo, arranjos
produtivos local para geração de renda e cidadania, a valorização da cultura, da etnia, dos saberes e fazeres da
população abordada através de ações afirmativas em conformidade com as diretrizes da Política Nacional de Atenção
Integral a Saúde da População Negra, o empoderamento da população negra como forma de ampliar o controle social
sobre as situações que afetam a saúde individual e coletiva da comunidade, o estimulo a participação cidadã da
população negra na formulação de políticas públicas de saúde através da mobilização social para inserção nas
instâncias colegiadas (Conselho Municipal de Saúde, Comissões de saúde e outros), contribuir para Inserção da
Fitoterapia no SUS através da identificação de estratégias facilitadoras da Implantação da Farmácia Viva - Modelo I
através de oferta de serviços oportunos e adequados às necessidades da população no Município de São Francisco do
Conde e a articulação entre universidade, sociedade civil organizada e município na busca soluções diferenciadas e/ou
melhoria das abordagens já existentes para a promoção da saúde, redução da pobreza e das desigualdades sociais.

Apresentador: Marcia Rebeca Rocha de Souza

Título:  PG - O fenômeno das drogas e a saúde da mulheres na mídia escrita brasileira:uma análise de gênero

Orientador: Jeane Freitas de Oliveira

Esta pesquisa tem como objetivo analisar os discursos de reportagens publicadas em revistas brasileiras acerca do
fenômeno das drogas, tendo em vista as repercussões sociais e na saúde das mulheres. Trata-se de análise
documental, descritiva e com abordagem qualitativa, fundamentada na Teoria das Representações Sociais. As
reportagens foram coletadas em um jornal e em quatro revistas, de circulação nacional, no período de nove e seis
meses, respectivamente. No jornal foram selecionadas 504 reportagens sendo que 96 comentavam sobre as mulheres
e nas revistas 87 reportagens discutiam o fenômeno das drogas e dessas 52 abordavam questões relativas às
mulheres. Em ambos os meios de comunicação houve destaque para o consumo de medicamentos e para o comércio
de drogas ilícitas. Os conteúdos analisados indicam que o consumo e comércio de drogas são temas de interesse da
mídia, a qual, ao mesmo tempo em que alerta para riscos decorrentes do consumo de medicamentos, incentiva seu
consumo para manutenção e/ou alcance de padrões de beleza estabelecidos social e culturalmente para as mulheres.
O crescente envolvimento de mulheres com o comércio/consumo de drogas ilícitas e as repercussões sociais e de
saúde são mostradas de forma subliminar.
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Apresentador: Marilia Mendes Silva

Título:  PG - Ações de educação em saúde bucal e vocal : relato de experiencia do grupo PET Saude Nova
Constituinte

Orientador: Andreia Cristina Leal Figueiredo

A educação em saúde é composta por saberes e práticas voltadas para a promoção de saúde e prevenção de doenças.
Segundo Alves ( 2004) trata- se de um recurso pelo qual o conhecimento científico produzido no campo da saúde,
intermediado pelos profissionais de saúde atinge o cotidiano da população, de modo que a compreensão do processo
saúde- doença oferece métodos para adquirir novos hábitos e conduta de saúde. É vista a importância da realização de
atividades que favoreçam a promoção da saúde, buscando modificar condições de vida para que sejam dignas e
adequadas, e não somente a transmissão de saberes relacionados a saúde. O profissional de saúde detém papel
ampliado de atuação no campo da promoção de saúde, e a prática em escola infantil encontra-se inserida no contexto
de construção de práticas públicas saudáveis, com o intuito de valorização e compartilhamento de vivências, como
proposto por Paulo Freire. O objetivo foi desenvolver ações de educação em saúde bucal e vocal com crianças de 3  a 6
anos de idade de uma creche comunitária da comunidade de Nova Constituinte,Salvador- Ba. Participaram de cada
intervenção em média 24 crianças de ambos os sexos. Foram realizadas atividades lúdicas com o tema prevenção da
cárie dentária e maneiras corretas para o uso da voz, de forma participativa, correspondendo as expectativas previstas.
A educação em saúde vai além da assistência curativa e prioriza intermediações preventivas e promocionais, sendo a
escola um espaço importante no desenvolvimento de praticas inseridas no contexto do principio da integralidade.

Apresentador: Milena Nobre Maia

Título: CONSTITUIÇÃO HISTÓRICA DA CÁTEDRA DE HIGIENE DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Orientador: Ligia Maria Vieira da Silva

Com o objetivo de analisar o processo de constituição da Saúde Coletiva (SC) na Bahia, foi realizado, num primeiro
momento, um estudo de caso histórico sobre o departamento de Medicina Preventiva (MP) da Faculdade de Medicina
da Universidade Federal da Bahia entre 1969 e 1995, desde seu surgimento até o nascimento do projeto da SC. Dando
continuidade a este trabalho, passou-se no período do presente relatório, a investigar as origens da Higiene, precursora
da MP como disciplina do ensino Médico na Universidade Federal da Bahia. Os dados foram obtidos de fontes primárias
e documentais. A Higiene aparece como disciplina ligada a Clínica Médica desde a primeira reforma do ensino médico
na Bahia. No que diz respeito aos conteúdos ministrados dava-se grande importância às doenças infecciosas, seus
tratamentos e ao estado sanitário da província, e a relação entre os problemas de saúde e a natureza da vida
comunitária, sendo parte constituinte da formação de um Estado. Foi também iniciada a segunda fase do projeto “O
Espaço da Saúde Coletiva” onde está sendo analisada a composição atual do espaço a partir do estudo dos agentes e
de suas posições/disposições. No período compreendido pelo presente relatório foi iniciada a analise do subcampo
científico que será estudado a partir dos 600 docentes permanentes dos 55 programas de PG credenciados pela
CAPES. Foi elaborado instrumento para a coleta de dados, livro de códigos e realizado pré-teste que também faziam
parte do plano de trabalho. Os resultados desse pré-teste apontam, aparentemente, para uma maior identidade dos
docentes analisados com o campo médico, apesar de constituírem um programa de Epidemiologia, possivelmente por
aquele se tratar de campo consolidado.

Apresentador: Milene Silva Sousa

Título: Estudo comparativo em duas escolas da rede de ensino: juventude e direitos à saúde

Orientador: Raquel Souzas

A pesquisa buscou comparar dois grupos de jovens da rede pública de ensino de Vitória da Conquista, localizadas em
áreas, central-urbana e rural-periférica. O estudo foi do tipo transversal com abordagem quantitativa, composta por uma
amostra de 143 alunos de ambos os sexos, na qual, 73 alunos de escola espaço urbano e 70 alunos de escola espaço
rural. Os dados foram coletados entre 2009 e 2010. Foram analisadas características sócio-demográficas dos dois
grupos de estudantes, criado indicadores de informações, de saúde e de meios de comunicação e estabelecida uma
comparação entre os dois grupos de jovens. No espaço rural houve um maior percentual de meninos (52,9%), com faixa
etária entre 19 e 24 anos (36,8%), casados (25,0%) cujas mães são casadas (85,7%), analfabetas (17,4%) e com mais
de 3 filhos (56,7%), quando comparado ao espaço urbano. Além disso, através dos resultados, percebe-se que os
jovens de escola urbana têm acesso a um número maior de meios de comunicação (76,4%) e procuram mais de 3 três
fontes de informações sobre saúde (80,6%) quando comparado aos jovens de escola rural. Porém, com relação à
atividade física, os jovens da escola urbana praticam menos atividade física (63,0%) em relação aos jovens de escola
rural (100%). Todos os resultados apontam diferenças estatisticamente significantes, com exceção para a raça/cor dos
estudantes e para o indicador de alimentação que não tiveram diferenças entre os dois grupos. Neste último, o maior
percentual tanto para jovens de escola urbana quanto jovens de escola rural apresentou indicador não aceitável (52,1%
alunos da área urbana e 57,1% alunos de área rural). Durante a pesquisa os estudantes apontaram situações de saúde
em que não souberam o que fazer. Dentre elas citaram como evitar gravidez, dor no estômago, febre, enjôo, infecção
urinária e etc. A partir dos resultados
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Orientador: Raquel Souzas

e comparados com a literatura foi traçado o perfil dos jovens de escola urbana e rural do município de Vitória da
Conquista. Para maior aprimoramento e delineamento do objeto de estudo sugere-se uma ampliação da amostra em
espaço urbano (centro e periferia) de Vitória da Conquista.

Apresentador: Monaise Madalena Oliveira E Silva

Título:  PG - Vigilância de base populacional para síndromes febris agudas em uma comunidade carente de
Salvador-BA

Orientador: Guilherme de Sousa Ribeiro

INTRODUÇÃO: As doenças febris agudas (DFAs) constituem umas das principais causas para atendimento da
população de crianças e adolescentes em unidades de pronto-atendimento. Entretanto, poucos estudos avaliaram o
impacto e as etiologias das DFAs em comunidades urbanas carentes do Brasil. Este conhecimento é importante para
ajudar a guiar ações de prevenção e controle desse conjunto de agravos.
OBJETIVOS:: Determinar a incidência e as etiologias das DFAs, bem como o seu impacto no que diz respeito à duração
da doença e ausência na escola em crianças e adolescentes moradores de uma comunidade urbana carente de
Salvador.
METODOGIA: De Janeiro a Dezembro de 2009, vigilância populacional para DFAs na comunidade de Pau da Lima/São
Marcos, Salvador-BA foi realizada através da identificação de episódios de atendimento por DFA no único centro de
emergência público aberto 24h na comunidade. Os casos de DFA foram identificados através de revisão dos
prontuários médicos. Foram utilizados como critérios de definição de episódio de DFA: 1) relato de febre há =21 dias, 2)
residência na comunidade, e 3) idade entre 5 e 19 anos. Questionários padronizados foram usados para extrair dos
prontuários dados demográficas e diagnósticos médicos. Um subgrupo de pacientes foram entrevistados para coletar
dados sobre o impacto da doença. Os episódios de DFA foram usados para calcular a incidência com base na
população de 5 a 19 anos residente na comunidade (população 21.929, IBGE 2000)
RESULTADOS:No período de estudo foram identificados 3.246 episódios de DFA na faixa etária de 5 a 19 anos. A
incidência anual de DFA em crianças e adolescentes foi de 14,8 episódios por 100 habitantes. A incidência anual
reduziu com o aumento da idade (25,8; 13,6 e 7,1 casos por 100 habitantes para as faixas etárias de 5-9, 10-14 e 15-19
anos, respectivamente). Para os 1.649 (50.8%) casos em que a suspeita diagnóstica foi registrada no prontuário, os
diagnósticos mais freqüentes foram: amigdalite e outras infecções de vias áreas superiores (34%), viroses (18%),
gastrenterite aguda (11%) e dengue (6%). Dos 674 (21%) pacientes entrevistados, 481(71%) faltaram escola e 114
(21%) relataram que algum familiar faltou ao trabalho por causa da doença. Em média, a duração da ausência à escola
foi de três dias.
CONCLUSÕES: As DFAs representam um problema de saúde pública para as crianças e adolescentes de
comunidades carentes devido à elevada incidência e o impacto que representam para a sociedade. É necessário
melhorar a capacidade para o diagnóstico etiológico deste conjunto de doenças para que ações de prevenção e
controle possam ser planejadas.

Apresentador: Nivea Gomes Leite

Título: DENDÊ, MODERNIDADE E TRADIÇÃO: SENTIDOS E SIGNIFICADOS DO AZEITE DE DENDÊ NA
CULTURA SOTEROPOLITANA.

Orientador: Ligia Amparo da Silva Santos

Este trabalho visou explorar os sentidos e significados do dendê para os soteropolitanos buscando através de estudos
documentais, dos recursos etnográficos e de entrevistas semi-estruturadas com baianas de acarajé e consumidores
soteropolitanos produzir o material empírico a ser trabalhado na análise e interpretação das questões da pesquisa,
constituindo um estudo sócio-antropológico. As entrevistas foram registradas através de gravadores digitais e
conduzidas entre Agosto/2008 e Fevereiro/2010 por graduandas da Escola de Nutrição da Universidade Federal da
Bahia. A análise do material empírico foi realizada de modo que integrou os registros documentais relacionadas aos
temas azeite de dendê e significados para a cultura soteropolitana e as respectivas narrativas produzidas pelas baianas
e consumidores de acarajé. Por meio da realização deste trabalho, observou-se que a escolha do melhor azeite é um
detalhe que deve ser considerado para obtenção de um produto de qualidade, segundo as baianas de acarajé
entrevistadas e que o descarte adequado do óleo após fritura para produção de detergentes ainda é limitado. É
unânime para os consumidores soteropolitanos e baianas de acarajé entrevistadas que o azeite de dendê define o
sabor e a cor  característica da comida baiana. O dendê é representado pelas baianas cuja religião é o candomblé,
como elemento mestre do preparo do acarajé. Não foram notadas peculiaridades em relação às falas das baianas
evangélicas sobre o azeite de dendê. Em relação ao discurso do saudável, é interessante ressaltar a necessidade do
uso da Coca-cola para acompanhar o consumo do acarajé pelos soteropolitanos entrevistados.
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Apresentador: Olivia Ferraz Pereira Marinho

Título: Das Intersecções Entre gênero e Raça/etnia à Saúde Reprodutiva

Orientador: Raquel Souzas

Resumo: Revisão bibliográfica: das intersecções entre gênero e raça/etnia à saúde reprodutiva. Autoras: Olívia Ferraz
Pereira Marinho (bolsista PIBIC-Balcão CNPq) e Dra Raquel Souzas (bolsista produtividade 2F CNPq) – IMS-
CAT/UFBA
Introdução: Este trabalho visa analisar bibliografias sobre saúde sexual e reprodutiva já estabelecidas em bases de
dados bibliográficos indexados no campo da Saúde Coletiva e Sociologia da Saúde. Objetivo: Levantamento de
referencial teórico sobre saúde sexual e reprodutiva, frente à epidemia do HIV/Aids. Métodos: O levantamento
bibliográfico foi feito com base em combinações de palavras que estavam inseridas em cinco grupos. O critério de
inclusão dos artigos no levantamento de informações foi mapear todos os artigos sobre saúde reprodutiva e sexual,
gênero e raça/etnia no período de 1995 a 2009. Resultados e Discussão: Até o momento foram realizadas as buscas
por cinco combinações de palavras-chave. O primeiro grupo refere-se a conceitos estruturadores da análise
(desigualdade, disparidades, iniqüidades, vulnerabilidade, violência e promoção à saúde), o segundo grupo trata de
caracterizar populações de estudo (mulheres, mulheres adultas, jovens e negras, e adolescentes). Tais combinações
resultaram em um total de 2066 artigos, dentre os quais foram baixados 202 artigos. Um terceiro grupo de palavras foi
denominado como conceitos norteadores da proposta de estudo (Direito a saúde, sexuais e reprodutivos, aspectos
socioculturais, aspectos socioeconômicos, epidemiológicos e sociodemográficos), dentre os quais foram identificados
750 e foram baixados 111 artigos; um quarto grupo tratava da raça, raça/cor, raça/etnia, cor e negras. Para esse grupo
foram identificados 61 artigos e baixados 20. Esse grupo foi combinado com o primeiro e dessa forma foram
encontrados 111 artigos e baixados 25 que se enquadravam nos propósitos do levantamento bibliográfico. O HIV, no
princípio, era ligado a homens que faziam sexo com homens (HSH) e foi constituída a pré-concepção de “grupo de
risco” para aqueles definidos como homossexuais, hemofílicos e usuário de drogas injetáveis. Num segundo momento,
observa-se que se estabeleceu a hipótese da heterossexualização da epidemia e posteriormente a sua feminização,
que pode ser comprovada pelo decréscimo da razão masculino/feminino de casos de infecção pelo HIV/Aids e pelos
número óbitos, sendo que a AIDS rodeia entre as principais causas de mortalidade entre as mulheres em idade fértil.No
momento do diagnóstico, muitas mulheres apresentam parceria sexual única e a quantidade de parceiros sexuais que
tiveram durante a vida não diferem do descrito pela maioria da população. As mulheres estão mais vulneráveis para
contrair DST/HIV, devido ao contexto sociocultural, onde a mulher é considerada limitada na tomada de decisões no
que se refere a sua vida sexual e reprodutiva. Essa vulnerabilidade aumenta quando se acrescenta as questões
socioeconômicas que dificultam o acesso dessas mulheres aos serviços de saúde e ocasiona um menor conhecimento
no que se refere as questões relacionadas as DSTs. Analisando essas vertentes, observa se que a mulher negra
apresenta maior vulnerabilidade, já que está sujeita a menor grau de escolaridade, renda mensal e condições de
moradia e essa vulnerabilidade não é somente em relação ao HIV. Considerações gerais: Em relação ao levantamento
bibliográfico, a busca com as palavras: raça, raça/cor, raça/etnia, cor e negra não identificamos muitos artigos, quando
comparamos com os demais grupos de palavras-chave, o que revela a escassez de material e pesquisa nessa área. A
partir da análise dos artigos, observa-se que a mulher negra apresenta-se como um dos grupos mais vulneráveis da
sociedade, já que está inserida em um contexto social desprivilegiado.

Referência Bibliográfica
Lopes, F; Buchalla, C.M.Ayres, J.R.C. M; Mulheres Negras e não-negras e vulnerabilidade ao HIV/Aids no Estado de
São Paulo. Revista de Saúde Pública. 41(supl. 2):39-46,2007.

Apresentador: Patricia de Souza Rezende

Título:  PG - Estudo de Gênero e Integralidade com Mulheres de uma Unidade Básica de Saúde, na cidade de
Salvador.

Orientador: Cecilia Anne Mccallum

Esta pesquisa trata da atenção à saúde das mulheres, investigando os significados de gênero no cotidiano de uma
Unidade de Saúde da Família do município de Salvador. Também analisamos os caminhos de consolidação da
integralidade sob a perspectiva de gênero. Buscamos compreender, através de um trabalho etnográfico, como
profissionais e usuárias expressam e constroem seus significados de gênero no cotidiano da AB e como esses
significados se relacionam com a ‘integralidade na atenção à saúde da mulher’, tal como é proposta pelo PAISM e a
PNAISM.  A pesquisa de campo foi realizada com observação participante durante quatro meses e nos encontramos na
fase de análise dos dados. Temos alguns resultados da pesquisa, sendo
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por enquanto, de caráter descritivo. A unidade observada possui 4 equipes do PFS e uma equipe do PACS, se localiza
em um bairro de aproximadamente 40 mil pessoas, cobrindo apenas 30% dessa população. É a única unidade básica
de saúde da região. As mulheres são as usuárias mais freqüentes da unidade. Percebemos que a unidade de saúde é
um espaço “generizado”, sendo mulheres quase todas as pessoas que trabalham neste local. Os cargos ocupados por
homens são cargos como vigilância (2), agente de endemias (1), administração (1), curativo (2), limpeza (1) e
odontologia (1). As mulheres são as enfermeiras (5), recepcionistas (4), técnicas em enfermagem (5), gerência (2),
médicas (4), limpeza (2), odontóloga (1), auxiliar de dentista (2), etc. Dentre os Agentes Comunitários de Saúde a
maioria também é mulher. As atividades realizadas com as usuárias costumam privilegiar seu estado gravídico-
puerperal, dando-se menor atenção às idosas, pré-adolescentes, e adolescentes não grávidas. Os atendimentos de
Planejamento Familiar são dedicados quase que exclusivamente ao publico feminino, sendo raros os homens que
participam deste atendimento. Durante todo o processo de observação, percebeu-se a emergência recorrente do termo
“parir”, deixando a impressão de que “parir” significa mais do que o ato de ter o filho no momento do parto, sendo
também uma marca impressa na imagem exterior da mulher. Trata-se de um termo utilizado, principalmente pelas
profissionais de saúde, tendo menor freqüência nas falas de usuárias, as quais não foi possível abordar com igual
intensidade. Pudemos observar como se atribui às mulheres uma identidade de gênero relacionada principalmente à
função reprodutiva, por parte das profissionais. As análises dos dados coletados ainda estão em desenvolvimento,
sendo estes, apenas alguns resultados preliminares da observação.

Apresentador: Regina Calazans Oliveira

Título:  PG - Desigualdades sociais na mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, Salvador 2000-2006

Orientador: Maria da Conceicao Nascimento Costa

A emergência de novas doenças infecciosas e a re-emergência de outras já erradicadas contribuíram para que estas
enfermidades voltassem a se constituir em motivo de preocupação mesmo nos países desenvolvidos. Considerando-se
que o perfil epidemiológico das doenças e óbitos correlaciona-se com as condições sócio-econômicas da população,
pode-se afirmar que as DIP ainda constituem um problema preocupante de saúde pública no Brasil, país que apresenta
acentuadas desigualdades sociais. Visando produzir informações que possam subsidiar a elaboração de políticas
voltadas para a redução das desigualdades sociais em saúde, o presente estudo tem como objetivo analisar a evolução
das desigualdades sociais na mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias em Salvador, 2000-2006. Para tal, foi
realizado um estudo de agregados espaço-temporal tendo como unidades de análise o ano calendário, e Zona de
Informação (ZI). Informações provenientes das Declarações de Óbitos (DO) fornecidas pela Secretaria Municipal de
Saúde foram as fontes de dados. Os endereços de residência do falecido foram georeferenciados pelo software
LOCALIZA (ISC/UFBA). As ZI foram agregadas em estratos sociais utilizando-se as variáveis sócio-econômicas obtidas
do Censo Demográfico. Para cada estrato social foram calculadas as taxas de mortalidade geral e infantil por DIP e
respectivas Razões de Risco de mortalidade. A taxa de mortalidade geral, no período, foi de 31,6/100.000 habitantes. O
extrato de intermediária condição de vida apresentou o risco relativo de morte para todas as idades de 1,18. O risco de
morrer por DIP entre os menores de 1 ano no quartil de baixa condição de vida foi de 2,19. As principais causas de
óbitos foram septicemias, tuberculose e doença de Chagas e a principal causa de óbito infantil foi diarréia. Não foi
encontrado correlação direta das desigualdades sociais na mortalidade por DIP em todos os extratos sociais, com
exceção do de intermediária condição de vida e em menores de 1 ano no extrato de muito baixa condição de vida,
sugerindo uma possível diminuição nas desigualdades sociais em saúde.

Apresentador: Rivea Pereira de Lima

Título: Da baiana artesã à baiana empresária: uma etnografia sobre a comercialização do acarajé em Salvador.

Orientador: Ligia Amparo da Silva Santos

A baiana de acarajé é, hoje, a representação simbólica do da cultura da Bahia. O bolinho teve início com as
ganhadeiras, negras, libertas ou não, que mercavam seus produtos em tabuleiros e gamelas apoiados na cabeça e,
cuja venda estava atrelada ao candomblé. Com o decorrer dos anos, inúmeras transformações aconteceram, desde a
introdução de novos equipamentos, passando pela venda por homens e pessoas pertencentes a outras religiões e
novas formas de comercializar o quitute, como o acarajé de soja, acarajé light, entre outros. Com o crescimento do
acarajé enquanto atividade econômica, surgem as chamadas ?baianas empresárias?, que dispõem de uma infra-
estrutura capaz de produzir em grande escala, além de estabelecimentos fechados comercializando o produto. Em vista
dessas mudanças, este estudo objetiva descrever as diferentes modalidades de organização e dinâmica dos tabuleiros
e de comercialização do acarajé na cidade de Salvador-Bahia. Para isso, foram entrevistadas baianas de acarajé, de
ambos os sexos, diferentes religiões e idades, considerando-se questões como: indumentária da baiana e sua equipe,
divisão
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do trabalho, compra, tabuleiro, utensílios, formas de preparo e de servir, iguarias servidas, equipamentos do entorno e
perfil dos consumidores.

Apresentador: Samir Andrade Mendonça

Título: Estudo epidemiológico de alergias respiratórias na Comunidade Quilombola Boqueirão do município de
Vitória da Conquista - Bahia

Orientador: Laize Tomazi

As regiões Norte e Nordeste do Brasil concentram um grande número de comunidades de destacada ancestralidade
africana, denominadas comunidades quilombolas. Em Vitória da Conquista – BA há em torno de 40 remanescentes de
quilombos. Essas comunidades sofrem constantemente com os efeitos da estiagem, onde o abastecimento de água é
feito através de cisternas, e a água muitas vezes não serve para o consumo humano. Outro fator que deve ser
ressaltado é a falta de saneamento básico, principalmente onde há contaminação humana. Na Comunidade Quilombola
Boqueirão, localizada em um vale, existe uma aguada que serve para consumo da Comunidade, há um agravante:
devido à precariedade de saneamento básico e à topografia local, observa-se um despejo de dejetos na aguada
disponível, o que tem provocado alto índice de contaminação na rede hídrica. Essa população ainda vive em condições
precárias de assistência psicológica e médica. O saneamento reflete também na disseminação das infecções
parasitárias.  Outras doenças de alta prevalência mundial são as alergias respiratórias como asma e rinite, entretanto a
frequência desta patologia não é conhecida nas populações quilombolas. O presente projeto teve por objetivos: (i)
realizar um levantamento epidemiológico no que concerne às alergias respiratórias e às doenças parasitárias na
Comunidade Quilombola Boqueirão, localizada no município de Vitória da Conquista, e (ii) encaminhar, quando
necessário, os indivíduos atendidos para serviço de atenção à saúde localizado na mesma comunidade. Para
alcançarmos tais objetivos e com vistas ao atendimento do público alvo houve (i) sensibilização da Comunidade para a
intervenção, (ii) aplicação de questionários para conhecimento da realidade local, (iii) coleta de material biológico para
diagnóstico das parasitoses intestinais, (iv) entrega dos laudos de diagnóstico das mesmas, (v) encaminhamento dos
pacientes aos serviços de saúde, e (vi) aplicação de enquetes sobre a satisfação da Comunidade com a intervenção.
No desenvolvimento do projeto ocorreu a promoção do aprendizado do aluno Samir sobre assuntos pertinentes ao setor
acadêmico e sobre a comunidade na qual foi feita a intervenção. Este ocorreu através de (i) capacitação do aluno
envolvido para aspectos gerais da intervenção na Comunidade, (ii) capacitação do discente no processamento dos
dados dos questionários, (iii) treinamento do aluno no processamento das amostras biológicas (coleta, conservação e
aplicação de técnicas diagnósticas) e (iv) iniciação do estudante na pesquisa científica, através de reuniões de
resultados, elaboração de relatórios e apresentação dos resultados em eventos. A caracterização das moradias da
Comunidade revelou que 83% das residências são de adobe, 77% possuem piso de cimento e todas possuem teto de
telha de barro. Na maioria das residências (95%) habita uma única família. Quanto a instalação sanitária, 88% das
residências não possuem água encanada e 76% não possuem sanitário. Participaram do estudo 467 indivíduos, sendo
55% do sexo feminino. A população é composta por lavradores ou donas de casa, com índice de escolaridade baixo
(61% de analfabetos ou com primário incompleto). Ela depende imensamente do SUS para atendimento médico (95%)
e para aquisição de medicamentos (80%). Os sintomas de asma foram descritos por 16% e de rinite por 15% da
população. Trinta e cinco por cento dos indivíduos apresentaram alguma parasitose intestinal, sendo o protozoário mais
frequente a Entamoeba coli (26%) e a Taenia sp. o helminto mais prevalente (2,5%). Acreditamos que com a execução
do presente projeto, não somente a Comunidade Boqueirão, como as demais de Vitória da Conquista, venham a
tornarem-se mais notórias a sociedade, alavancando o desenvolvimento das mesmas sem comprometimento de suas
identidades culturais.

Apresentador: Tais Magalhaes Santos

Título: Uma experiência no Subúrbio Ferroviário: discutindo a inserção de estudantes do PET-Saúde em Novos
Alagados

Orientador: Rita de Cassia Ribeiro Silva

Este trabalho, que se integra as ações do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), propõe
uma discussão sobre a experiência de inserção dos estudantes vinculados ao PET no bairro de Novos Alagados,
localizado no Subúrbio Ferroviário de Salvador. Seguindo o itinerário proposto por Dilthey, esta investigação busca
compreender o significado dado por estes atores às suas práticas neste espaço social. Se furtar a esta tarefa de
compreensão dos significados equivaleria a deixar escapar, segundo a perspectiva diltheyana, o que existiria de mais
definidor do mundo humano. A tentativa de compreender este movimento de inserção na comunidade de Novos
Alagados chega,  a partir do trabalho etnográfico que pressupõe um exercício de aproximação, que parece preencher
os vazios deixados por análises panorâmicas, que afastam da cena o domínio das práticas e as tramas do cotidiano,
que orientam o modo como os atores se engajam em certos contextos de práticas. Pensar nesta inserção significa
então, compreender quais as representações
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que estes estudantes têm sobre o espaço social em questão e de que forma este repertório vai sendo modificado,
retificado e refinado no decorrer do engajamento destes atores nas atividades do PET que se desenrolam nesta porção
do Subúrbio Ferroviário.

Apresentador: Tatiana Santos Brandao

Título: Características biológicas e sócio demográficas dos pacientes com suspeita de Febre Hemorrágica do
Dengue em Jequié (Bahia) no período de 2008-2009.

Orientador: Florisneide Rodrigues Barreto

INTRODUÇÃO:  A ocorrência de Febre Hemorrágica do Dengue (FHD) tem sido um desafio para a comunidade
científica mundial, tendo em vista o pouco conhecimento dos fatores envolvidos na sua determinação, nos fenômenos
relativos à sua fisiopatogenia, além da sua alta letalidade. Diante da magnitude da epidemia de Dengue que ocorreu no
município de Jequié (que só no mês de Janeiro de 2009,  registrou  64% dos casos de FHD ocorridos no Estado da
Bahia), objetivamos analisar as características biológicas e sócio demográficas para FHD neste município, no período
de Dezembro de 2008 até Junho de 2009, correspondente à ultima epidemia.
METODOLOGIA: A coleta de dados iniciou-se com a seleção de pacientes com suspeita de FHD que foram atendidos
no período de Dezembro de 2008 até Junho de 2009 nos Hospitais e Postos de Saúde  da cidade de Jequié e que
foram notificados. Um questionário estruturado foi aplicado a todos os indivíduos incluídos no estudo. Os dados foram
lançados em um banco de dados criado a partir do Epi Info. A analise dos dados foi realizada nos programas Epi Info
2008 e Excel 2007.
RESULTADOS: Nesse período analisamos 100 casos suspeitos de FHD. Dentre estes se demonstrou uma
predominância do sexo feminino (64%) e uma mediana de idade de 18 anos. No que diz respeito a distribuição espacial,
o bairro de Joaquim Romão concentrou 54% dos casos suspeitos de FHD, seguido pelo bairro de Jequiezinho com
12%. Em relação aos dados clínicos, observamos que os sinais e sintomas mais freqüentes foram febre (100%),
cefaléia (96%), mialgia (92%), náuseas (89%), artralgia (85%), dor abdominal (87%), vômitos (84%) e manifestações
hemorrágicas (80%).
DISCUSSÃO: Notamos uma alta prevalência de casos suspeitos de FHD no município de Jequié. O predomínio da faixa
etária jovem já vem sendo citado na literatura desde a  segunda metade da década de 90, com aumento da incidência
da doença na faixa etária de menores de quinze anos 1. Embora haja muitos estudos com resultados conflitantes 6,7 .
O predomínio feminino da FHD em Jequié é discordante com a literatura que, em geral, não revela diferença
significativa na distribuição dos casos de Febre hemorrágica entre os sexos 6,7 . Quanto  a clínica um dado importante
é a alta prevalência de manifestações hemorrágicas nos pacientes suspeitos de FHD (80%) e uma freqüência elevada
de sinais de gravidade, como dor abdominal e vômitos nesse município. No que diz respeito à distribuição espacial,
destaca-se o grande volume de casos de Febre Hemorrágica no bairro de Joaquim Romão (54%). Isso pode ser
justificado, em parte, pela concentração de casos em áreas de elevada densidade populacional e predomínio de
construções horizontais, independente das condições socioeconômicas da população residente 10.  Esses informações
podem ser úteis na orientação das  ações de combate a Dengue nesse município e também em outros com
características sócio-demográficas semelhantes.

Apresentador: Thais Vitorino Neves do

Título:  PG - Estratégias de enfrentamento da violência em comunidades locais do subúrbio ferroviário de
Salvador

Orientador: Maria Cristina Teixeira Cangussu

INTRODUÇÃO: A definição de saúde, pela OMS, consiste em “bem estar físico, psíquico e social, e não apenas
ausência de doença.” Diante desse conceito, pode-se afirmar que a garantia de saúde envolve o trabalho da promoção
da saúde e qualidade de vida. É sabido que componentes da vida social, a exemplo da violência, interferem diretamente
nesse processo. Hoje, a violência tem um grande destaque na mídia, entretanto ela é vista ainda apenas como um
problema de segurança pública. A dimensão total do fenômeno bem como suas causas e em especial suas
repercussões sociais passam muitas vezes despercebidas. A compreensão da violência implica abordá-la e vê-la,
também, como um problema prioritário de saúde. OBJETIVO: Desenvolver estratégias para o enfrentamento da
violência em comunidades locais no subúrbio ferroviário da cidade de Salvador, permitindo assim uma melhoria na vida
e saúde dos indivíduos. MATERIAL E MÉTODOS: A partir da percepção e conhecimento do perfil e necessidades do
público alvo, foram utilizadas como estratégias atividades educativas com pais e crianças de uma escola comunitária
local, além de ações diretamente relacionadas à prevenção e recuperação de saúde, como tratamento restaurador
atraumático, aplicação
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tópica de flúor e filme sobre educação em saúde bucal. As atividades educativas envolveram dinâmica de grupo com os
pais dos alunos e teatro de fantoches para as crianças.  RESULTADOS: O retorno positivo desse trabalho pôde ser
constatado a partir de relatos dos indivíduos e das professoras em relação à melhoria de comportamento de pais e
alunos. CONCLUSÃO: Conclui-se que ações coletivas como as descritas por esse trabalho são eficazes na promoção e
melhoria da saúde da população quando aplicadas de forma individualizada e contínua.

Apresentador: Thiago Teixeira de Souza

Título: estratégias de enfrentamento da violência na Escola São Miguel

Orientador: Maria Cristina Teixeira Cangussu

INTRODUÇÃO: A violência é um grande problema e a causa direta de grande percentual de morbi-mortalidade na
contemporaneidade. Atinge a todos, mas principalmente, a população que vive em regiões consideradas de risco, tais
como: grandes cidades e regiões periféricas desses grandes centros. A opção de considerar a violência uma questão
de saúde pública tem sido discutida na atualidade e nota-se a, cada vez mais grande importância da preparação do
profissional de saúde para lidar com essa situação, tanto num ato de cuidado, por exemplo após um ato violento, quanto
em  trabalho visando a sua prevenção. Pode-se alegar que a violência ao interferir no “bem-estar  bio-pissico-social” do
indivíduo estaria causando dano a saúde(de acordo com a definição de saúde pela OMS) o que justificaria a ação
positiva de profissionais de saúde para combatê-la. Mas essa ação afirmativa tem de se diferenciar da ação incisiva e
direta das forças policiais e militares. Devendo fazer a opção de uma conduta ora preventiva ora curativa, explorando
bem a relação do profissional de saúde e paciente, dessa forma humanizando o profissional e oportunizando uma
melhor qualidade de vida para o paciente de risco, ou vitima de violência.
OBJETIVO: Elaborar e por em pratica estratégias de enfrentamento da violência em comunidades locais que sofram
com esse mal (especificamente na escola São Miguel, em Fazenda Coutos 3, Salvador-BA). MATERIAL E MÉTODOS:
Elaboração de estratégias didáticas e compatível com a idade das crianças através de discussões entre o grupo
multidisciplinar associando a necessidade que foi exposta na escola São Miguel, à conceitos e condutas importantes
para prevenção da violência naquela faixa
etária.
RESULTADOS:Foram-se elencados diversos temas para trabalhar de forma didática com as crianças. A escolha dos
temas foi um momento bem sutil do trabalho, pois ao mesmo tempo que tenta-se tratar de violência,existe uma
necessidade de adaptação para a faixa etária. Logo foram listados os temas: adolescência; sexualidade; gravidez na
adolescência; relação de pais e filhos; perspectiva de vida.
Esses temas foram escolhidos de forma estratégica, pois passa por questões desde a sexualidade à relação com os
pais. Objetivando orientar os alunos, com intuinto de ressiinificar a maneira como se relacionam com aqueles com quem
convivem, evitando conflitos e situações de rivalização/disputa, por exemplo entre colegas, seus familiares e outras
pessoas próximas.
Oportunizando uma melhor qualidade de vida ao indivíduo e possivelmente uma evasão de grupos de tráfico de drogas
- que é bem prevalente nesse local. Pode-se observar que além do aprendizado, esse tipo de contato tem servido para
criar uma relação de confiança entre as crianças e os estudantes (agentes promotores das atividades), e tal fato é um
canal para criança relatarem possíveis problemas na escola ou em casa, como pedofilia, violência ao menor, violência
contra a mulher, dentre outros.
CONCLUSÃO: O trabalho na escola São Miguel oportuniza  uma educação que poderá ao longo dos anos evitar a
adesão desses jovens ao tráfico e criar um vinculo do estudante com a criança que pode ser um canal de comunicação
e denuncia de abuso e violência ao menor.

Área: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA   Sub-Área: ASTRONOMIA

Apresentador: Alberto Silva Betzler

Título:  PG - Rede Baiana de Detecção de Meteoros

Orientador: Ernesto Pinheiro Borges

Os meteoro e bólidos, fugazes emissões lunimosas que podem ser vistas ocasionalmente no céu noturno, são o efeito
do contato de diminutos fragmentos de rocha e gelo em alta velocidade relativa com a atmosfera terrestre. Tais
fragmentos são presumivelmente oriundos de asteróides e cometas, que passam nas cercanias de nosso planeta, ou
transportados do Cinturão Principal de Asteróides, entre Marte e Júpiter, por processos de ressonância mecânica.
Como estes mecanismos não são plenamente conhecidos é importante a obtenção da maior quantidade possível de
informações físicas e dinâmicas relativas a estes corpos. Dentro deste contexto, este seminário  tem como objetivo a
apresentação do presente desenvolvimento  de uma rede de câmeras CCD All-Sky para detecção de meteoros e
bólidos, denominada de “Rede Baiana de Detecção de
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Meteoros”. A  rede deverá ser constituída de no minimo três estações, espalhadas pelo recôncavo baiano, e instaladas
nos campus de instituições federais de ensino. Esta rede supre uma carência de iniciativas de observação de meteoros
no hemisfério sul já que somente na Austrália existe uma  rede que se propõem a mesma tarefa. Diferentes de outras
iniciativas, a rede proposta contara com um sistema de processamento dos dados em tempo real  possibilitará total
autonomia da rede na tomada de decisões simples  como a de iniciar a sessão observacional ou até concatenar dados
de duas ou mais estações para o eventual cálculo da orbita heliocêntrica dos meteoros detectados.

Área: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA   Sub-Área: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Apresentador: Ademilson Santos Lima

Título: Especificação e Verificação Formal de Kernels Utilizando Z/Eves: um experimento do Grande Desafio em
Verificação de Software.

Orientador: Adolfo Almeida Duran

O kernel (núcleo) de qualquer Sistema Operacional (SO) é um de seus componentes mais importantes. O restante do
SO depende do funcionamento correto e confiável do kernel para executar suas operações. A especificação e
verificação formal do kernel de um SO constitui um dos objetivos relacionados àqueles existentes na lista dos Grandes
Desafios em verificação de software (Grand Challenges) proposto por Tony Hoare.
Este projeto visa o desenvolvimento formal de um kernel de um sistema operacional na notação Z, verificado através de
um provador de teoremas. O desafio foi mecanizar a especificação do kernel e gerar: (i) a especificação formal do
comportamento das funcionalidades oferecidas por alguns módulos do kernel; (ii) o conjunto de invariantes, suposições,
e propriedades relativas às estruturas de dados e algoritmos utilizados na implementação do kernel.

Apresentador: Caique Santos Lemos Lima

Título:  PG - Especificação e Verificação de Gerenciadores de Processo na linguagem de especificação Z

Orientador: Luciano Porto Barreto

A verificação formal e segura do comportamento e funcionamento de um Sistema Operacional (SO) é um desafio que
perdura tanto no contexto industrial quanto na comunidade acadêmica. Mais especificamente, neste contexto,
pretendemos nos concentrar na formalização de famílias de sistemas operacionais que forneçam garantias sobre sua
correção às aplicações. Atualmente os grupos MEFES e LaSiD da UFBA, juntamente com a Universidade de York (UK)
tem trabalhado nesse rumo.

Este projeto visa a definição formal e a verificação do subsistema de gestão de processos com o intuito de assegurar a
corretude abstraindo as especificidades do sistema operacional. Em particular nosso enfoque é voltado às políticas e
não aos mecanismos (questões de implementação e de baixo nível).

Para isso, foi realizada a reformulação de algumas das especificações na linguagem Z propostas no livro de Ian Craig
confrontadas ao modelo conceitual do framework Bossa, concebido pelo proponente desse projeto durante seu
doutorado. Como resultado dessa depuração nas especificações em Z, esperamos simplificar substancialmente as
especificações propostas, reduzindo a curva de aprendizado, melhorando a robustez dos formalismos e facilitando os
mecanismos de prova do restante do kernel proposto no livro.

Apresentador: David Gorender Magalhaes

Título:  PG - Implementação e testes de algoritmos de consenso  para um modelo híbrido e dinâmico de
sistemas distribuídos, tolerando a recuperação de falhas

Orientador: Sergio Gorender

O objetivo deste plano de trabalho é a implementação e testes de um algoritmo de consenso
baseado no Paxos, que tolere a recuperação de falhas (falhas do tipo crash-recovery), e execute no modelo
híbrido e dinâmico para sistemas distribuídos tolerantes a falhas, apresentados em "S. Gorender, R.
Macêdo, M. Raynal, An Adaptive Programming Model for Fault-Tolerant Distributed Computing. In
IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing Vol. 4, no. 1, pp. 18-31, Los Alamitos, CA,
USA, January 2007".
Este algoritmo está sendo desenvolvido, considerando as características do modelo, podendo
contar com uma alta tolerância a falhas, dependendo do nível de sincronismo apresentado pelo sistema.
Este plano de trabalho é uma continuação do plano aprovado para o bolsista Thiago Lima Silva
no edital do Pibic de 2008. Nesta nova etapa, o novo bolsista irá trabalhar com a implementação de
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sistemas distribuídos, tolerando a recuperação de falhas

Orientador: Sergio Gorender

alternativas para o algoritmo de consenso proposto, realizando testes massivos de validação e
desempenho.
As soluções desenvolvidas para o consenso serão utilizadas na criação de soluções para questões
como comunicação em grupo e eleição de líder, problemas clássicos dos sistemas distribuídos tolerantes a
falhas.

Apresentador: Erik Vinicius Gomes Almeida

Título: Um Ambiente de Suporte ao Desenvolvimento de Linhas de Produto de Software

Orientador: Eduardo Santana de Almeida

Reuso de software - o processo de usar artefatos de software existentes, ao contrário de se
construir do zero - é geralmente considerado o mecanismo mais importante para alcançar e
obter os benefícios relacionados a aumento de produtividade, qualidade e redução dos custos
no processo de desenvolvimento de software. No contexto de reuso de software, pesquisas
importantes incluindo relatórios de empresas, pesquisas informais e estudos empíricos têm
destacado a relevância do papel dos ambientes de suporte. No entanto, os ambientes e
ferramentas existentes representam esforços isolados e não integrados no tocante as
diferentes fases do processo de desenvolvimento. Assim, este projeto apresenta uma proposta
para a construção de um ambiente integrado para auxiliar o desenvolvimento de linhas de
produtos nas fases de escopo, requisitos e testes.

Apresentador: Felipe Augusto Queiroz de

Título: Especificação e verificação formal das funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de diretórios de
sistemas de arquivos baseados no padrão POSIX

Orientador: Aline Maria Santos Andrade

Este plano de trabalho teve por objetivo especificar na linguagem formal Z as seguintes funcionalidades básicas de
sistemas de arquivos no padrão POSIX: mkdir, rmdir, opendir, readdir, rewinddir, closedir, e verificar formalmente com a
ferramenta Z/Eves a correção da especificação. Z/Eves utiliza um provador de teoremas para fazer as provas de
propriedades de especificações em Z. As ferramentas baseadas em provadores de teoremas não realizam as provas
completamente de forma automática e necessitam da ajuda humana, através da especificação de lemas, para guiar o
provador e também otimizar o processo de prova. Esta tarefa não é trivial e exige um conhecimento do processo de
prova do verificador. Foi prevista a verificação de: pré-condições, invariantes, verificação de sintaxe, checagem de
consistência de tipos, checagem da aplicação de funções parciais dentro do seu domínio, além de lemas para auxiliar
as provas e de algumas propriedades específicas do domínio da aplicação. As atividades concentraram-se em iniciar a
especificação, obedecendo as restrições impostas pelo POSIX, para criar a estrutura do sistema de arquivos e também
definir algumas operações inerentes a este modelo. Foram realizadas, com o auxílio da ferramenta, algumas checagens
básicas, como as de sintaxe, de tipos e de domínio de funções parciais.

Apresentador: Flavio Oliveira Escobar

Título:  PG - Especificação e Verificação Formal no Contexto dos Grandes Desafios em Verificação de Software

Orientador: Aline Maria Santos Andrade

Este plano de trabalho teve por objetivo especificar e verificar formalmente as seguintes funcionalidades básicas de
sistemas de arquivos no padrão POSIX: create, open, close, read, write e rename. Foram utilizadas a linguagem de
especificação formal Z e a ferramenta Z-Eves para fazer as verificações. Esta ferramenta utiliza um provador de
teoremas para fazer as provas de propriedades da especificação. As ferramentas baseadas em provadores de
teoremas não realizam as provas completamente de forma automática e necessitam da ajuda humana, através da
especificação de lemas, para ajudar o provador no sucesso da prova e também otimizar o processo de prova.  Esta
tarefa não é trivial e exige um conhecimento do processo de prova do verificador. Objetivava-se fazer verificações de:
pré-condições, invariantes, verificação de sintaxe, checagem de consistência de tipos, checagem da aplicação de
funções parciais dentro do seu domínio e especificação de lemas para auxiliar o processo da verificação pelo provador
Z-Eves.
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Apresentador: Hortencia da Silva Campos

Título: Desenvolvimento de Distribuições Linux customizadas para a Fácil Computadores

Orientador: Luciano Porto Barreto

Este projeto se insere nas descrições estabelecidas pelo Anexo II da Portaria MCT N. 291, de 11 de Maio de 2007, do
Programa do Governo Federal intitulado “Computador para Todos”, instituído pelo Decreto nº 5.542, de 20.09.2005.
Este projeto propôs uma solução de sistema GNU/Linux customizado para uso em estação de trabalho que atendesse
aos requisitos elencados nas demandas do referido Programa Governamental. O projeto teve como participantes o
Departamento de Ciência da Computação da UFBA, através do proponente, o CPD da UFBA e a empresa Fácil
Computadores Indústria e Comércio Ltda.
	O objetivo do projeto consistia, portanto, em disponibilizar um sistema operacional robusto, compatível com a maioria
dos dispositivos disponíveis no mercado e graficamente similar ao sistema proprietário concorrente, reduzindo-se assim
possíveis resistências a mudança por parte do usuário, e o tempo para migração e treinamento.

Apresentador: Ivan Carmo da Rocha Neto

Título: Análise Filogenética através de Redes Complexas

Orientador: Suani Tavares Rubim de Pinho

O método de análise filogenética através de redes complexas se mostra como uma alternativa viável aos
pesquisadores, à medida em que se equipara a outros métodos quanto à qualidade dos resultados, com a vantagem de
não necessitar de pressupostos biológicos além dos dados das sequências protéicas e sua similaridade, partindo de
princípios teóricos da Física Estatística e utilizando técnicas computacionais baseadas em Teoria dos Grafos. Neste
trabalho organizamos os dados, informações, rotinas e programas como uma base preparatória para um projeto maior,
que é a disponibilização de um software livre para o uso de biólogos, informáticos e bio-informáticos, como uma
importante alternativa às ferramentas existentes para análise filogenética; aprofundamos os conhecimentos em
bioinformática que serviram de base para compreender as formas de comparação e alinhamento de sequências e como
tal informação pode levar à classificação dos organismos; analisamos, de forma comparativa com um conjunto de dados
o comportamento dos métodos de análise filogenética (distâncias, bayesiana, parcimônia e verossimilhança) com o
método em questão.

Apresentador: Luiz Romario Santana Rios

Título: Estudo Experimental em Larga Escala sobre Modularidade em Projetos de Software Livre

Orientador: Christina Von Flach Garcia Chavez

Diversos fatores influem na qualidade do código de um projeto de Software Livre. Este trabalho de pesquisa teve como
objetivo estudar a influência do comprometimento e experiência dos desenvolvedores de software em relação ao projeto
a partir da seguinte hipótese: desenvolvedores mais comprometidos e mais antigos, chamados de core (do núcleo),
introduzem menos complexidade estrutural no código que desenvolvedores novos, ou não tão comprometidos ao
projeto, chamados de periféricos. Nós coletamos todas as métricas do histórico dos repositórios de controle de versão
de diversos projetos de software livre, verificando a complexidade estrutural com o passar do tempo. Depois de diversos
experimentos, concluímos que, de fato, desenvolvedores core contribuem para um código com menor complexidade e,
logo, menos custoso de se manter.

Tutor: Antonio Soares de A. Terceiro

Apresentador: Manuele dos Reis Ferreira

Título: Auto-Cura (self-healing) das Composições de Serviços Web Semânticos.

Orientador: Daniela Barreiro Claro

O uso de serviços Web cresceu em decorrência do aumento da necessidade de prover serviços em
um ambiente interoperável, com baixo custo, integrado e com baixo acoplamento. No entanto,
um serviço sozinho, em determinados momentos, não alcança o objetivo do usuário, sendo
necessário efetuar composições. A incorporação de informações adicionais e computacionalmente
interpretáveis à descrição de serviços permite facilitar o processo de descoberta e seleção de
novos serviços. Esses serviços são denominados Serviços Web Semânticos. Como as composições
de serviços estão disponibilizadas em ambientes instáveis, como a Internet, estão suscetíveis
a falhas durante o seu processo de execução. Consequentemente, são necessários mecanismos
que possibilitem detecta-las, prover diagnósticos e a sua correção. A utilização de um ambiente
integrado de desenvolvimento facilita a manipulação de uma composição. Neste caso, o SAREK,
ambiente que permite compor serviços Web desde a sua descoberta até a sua execução, será
aprimorado com o intuito de permitir a permutação de serviços para tolerar falhas. Nesse contexto,
o presente trabalho propõe a integração de mecanismos de auto-cura à etapa de execução de
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composições geradas pelo SAREK.

Apresentador: Margarete Oliveira dos Santos de Sa

Título:  PG - Um Mecanismo de Comunicação em Grupo Baseado em Multiagentes para Sistemas Veiculares
Autônomos

Orientador: Sergio Gorender

Aplicações como sistemas automatizados de auto-estrada (Automated Highway Systems - AHS), robôs móveis em
sistemas de exploração militares, veículos aéreos e subaquáticos não tripulados, entre outros têm incentivado estudos
na área da formação veicular, baseada em sistemas multiagentes. Estas aplicações têm por objetivo garantir a trajetória
de um grupo de veículos para cumprir um objetivo pré-definido, mesmo em caso de obstáculos e/ou falhas. Para tanto,
faz-se necessário o uso de estratégias descentralizadas ou distribuídas de formação veicular, as quais permitem prover
um sistema mais flexível, confiável e robusto. Contudo, tais estratégias, não só aumentam os requisitos de controle,
mas a complexidade dos requisitos de comunicação entre os veículos. Além disso, o uso de tecnologias de redes sem
fio traz complicações na comunicação, tais como, atrasos variados, perdas de mensagens, entre outros, o que dificulta
a provisão de garantias para o cumprimento dos objetivos da formação veicular. Para atender a tais requisitos, este
trabalho propõe um mecanismo de comunicação em grupo para sistemas multiagentes aplicados ao problema de
formação veicular, para prover a coordenação da comunicação inter-veicular e seus aspectos de confiabilidade,
flexibilidade e robustez para as aplicações de formação veicular.

Apresentador: Mario Oddone Fraga

Título: Avaliação bibliométrica do uso do Portal da CAPES no triênio 2004-2006: a área da Ciência da
Computação

Orientador: Nanci Elizabeth Oddone

Considerando as alterações introduzidas pelas tecnologias eletrônicas no fluxo da comunicação científica, torna-se
necessário o estudo das práticas de uso da informação digital. Centrada no objetivo de verificar o uso do Portal de
Periódicos da CAPES entre os pesquisadores brasileiros da área da Ciência da Computação, esta pesquisa avalia o
desempenho do Portal no fornecimento de informação eletrônica, em substituição à impressa, especializada para essa
comunidade. Para alcançar esse objetivo decidiu-se mensurar o desempenho do Portal na cobertura da necessidade de
informação dos cientistas de Computação, relacionando os periódicos estrangeiros utilizados para publicação de
artigos, frutos da produção científica dos pesquisadores da área, com os periódicos estrangeiros fornecidos através da
Capes. Os resultados encontrados indicam que, ao publicar seus trabalhos, a preferência da comunidade científica da
área é por periódicos que o Portal fornece de forma parcial e incompleta, cobrindo apenas em parte as necessidades de
informação dos pesquisadores.

Apresentador: Melissa Shihfan Ribeiro Wen

Título: Implementação de algoritmos de consenso para sistemas distribuídos híbridos e dinâmicos

Orientador: Raimundo Jose de Araujo Macedo

O objetivo deste plano de trabalho é a implementação e testes de algoritmos de consenso, a serem executados com os
mecanismos do modelo HA. Serão implementados algoritmos que tolerem falhas do tipo crash, e que possam tolerar
diferentes números de falhas. Serão implementados algoritmos específicos para um detector de defeitos do tipo P e
para um detector XP, como definidos no artigo "Raimundo Macêdo and Sérgio Gorender, "Perfect Failure Detection in
the Partitioned Synchronous Distributed System Model", In Proceedings of the The Fourth International Conference on
Availability, Reliability and Security (ARES 2009), IEEE CS Press.Fukuoka, Japan, March 2009". Também serão
implementados algoritmos de consenso adaptativos a alterações na qualidade de serviço do ambiente de execução.
Serão realizados testes de desempenho destes algoritmos, sendo feita uma análise estatística destes resultados, para
futura publicação.
Este plano é uma continuação do plano de trabalho já iniciado pela estudante em questão no ano de 2009.

Apresentador: Naila Alves de Almeida

Título: Estudo epidemiológico em redes de relacionamento de pacientes da hanseníase.

Orientador: Jose Garcia Vivas Miranda

Apesar de antiga, alguns mecanismos epidemiológicos importantes da hanseníase
(Mycobacterium leprae) ainda persistem sem solução (Visschedijk, 2000). O fato do M leprae
não poder ser cultivado in vitro, tem tornado extremamente difícil o estudo da relação entre o
agente e o hospedeiro humano e uma melhor compreensão da transmissão da hanseníase
poderia ajudar nos esforços de eliminar a doença (Stearns, 2002). Fine et al, (1997) evidencia
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que mesmo em áreas endêmicas, a grande parte dos casos, o contágio ocorre sem se
conhecer nenhuma história de contato entre os pacientes, o que abre a possibilidade para
novas hipóteses de contágio que não apenas as normalmente tratadas como a intradomiciliar.

Apresentador: Paul Denis Etienne Regnier

Título:  PG - Escalonamento de tarefas em sistemas de tempo real multiprocessados

Orientador: George Marconi de Araujo Lima

Os sistemas computacionais modernos tendem a ser compostos por um número crescente de unidades de
processamento fortemente acopladas. Em tais sistemas multiprocessados, o problema do escalonamento de tarefas de
tempo real se torna complicado pela seguinte restrição: um “job”, instancia de uma tarefa, não pode ser executado
simultaneamente em mais de um processador. Ou seja, mesmo que um job possa ser executados em mais de um
processador, estas diversas execuções devem acontecer de maneira seqüencial no tempo.
De forma mais precisa, consideramos um sistemas de tempo real como um conjunto E de tarefas definido da seguinte
maneira. Cada tarefa, denotada Ti, é caracterizada por um tempo de execução Ci e um período Pi (onde Ci é inferior ou
igual a Pi). Em cada período de tempo Pi, um job Ji da tarefa Ti é liberado no instante t de início do período. Este job
deve imperativamente ser completado antes de t + Pi, ou seja Ji tem um “deadline” t + Pi. O problema do
escalonamento factível de E consiste em determinar uma seqüência de execução dos jobs das tarefas de E, de acordo
com a qual cada job termina sua execução antes do seu deadline.
Por exemplo, para produzir tal escalonamento, o algoritmo “Earliest Deadline First” (EDF) escolhe dentro dos jobs ainda
não completados, aquele cujo deadline é o menor. Em sistema uniprocessador, este algoritmo é ótimo, no sentido que
ele gera um escalonamento factível de qualquer conjunto de tarefas para qual existe um escalonamento factível. No
entanto, quando usado em sistemas com mais de um processador, este mesmo algoritmo tem um desempenho cujo
limite teórico é 50% da utilização dos processadores. Ou seja, existe um conjunto de tarefas tal que sua utilização total
dos processadores é maior do que 50% e que não admite um escalonamento factível pelo algoritmo EDF.
Neste trabalho, detalhamos tais desafios específicos do escalonamento de tarefas em sistemas multiprocessadores. Em
seguida, abordagens recentes para resolver estes desafios são apresentadas. Finalmente, descrevemos uma nova
proposta de abordagem para este problema, chamada de abordagem por dualidade. Nesta abordagem, definimos o
dual de uma tarefa como sendo a tarefa de mesmo deadline e de tempo de execução Pi – Ci. Mostramos então que
para alguns sistemas, resolver o problema do escalonamento das tarefas duais permite deduzir um escalonamento
factível do sistema de tarefas original. Em seguida, apresentamos uma metodologia de agrupamentos de tarefas que
permite, em alguns casos, transformar um sistema original em um sistema para qual a abordagem dual seja efetiva.

Apresentador: Ramon Pereira Lopes

Título:  PG - Projeto e Implementação de um Sistema de Agentes  Móveis para Sun SPOT

Orientador: Flavio Morais de Assis Silva

Agentes móveis são componentes de software capazes de migrar autonomamente  de um nó para outro levando
consigo seu código, estados de dados e de  execução. As principais vantagens para o uso de agentes móveis em
Redes de Sensores sem Fio (RSSF) são: realização de consultas esporádicas e  reprogramação dos sensores. Apesar
dessas vantagens, poucos Sistemas de  Agentes Móveis (SAM) para RSSF foram propostos. O objetivo do trabalho é
projetar e implementar um SAM para nós da plataforma Sun SPOT. O principal  resultado do trabalho foi a
implementação do sistema proposto, que resultou na publicação de um artigo no Workshop de Trabalhos de Iniciação
Científica e Graduação Bahia-Alagoas-Sergipe (WTICG-BASE) do evento ERBASE 2010.

Apresentador: Tadeu Costa de Oliveira

Título: Construção de uma Ontologia para Desenvolvimento

Orientador: Lais do Nascimento Salvador

Em uma época em que os usuários precisam processar uma quantidade cada vez
maior de informação e executar tarefas cada vez mais complexas em um intervalo menor
de tempo, a introdução do conceito de contexto em sistemas computacionais torna-se
uma necessidade. Contexto é definido como "as condições inter-relacionadas em que
alguma coisa existe ou ocorre". Sistemas sensíveis ao contexto são aqueles que utilizam
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contexto para prover informações ou serviços relevantes para a execução de uma tarefa. O
domínio de aplicações para desenvolvimento distribuído de software é especialmente
beneficiado pelo uso de contexto, pois neste caso as equipes são, geralmente,
geograficamente dispersas, possuem diferentes habilidades técnicas, e, principalmente,
conflitantes diferenças culturais, sociais, organizacionais e até mesmo legais, que,
conjuntamente, podem impactar de forma significativa na condução dos projetos de
software. Este trabalho tem por objetivos principais: (i) construir uma ontologia para
desenvolvimento distribuído de software; (ii) aplicar a ontologia no protótipo de uma
ferramenta MDA (Model Driven Architecture) apoiada por ontologias e instanciada em um
metamodelo de contexto.

Área: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA   Sub-Área: FÍSICA

Apresentador: Alberto dos Santos Rebouças

Título:  PG - Digestor Mais Eficiente para Beneficiamento de Subproduto Animal

Orientador: Marcelo Embirucu de Souza

Acreditando que a inclusão é o caminho mais sensato para o combate ao abate clandestino e suas consequências, este
trabalho propõe compatibilizar a pequena produção com as boas práticas sanitárias exigidas pela Inspeção Veterinária.
Esta compatibilidade é importante, pois, ao lado de frigoríficos bem estabelecidos, obedecendo às normas de higiene e
qualidade para exportação, o Brasil ainda enfrenta a falta de estrutura para realizar o controle sanitário de boa parte da
carne consumida. Isto é realidade mesmo em regiões próximas às metrópoles, e esta situação inadequada encontra
como aliados o baixo nível sócio-econômico-cultural de grande parte da sociedade e a necessidade de suprimento das
populações de baixa renda. Este trabalho verifica ainda algumas imperfeições na política agropecuária que favorecem a
baixa taxa de evolução do setor, mostrando que a política de exportação de carne brasileira tem tido peso muito grande,
quando comparado à atenção dispensada à saúde humana, dos rebanhos em geral, assim como à economia dos
pequenos produtores e pequenos empresários do setor. Este trabalho cita também alternativas tecnológicas para o
desenvolvimento de pequenas graxarias destinadas a pequenos produtores de carne. É considerado que a substituição
do conceito de “resíduos animais” pelo conceito de “matéria-prima para graxaria” pode ser amplificado com algumas
implementações no processo produtivo, agregando valor aos subprodutos animais, no sentido de uma produção mais
limpa. Isto reduzirá o impacto ambiental da atividade e os riscos das más condições higiênicas e sanitárias na produção.

Apresentador: Alessandro Borges Costa

Título: Propriedades de escala no movimento de fluidos em meios porosos

Orientador: Roberto Fernandes Silva Andrade

O objetivo do projeto é estudar o fluxo de um fluido viscoso em meios porosos, utilizando o pacote de programas fluent.
O projeto foi desenvolvido até o mês de janeiro de 2010 pelo aluno Pedro Antonio de Souza Matosque se graduou em
Física nete mês. Os trabalhos desenvolvidos até este mês  foram apresentados no relatório parcial de março de 2010. A
partir do mês de marco de 2010 o bolsista Alessandro Borges Costa foi indicado para dar continuidade ao trabalho até
então desenvolvido. A substituição levada a cabo tornou necessária uma adaptação dos objetivos incicalmente
propostos, vez que o novo bolsista não tinha ainda a versatilidade e domínio do aplicativo utilizado para o
desenvolvimento do projeto. Portanto, este período de trabalho do bolsista apresenta apenas a descriçao das atividades
desenvolvidas no último período de vigência da bolsa.

Apresentador: Ana Paula Nascimento de Carvalho

Título: DETERMINAÇÃO DA DIFUSIVIDADE DA DENTINA HUMANA USANDO TÉCNICA DE CÉLULA
FOTOACÚSTICA ABERTA

Orientador: Frederico Vasconcelos Prudente

O trabalho apresenta a capacidade da Técnica de Célula Fotoacústica Aberta em determinar a difusividade térmica da
dentina humana. A difusividade térmica determina a taxa na qual o calor se difunde pelo tecido. A dentina compõe
grande parte do tecido duro do dente, possui uma intima relação com a polpa dentária, disposta de maneira tubular e
revestida pelo esmalte dentário em sua porção coronária assim como pelo cemento na região reticular. Tendo a
difusividade térmica uma sensibilidade com relação a microestrutura de materiais investigamos este parâmetro no
processo de envelhecimento do esmalte dentário. A detecção do sinal fotoacústico foi realizada na região de freqüência
de 4-60 Hz através de um microfone de eletreto comercial. A partir do decaimento exponencial do sinal, o modelo opc é
usado para ajuste de dados e obtenção in vitro da difusividade térmica da dentina. O valor médio obtido para as
amostras foi de (2,6 ± 0,1)
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x10-3 cm2/s, utilizando como fonte de luz um laser de HeNe de 12mW como aquecimento fototérmico. Esta media está
de acordo com resultados encontrados através de outras técnicas.

Apresentador: Bruno Cecilio Credidio

Título:  PG - Estudo epidemiológico em redes de relacionamento de pacientes da hanseníase.

Orientador: Jose Garcia Vivas Miranda

Apesar de antiga, alguns mecanismos epidemiológicos importantes da hanseníase (Mycobacterium leprae) ainda
persistem sem solução (Visschedijk, 2000). O fato do M leprae não poder ser cultivado in vitro, tem tornado
extremamente difícil o estudo da relação entre o agente e o hospedeiro humano e uma melhor compreensão da
transmissão da hanseníase poderia ajudar nos esforços de eliminar a doença (Stearns, 2002). Fine et al, (1997)
evidencia que mesmo em áreas endêmicas, a grande parte dos casos, o contágio ocorre sem se conhecer nenhuma
história de contato entre os pacientes, o que abre a possibilidade para novas hipóteses de contágio que não apenas as
normalmente tratadas como a intradomiciliar.
Este trabalho tem como objetivo a busca de novas hipóteses epidemiológicas de contágio extradomiciliares com base
na construção de redes de relacionamento e análise mediante teoria dos grafos de dados coletados em um projeto
desenvolvido pelo instituto de saúde coletiva da UFBA.

Apresentador: Caio Araujo Cunha

Título: Análise de dados biológicos para classificação filogenética utilizando propriedades de redes complexas

Orientador: Roberto Fernandes Silva Andrade

Foram utilizadas nesse trabalho ferramentas de Física Estatísticas e Sistemas Complexos (Teoria das Redes
Complexas) para o estudo das relações filogenéticas entre os organismos que apresentam sequências protéicas do
ciclo da Quitina (um dos polissacarídeos mais abundantes da natureza que constitui a parede celular dos fungos e
exoesqueletos de animais). A aplicação da Teoria das Redes Complexas foi usada no trabalho devido a sua capacidade
de operar com grande quantidade de informações.
Geramos redes complexas onde os vértices são as sequências protéicas e as ligações (arestas) entre eles ocorrem se
os pares de sequências apresentam similaridade acima de um certo valor limiar. Variamos o limiar de 0 a 100 para cada
proteína e encontramos uma rede crítica, que é uma rede nem tão densa e nem tão esparsa. É através dessa rede que
identificamos as relações de filogenia entre os indivíduos que apresentam as sequências protéicas.
Verificamos que a técnica é de grande confiabilidade. Para diferentes proteínas, há concordância  as comunidades e as
filogenias analisadas. Isso sugere que a metodologia pode representar um poderoso método de análise filogenética que
pode operar com grande unidade de dados, de forma automática, em pouco tempo.

Apresentador: Caio Guimaraes da Ressureicao

Título:  PG - Álgebra geométrica e o campo de Dirac não relativístico

Orientador: Jose David Mangueira Viana

Apresenta-se um resumo de conceitos relativos a grupos  e álgebras geométricas ou de Clifford.. Considera-se grupos
de transformação  e estuda-se o grupo de Galilei e seus geradores  no espaço-tempo Newtoniano. Generaliza-se esse
desenvolvimento considerando um espaço de cinco dimensões com métrica não-diagonal . Aponta-se possíveis
aplicações como por exemplo o conceito de covariância pelo  grupo de Galilei  e equações do tipo de Dirac na
formulação não-relativista.

Apresentador: Caio Porto de Castro

Título:  PG - Estado Não-Clássico do Campo Eletromagnético

Orientador: Jorge Mario Carvalho Malbouisson

  O estudo do campo eletromagnético quantizado é relevante em áreas que apresentam alguns fenômenos que só
possuem explicação quântica. A eletrodinâmica e a óptica quânticas são alguns exemplos de áreas que apresentam
essas características.
  Nesse trabalho vamos discutir o procedimento canônico de quantização do campo eletromagnético, juntamente com
alguns estados não clássicos de um modo do campo. O estado de Fock, o estado coerente e o estado térmico são
exemplos que serão abordados, juntamente com algumas de suas superposições. Além disso, estudaremos as
propriedades não clássicas destes estados.
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Apresentador: Carla Araujo Sena

Título:  PG - Fenômenos de Superfície em Escala Nanométrica: Catálise Heterogênea, Propriedades Estruturais,
Elétricas e Eletrônicas de Metais e de Semicondutores

Orientador: Caio Mario Castro de Castilho

Este trabalho visa, inicialmente, reproduzir os resultados obtidos na referência 1 para o cálculo da função trabalho de
metais tipo fcc e bcc. A etapa seguinte se refere à tentativa de introduzir uma nova aproximação para a variação da
densidade de carga na região da interface entre metal e vácuo, comparando com os resultados da referência 1 e
também com resultados experimentais.
Em virtude da necessidade do estudante em familiarizar-se com uma série de conceitos e de práticas necessárias ao
desenvolvimento do que se pretende, foram cumpridas etapas preliminares de estudo e de discussão de assuntos
essenciais para uma compreensão do tema. Para que isso fosse possível, primeiro foi necessária a assimilação de
conhecimentos que auxiliariam na compreensão da função trabalho dos metais e também sobre os cálculos
matemáticos envolvidos na determinação da mesma, tanto numa abordagem algébrica como computacional.

Apresentador: Cleudson Sao Pedro Ribeiro

Título:  PG - Estudo teórico do nitreto de silício amorfo

Orientador: Fernando de Brito Mota

Devido as suas características singulares e aplicações na indústria mecânica e eletrônica, o nitreto de silício tem sido
alvo de constantes pesquisas científicas. Suas aplicações vão desde a produção de filmes finos a materiais de
cerâmica, peças de motores, dispositivos de memória, ferramentas de corte, e assim por diante.
Graças às técnicas de otimização e estudos profundos no nível molecular e nanotecnologia, é possível criar materiais
com elevadas propriedades mecânicas e eletrônicas. O estudo teórico de nanopartículas tem estimulado a busca por
novos materiais que atendam as exigências modernas com diversas aplicações industriais, farmacêuticas, na medicina,
na biotecnologia, etc. A criação de nanoestruturas é prevista teoricamente e seu estudo trará novas luzes sobre a
síntese e o aperfeiçoamento na manipulação de nanomateriais: nanotubos, fullerenos e aglomerados moleculares.

Apresentador: Dion Barbosa dos Santos Ribeiro

Título:  PG - Álgebra Geométrica, Formulação de Poisson e o Processo de Quantização Canônico

Orientador: Jose David Mangueira Viana

Apresenta-se inicialmente as noções de espaços pseudo-euclidianos e
euclidianos bidimensionais como forma de compreender a construção de álgebras
geométricas ou de Clifford nesses espaços. Na seqüencia trata-se do espaço de
configuração, do espaço de fase e das formulações Lagrangiana e Hamiltoniana
da teoria clássica. Considera-se então uma discussão de álgebras geométricas
no espaço de fase visando sua aplicação á formulação de Poisson como elemento
base para o processo de quantização canônico.

Apresentador: Fabricio Antonio Oliveira dos

Título:  PG - ESTUDOS EM TEORIA DE CAMPOS RELATIVISTICOS

Orientador: Esdras Santana dos Santos

É INQUESTIONÁVEL A ABRANGÊNCIA E APLICABILIDADE DA MECÂNICA CLÁSSICA NEWTONIANA.
ENTRETANTO, A FORMULAÇÃO MATEMÁTICA PROPOSTA POR NEWTON TEM SUAS
LIMITAÇÕES. UM DOS TEMAS DO NOSSO TRABALHO, A FORMULAÇÃO LAGRANGIANA DA
MECÂNICA CLÁSSICA, MOSTROU-SE EXTREMAMENTE FÉRTIL EM CAMPOS POUCO VIÁVEIS _A
ANTIGA FORMULAÇÃO - COMO O ESTUDO DE FORÇAS CENTRAIS. NESSA NOVA FORMULAÇÃO, AS
SIMETRIAS FÍSICAS POSSUEM PAPEL CAPITAL. COM ISSO EM MENTE, DESENVOLVEU-SE O
ESTUDO DA TEORIA BÁSICA DE GRUPOS E DA REPRESENTAÇÃO MATRICIAL DE GRUPOS COMO
FORMA DE SE ESTUDAR AS SIMETRIAS DOS SISTEMAS FÍSICOS.

Apresentador: Igor Gomes da Costa dos Santos

Título: Percepção da População da Cidade de Salvador/BA em Relação à Energia Nuclear

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

Energia nuclear é todo tipo de energia ou radiação emitida por um núcleo atômico, em reações nucleares naturais ou
induzidas, tais como a desintegração radioativa, emissão de radiação, etc. Na maioria das vezes, essa energia é
liberada através do processo de fissão nuclear induzida, que consiste na quebra de um núcleo pesado pelo lançamento
de um nêutron. Na quebra, parte da massa é convertida em energia, levando em consideração a “Equivalência Massa
Energia”, proposta por Albert Einstein em 1905. Partindo desse principio, o método termonuclear funciona a partir da
geração de energia elétrica, através do movimento de turbinas
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Apresentador: Igor Gomes da Costa dos Santos

Título: Percepção da População da Cidade de Salvador/BA em Relação à Energia Nuclear

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

pela passagem de vapor. Esse vapor é gerado pelo aquecimento da água em contato com o calor liberado na fissão
nuclear do Urânio-235 ou do Plutônio-239. Apesar dos problemas que cercam o método termonuclear, essa tecnologia
vem crescendo muito e alguns países em desenvolvimento mostram grande interesse em adquiri-la. Mas é necessário,
antes de tudo, divulgar e mostrar para a população o que de fato é a energia nuclear. Este trabalho objetivou investigar
a percepção de 40 estudantes do 2° do ensino médio, do Colégio Estadual Odorico Tavares (Salvador, BA), sobre a
energia nuclear, utilizando metodologia quali-quantitativa, através da aplicação de um questionário semi-estruturado. Os
resultados mostraram que 64,5% (20 estudantes) não sabiam o conceito de energia nuclear e dentre os que sabiam,
apenas 3,2% (1 estudante) responderam que era um tipo de energia que vinha do urânio, em usinas nucleares. Um
estudante de 17 anos respondeu que energia nuclear é “A energia retirada do núcleo da terra”.Quando perguntados
sobre a sua posição em relação à vinda de uma usina nuclear para a Salvador, 63,2% (24 estudantes) dos estudantes
não tiveram uma posição definida, 18,4% (7 estudantes) foram favor e 15,8% (6 estudantes) contra. Uma estudante de
17 anos se posicionou contra com a seguinte justificativa: “Porque acho que iria gerar bastante radioatividade que é
ruim para a saúde humana. Pode-se perceber que grande parte dos alunos entrevistados não sabe o que é energia
nuclear e nem imagina como essa energia pode ser aplicada no nosso dia-a-dia. O desconhecimento acerca do que
seja a energia nuclear reflete diretamente em como os estudantes se posicionam em relação ao uso dessa energia no
Brasil, uma vez que a porcentagem de pessoas que não se posicionaram (63,2%) foi praticamente à mesma dos que
disseram desconhecer o seu conceito (64,5%). Esse resultado pode indicar uma deficiência no ensino de Ciências, que
não promove este tipo de discussão na sala-de-aula, bem como a falta de investimento do governo, em ações
educacionais sobre a energia nuclear, seus benefícios e malefícios. Dessa maneira, torna-se difícil promover uma
integração da população (em sua maioria) com essa tecnologia, que vem crescendo, tanto no Brasil, como no mundo.
Concluímos que há um baixo nível de conhecimento sobre energia nuclear, por parte dos estudantes do ensino médio
de Salvador e que diante de um possível plebiscito, estes jovens não têm condições de se posicionar, utilizando-se do
conhecimento científico.

Apresentador: Jamile Araujo dos Santos

Título: Determinação Teórica do Espectro Rovibracional de Moléculas

Orientador: Frederico Vasconcelos Prudente

O estudo teórico de processos moleculares na fase gasosa é fundamental para o entendimento de um enorme conjunto
de fenômenos físicos que englobam desde a química atmosférica e o processo de combustão química, que têm
importantes implicações no meio ambiente, até fenômenos de interesse astrofísico que ocorrem em meios estelares. O
movimento dos núcleos e dos elétrons durante os processos moleculares é descrito exatamente usando o formalismo
teórico da mecânica quântica. Mas a obtenção de soluções da equação de Schrödinger para os elétrons e para os
núcleos conjuntamente é impossível, seja analítica ou computacionalmente, para a quase totalidade dos sistemas
moleculares de interesse. A forma tradicional de se superar esta dificuldade é utilizar a aproximação de Born-
Oppenheimer ou adiabática, que consiste basicamente em: resolver o problema eletrônico mantendo os núcleos fixos
no espaço; a partir da solução do problema eletrônico, construir uma superfície de energia potencial para os núcleos
que caracterize um particular estado eletrônico adiabático do sistema; e, finalmente, resolver o problema resultante para
os núcleos governados por essa superfície de energia potencial. O presente trabalho tem como objetivo estudo e
familiarização de métodos para estudar a dinâmica dos núcleos e determinação de espectros rovibracionais de
moléculas diatômicas e triatômicas, considerando a aproximação de Born-Oppenheimer. Em particular será empregado
o método Monte Carlo Quântico com Funções Correlacionadas (MCQFC) tanto na versão variacional como na versão
de difusão para resolver a equação de Schrödinger independente do tempo. Dentro deste procedimento, as energias e
respectivas funções de onda do problema molecular são obtidas resolvendo um problema de autovalor-autovetor. O
método MCQFC será então empregado para o estudo da molécula de hidrogênio.

Apresentador: Joao Ricardo Pessoa de Araujo

Título:  PG - Algebra Geometrica e as Equeções de Maxwell

Orientador: Jose David Mangueira Viana

Discute-se a estrutura de álgebra de Clifford ou algebra geométrica considerando
espaços euclidianos e pseudo-euclidianos. Estende-se os resultados obtidos no
caso de espaços bidimensionais para o caso do espaço-tempo de Minkowski;
neste espaço estuda-se o grupo de Lorentz . As equações de Maxwell são
analisadas visando a aplicação da estrutura de algebra geométrica a essas
equações.
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Apresentador: Jose Luis Lima de Jesus Silva

Título:  PG - Estudos das Propriedades Magnéticas em agregados Paramagnéticos via Cálculos de Primeiros
Princípios

Orientador: Roberto Rivelino de Melo Moreno

O estudo de propriedades magnéticas de agregados atômicos e moleculares
paramagnéticos é de grande importância para a compreensão da natureza das
interações intermoleculares. Com o desenvolvimento das técnicas refinadas de
ressonância paramagnética eletrônica (EPR), cálculos teóricos baseados em
primeiros princípios surgem como métodos indispensáveis para a validação dos
modelos microscópicos propostos, bem como a caracterização de pequenos
agregados moleculares. Neste trabalho apresentamos um estudo da estrutura
hiperfina de pequenos agregados metálicos (Li, Na e Mg) e também de moléculas
interagindo com estes agregados. Nossos cálculos foram baseados na teoria do
funcional da densidade (DFT) que vem sendo aplicado com sucesso no estudo de
sistemas paramagnéticos. Inicialmente, utilizamos uma validação da DFT para
diferentes sistemas correlatos aos nossos e aplicamos para a determinação das
constantes de acoplamento hiperfinos.

Apresentador: Kelly Abreu Silva

Título:  PG - Estudo do Magnetismo em Sólidos

Orientador: Jailton Souza de Almeida

	O desenvolvimento da Física do Estado Sólido possibilitou um grande avanço científico e tecnológico através dos
estudos de materiais e suas aplicações em diversos ramos da indústria eletrônica. No que concerne à aplicação, os
materiais são úteis na confecção de componentes eletrônicos como chips de computadores, memórias, dispositivos
óticos, sensores magnéticos, etc. Enquanto que do ponto de vista da física básica, o avanço deu-se através do
entendimento de vários fenômenos e dos mecanismos das interações fundamentais, como por exemplo, o efeito Hall
quântico, a quebra espontânea de simetria, a supercondutividade, o ferromagnetismo em semicondutores, etc.
	O modelo de Hubbard é pensado ser adequado à descrição das principais características da correlação eletrônica em
sólidos que possuem bandas estreitas de energia levando a efeitos coletivos tais como magnetismo itinerante e
transição metal-isolante. O modelo tem sido frequentemente usado para descrever materiais reais, pois ele possibilita o
estudo teórico do ferromagnetismo e antiferromagnetismo, bem como possíveis transições de fase em sólidos
cristalinos.
	O modelo de Hubbard possui solução exata apenas em uma dimensão e não pode ser resolvido analiticamente para os
casos bi e tridimensionais. Nesses casos, pode-se, porém, resolve-lo através de técnicas aproximativas, como pela
teoria do campo médio ou métodos funcionais.
	Neste trabalho, determinou-se a solução do modelo para o caso mais simples, isto é, quando U=0 usando uma rede
quadrada simples e a base tight-binding formada apenas por funções atômicas do tipo s. Nesta aproximação, a
estrutura de bandas é dada pela equação E(k)=E0 -2t[cos(kxa) +cos(kya)], onde E0 é a energia do centro da banda, ki é
a componente i do momento, t é o parâmetro que descreve a energia de hopping, isto é, a probabilidade do elétron
mudar de um sítio para outro e a é a constante de rede do cristal. A partir da estrutura de bandas, calculou-se a DOS e
a superfície de Fermi para diferentes valores de ocupação eletrônica. A DOS é descrita pela expressão DOS(E) ~ -
ln(E/t), o que leva a uma divergência para a energia igual a zero correspondendo a singularidade do tipo van Hove. No
que concerne à superfície de Fermi, obtém-se círculos concêntricos para baixos valores de ocupação e superfícies
abertas para altos valores de ocupação eletrônica.
	O diagrama de fase para valores de U diferentes de zero está em andamento.

Apresentador: Mariana Oliveira de Lima

Título: RELAÇÃO IDADE-REDSHIFT DE QUASARES EM MODELO COSMOLÓGICO COM DENSIDADE DE VÁCUO
VARIÁVEL

Orientador: Saulo Carneiro de Souza Silva

O período de vigência do projeto foi iniciado com um estudo de introdução a cosmologia moderna, o qual permitiu obter
uma expressão do redshift proporcional à distância própria no momento da emissão da radiação. Em seguida, iniciou-se
o estudo de quasares e galáxias. Acredita-se que os quasares são núcleos ativos de galáxias e que suas fontes de
energia são buracos-negros super massivos, cujas massas são da ordem de 107 a 1010 massas solares. A partir daí,
passou-se para o estudo do redshift gravitacional no limite newtoniano, e obtivemos a expressão Z = ??/?=(f2-f1)/c2,
que relaciona o redshift Z com o potencial gravitacional newtoniano f.
Por fim, verificou-se que a anomalia do quasar APM 08279+5255 poderia ser corrigida diminuindo do redshift utilizado
para estimar sua idade o valor do redshift gravitacional.
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Apresentador: Mariana Oliveira de Lima

Título: RELAÇÃO IDADE-REDSHIFT DE QUASARES EM MODELO COSMOLÓGICO COM DENSIDADE DE VÁCUO
VARIÁVEL

Orientador: Saulo Carneiro de Souza Silva

Apresentador: Paulo Mcmiller Crisostomo de

Título: Determinação dos Estados Rovibracionais de Moléculas Diatômicas

Orientador: Angelo Marconi Maniero

A estrutura eletrônica das moléculas diatômicas pode ser melhor compreendida por meio de cálculos computacionais
que identifiquem os estados rovibracionais das espécies. Conforme os conceitos da teoria quântica, essa área das
exatas vem sendo abordada com grande interesse científico, pois permite o estudo de alguns fenômenos de
interessantes. Nos processos de fotodissociação, o cálculo ajuda a gerar a termodinâmica de moléculas e de reações.
Com auxílio da dinâmica molecular, pode-se estudar também o espalhamento reativo dos átomos e moléculas em
reações químicas. Já na espectroscopia, essa linha de pesquisa tem papel fundamental na identificação, obtenção e
interpretação dos espectros. Ou seja, trata-se de uma área com vastas perspectivas, porém passos fundamentais são
tomados para a obtenção dos níveis vibracionais e rotacionais das moléculas diatômicas via cálculo computacional.
Nesse projeto procurou-se desenvolver essa temática computacional para as moléculas diatômicas, em específico para
o monóxido de carbono, explorando seus resultados diante das técnicas utilizadas.

Apresentador: Vinicios Cabral Bedeschi

Título: Caracterização opto-térmica de Materiais Semicondutores através de Métodos  Fotoacústicos.

Orientador: Frederico Vasconcelos Prudente

O filme de óxido de estanho dopado com flúor (FTO) é utilizado em diversas áreas tecnologicas, como fonte de matéria
prima na fabricação eletrodos opticamente transparentes, células fotoeletroquímicas e espelhos eletrocrômicos de
veículos, dentre outros. A preparação da amostra pode alterar suas propriedades, o que interfere fortemente em cada
aplicação deste material. Um dos fatores deste trabalho consiste em relacionar as propriedades óticas deste material
com seus processos de fabricação. As técnicas fotoacústicas permitem uma análise não destrutiva na investigação de
materiais. Tal análise permite como técnica de monitoramento a espectroscopia, monitorando a evolução dos espectros
fotoacústicos durante o período de processamento da amostra. Neste trabalho, para a caracterização dos filmes foi
realizada a técnica da Espectroscopia Fotoacústica (PAS).  Os resultados apresentaram para algumas amostras maior
absorção e uma banda em torno de 400 nm.

Apresentador: Vitor Hugo Serravalle Reis

Título:  PG - Estudos em teoria de campos não relativísticos

Orientador: Esdras Santana dos Santos

É inquestionável a abrangência e aplicabilidade da mecânica clássica newtoniana.
Entretanto, a formulação matemática proposta por Newton tem suas limitações. Um dos
temas do nosso trabalho, a formulação lagrangiana da mecânica clássica, mostrou-se
extremamente fértil em campos pouco viáveis à antiga formulação – como o estudo de
forças centrais. Nessa nova formulação, as simetrias físicas possuem papel capital. Com
isso mente, desenvolveu-se o estudo da teoria básicas de grupos e da representação matricial
de grupos como forma de estudar as simetrias dos sistemas físicos.

Apresentador: Vitor Oliveira Damiao

Título:  PG - Simulação Computacional de Líquidos Atômicos em Baixas Temperaturas

Orientador: Roberto Rivelino de Melo Moreno

Simulação computacional atomística vem sendo utilizada com grande sucesso na previsão de propriedades físicas de
materiais em diversas condições termodinâmicas. Esses métodos utilizam um arcabouço teórico baseado na
termodinâmica estatística e dependem de uma descrição precisa dos potenciais de interação entre as partículas. Assim,
a simulação de sistemas cujas interações são bem compreendidas é fundamental para avaliar capacidade preditiva dos
métodos computacionais. Em particular, a predição de propriedades termofísicas de líquidos atômicos (e.g., argônio e
xenônio) é ainda assunto de grande interesse em simulação computacional. Neste trabalho, utilizamos o esquema de
Monte Carlo Metropolis para investigar as propriedades do líquido de Ar em condições normais e sob temperaturas
supercríticas. Utilizamos potenciais do tipo Lennard-Jones (LJ) para a descrição desses fluidos. Nosso trabalho teve
dois objetivos principais: (i) avaliar a dependência das propriedades termodinâmicas com o tamanho do sistema e com
o tipo de ensemble empregado; (ii) investigar um conjunto de parâmetros LJ que seja transferível para as diferentes
condições termodinâmicas.
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Apresentador: Vitor Oliveira Damiao

Título:  PG - Simulação Computacional de Líquidos Atômicos em Baixas Temperaturas

Orientador: Roberto Rivelino de Melo Moreno
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Apresentador: Acacio Jose Silva Araujo

Título:  PG - LEI-Ba - Laboratorio de Estudos Isotopicos da Bahia

Orientador: Debora Correia Rios

O laboratório de estudos isotópicos da Bahia – (LEI-Bahia) é um laboratório ultralimpo, ou seja um ambiente capacitado
a realizar separação química dos elementos Rb, Sr, Sm e Nd para análises isotópicas.

Estes elementos, ocorrem nas rochas em geral com concentração abaixo de 0,1% o que exige materiais com alto grau
de pureza para seu manuseio, em especial para análises dos seus diferentes isótopos.

Com este objetivo, os ácidos nítrico, clorídrico e fluorídrico adquiridos que serão utilizados nas aberturas das amostras,
preparo de soluções, reagentes e agentes de limpeza, precisam ser purificados. Isto é realizado pelo método da
destilação em três etapas, gerando ácidos mono na 1ª; bi na 2ª e tri-destilado na 3ª. O objetivo é manter o estoque e
gerar alíquotas para o preparo das diversas soluções e padrões.

Igualmente importante é a purificação da água, tanto para fins analíticos, como nos processos de limpeza. Ela é feita
através do sistema de filtros e dos purificadores ELIX e MILLI-Q para obtenção da água ultrapura.

O implantar destas metodologias no LEI-Bahia visou dar suporte às atividades dos diversos laboratórios da rede
Geochronas no Brasil e assim favorecer a geração de dados geocronológicos e isotópicos que suportem o avanço das
pesquisas geológicas no País.

Apresentador: Alita de Souza Paixao Alves

Título:  PG - Reconstrução Paleoambiental da Planície Deltáica do Rio São Francisco durante os Últimos 10.000
anos.

Orientador: Jose Maria Landim Dominguez

A área de estudo corresponde a planície deltaica associada à desembocadura do rio São Francisco, localizada nos
estados de Sergipe e Alagoas, distante aproximadamente 460 km de Salvador. Este trabalho tem como objetivo
fundamental propor uma divisão de fácies sedimentares para a planície deltaica do rio São Francisco durante o
Holoceno, com base na análise composicional dos sedimentos de subsuperfície, visando reconhecer os paleoambientes
que existiram durante este período. Foram encontradas seis fácies sedimentares, a saber: areia eólica, areia marinha,
areia-cascalho fluvial, areia fluvial, lama marinha e lama fluvial. Ainda foi possível registrar, adequadamente, (a) as
variações energéticas ao longo das pretéritas linhas de costa, (b) as mudanças das fontes de sedimentos, (c) a
disponibilidade de substratos duros e (d) a presença de antigas áreas.

Apresentador: Ana Carolina Oliveira Pinheiro

Título:  PG - Geologia e Petrografia do Enxame de Diques Máficos de Itapé, Bahia

Orientador: Angela Beatriz de Menezes Leal

O magmatismo basáltico da região de Itapé, sudeste do Estado da Bahia, compreende rochas de caráter intrusivo, sob
a forma de diques. Este conjunto de rochas é parte integrante do Orógeno Itabuna – Salvador – Curaçá, no Cráton do
São Francisco e intrudem terrenos granulíticos polideformados arqueanos e paleoproterozóicos do sul do Estado da
Bahia. O enxame de diques máficos de Itapé faz parte do magmatismo fissural da Província Itabuna – Itaju do Colônia
(PIIC), que está situada na Zona de Cisalhamento Itabuna – Itaju do Colônia (ZCIIC). Os diques máficos do enxame de
Itapé apresentam-se de forma expressiva ao longo do leito do rio Colônia, com dimensões variadas, aflorando como
corpos tabulares quase sempre em cristas emersas, mas também submersos. São subverticais a verticais e possuem
trend preferencial na direção NE-SW, embora também ocorram na direção NW-SE. A partir das características texturais
e mineralógicas, esses corpos máficos foram divididos em dois grupos: basaltos e metabasaltos. Apresentam texturas
ofítica, subofítica e intergranular, e sua mineralogia essencial consiste de plagioclásio cálcico (labradorita),
clinopiroxênio (augita), ortopiroxênio (hiperstênio). Subordinadamente ocorrem anfibólio (hornblenda), biotita, minerais
opacos, apatita, zircão, titanita e quartzo e como produtos de alteração observou-se clorita, sericita, calcita e epidoto.
No contato entre o dique máfico e a encaixante granulítica observou-se a formação de material vítreo, entretanto à
medida em que se afastava do contato, foi possível perceber o crescimento dos cristais e formação de textura
holocristalina suportando micro, macro e fenocristais de plagioclásio, piroxênios e opacos. As condições de resfriamento
gradativo do magma gerou zoneamento dos plagioclásios e piroxênios.
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Apresentador: Andre Lyrio de Carvalho Figueiredo

Título:  PG - Banco de Dados para o GBRI

Orientador: Debora Correia Rios

Para o Greenstone Belt do Rio Itapicuru (GBRI), determinadas amostras e o levantamento bibliográfico do mesmo
serviram para o início da alimentação de um banco de dados digital. Estas amostras de rochas, compartimentadas
primeiramente através da utilização do Britador de Mandíbulas, e posteriormente reduzidas a textura de pó no Shatter
Box, foram preparadas quimicamente para serem analisadas no Espectômetro de Emissão Ótica com Plasma de
Argônio Acoplado (ICP-OES). Levantamentos bibliográficos foram feitos para um relacionamento efetivo com a
metodologia utilizada na prática, além de um curso básico de ARCGIS focado na confecção de mapas futuros e o início
da metodologia de geocronologia (zircão) para uma amostra específica da região.

Apresentador: Carlos Americo Reis Cardoso

Título:  PG - Atenuação do ground-roll utilizando filtragem direcional e SVD

Orientador: Milton Jose Porsani

O ground roll, também chamado ruído de rolamento superficial, ocorre nos dados sísmicos terrestres e é originado pela
componente vertical das ondas superficiais Rayleigh.  O ground roll age mascarando as reflexões de interesse,
prejudicando seriamente a razão sinal/ruído dos sismogramas, interferindo nas etapas posteriores do processamento
sísmico e de interpretação das seções sísmicas. A atenuação desse ruído resultará em seções sísmicas de melhor
qualidade, que é de grande importância para a exploração de petróleo e gás nas bacias sedimentares terrestres.

O objetivo do trabalho é testar diferentes métodos de filtragem para atenuação do ground roll de forma a se obter, ao
final do processamento, seções sísmicas mais representativas da geologia de subsupefície. Na aplicação do filtro F-K,
além de haver atenuação do ruído coerente, perdemos uma parte do sinal, pois a representação do espectro no
domínio F-K não separa totalmente o  ground roll das reflexões desejadas.

O aprimoramento de novos filtros é de grande importância para o processamento de dados sísmicos. Nesse trabalho
nos atacamos o ruído coerente com a filtragem SVD (Singular Value Decomposition)  ou Decomposição em Valores
Singulares com aplicações no domínio do tiro, do offset  e aplicando também de forma sucessiva, ou seja, em um
domínio e posteriormente em outro.
Os resultados são satisfatórios, e fica claro o aumento na razão sinal ruído.

Apresentador: Caroliny Santos Batista da Silva

Título: Avaliação do Comportamento do DS-328® em BTC

Orientador: Cybele Celestino Santiago

O estudo teve como objetivo descrever Blocos de Terra Comprimida (BTCs) estabilizados com cimento e aditivados
com um aglomerante à base de óleos e resinas vegetais (DS 328®) e desenvolvido para estabilização de solos
utilizados em diversos ramos da construção civil.

Para esclarecer a eficácia da adição do DS 328® em susbtituição total ou parcial do cimento Portland em BTC, foram
feitos ensaios, tomando como referências resultados obtidos em produtos sem o uso do aditivo e os requesitos
estabelecidos em normas técnicas.

Os resultados foram animadores, mostrando que o aditivo auxilia no melhor desempenho dos tijolos de solo-cimento,
podendo ser usado para a diminuição da concentração de cimento, mas não como substituto. Seu uso isolado não
proporciona aumento expressivo das propriedades mecênicas.

Apresentador: Cintia Mayra Santos Martins

Título: Procedimentos laboratoriais para testes de fitorremediação com vistas à aplicação in situ em áreas
impactadas por atividades petrolíferas

Orientador: Olivia Maria Cordeiro de Oliveira

A fitorremediação é uma técnica com amplo crescimento da sua aplicação em ecossistemas impactados por atividades
petrolíferas. A sua execução ocorre a partir da aplicação de espécies vegetais que em sedimentos/solos contaminados
imobiliza, estimula microorganismos, acumula, degrada ou volatiliza contaminantes orgânicos no ambiente. O objetivo
desta pesquisa foi desenvolver um processo metodológico para aplicação da técnica de fitorremediação em sedimento
contaminado por hidrocarbonetos e derivados do
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Orientador: Olivia Maria Cordeiro de Oliveira

petróleo em escala laboratorial, com ambiente de manguezal simulado. Para atingir os objetivos do trabalho foi
confeccionados aquários de vidros de fundo aberto por onde foi possibilitada a simulação da dinâmica de maré em
ambientes de estuários, o que forneceu os nutrientes necessários para o desenvolvimento das espécies de mangue, as
quais obtiveram bom desenvolvimento e eficiência na degradação inicial de dos compostos orgânicos que  foram
monitorados no substrato lamoso em uma escala de 0, 7, 15 e 30 dias. Através destes resultados foi possível a
montagem de banco de dados contendo as avaliações dos procedimentos fitorremediação. Além disto, houve o
desenvolvimento da capacidade de relacionamento em grupo, através da busca do aprendizado com os outros
pesquisadores/bolsistas ligados ao projeto e ao Núcleo de Pesquisa (NEA/IGEO/UFBA).

Apresentador: Danilo Ribeiro dos Santos

Título:  PG - Procedimentos metodológicos para avaliação da interação óleo-agregado mineral em ambientes
costeiros: remediação de derrames de petróleo

Orientador: Olivia Maria Cordeiro de Oliveira

Estudos anteriores mostram que a formação de agregados de óleo-mineral (OMA) auxilia na remoção natural do óleo
derramado no meio ambiente, por favorecer o processo de dispersão da mancha. OMA são partículas microscópicas de
óleo estabilizadas por minerais finos, sua formação está diretamente relacionada com a salinidade do meio aquoso em
que o óleo foi despejado. A área investigada, localizada na Baía de Todos os Santos-Ba, sofreu ao longo da história
petrolífera brasileiras, derrames periódicos de petróleo. Com isso este estudo visou compreender como a formação de
OMA favorece no combate de impactos ambientais causados pelo óleo em um ambiente com as características da área
de estudo. Podem ser caracterizados resultados de cunho específico alcançado, no presente Projeto: 1)Montagem de
banco de dados bibliográficos referente a temática da presente pesquisa, ainda inédita no Brasil e em grande expansão
em países como o Canadá; 2)Técnica adquirida para coleta e acondicionamento de sedimentos e da água superficial
para a simulação; 3)Técnica adquirida para montagem de simuladores, caracterizados através de cubas com provetas
para manutenção do pacote sedimentar amostrado e acondicionado os quais estarão distribuídos nos laboratórios do
LEPETRO; 4)Avaliação do monitoramento in situ de parâmetros físico-químicos da água costeira a ser coletada e
testada (OD, Salinidade, pH, Eh), a qual será utilizada nos procedimentos de laboratório; 5)Número de determinações
realizadas para avaliação de compostos orgânicos no substrato lamoso e no óleo a ser utilizado na simulação;
6)Número de determinações de dados granulométricos e de matéria orgânica do sedimento a ser avaliado;
7)Desenvolvimento de técnicas específicas que permitirão, a partir das observações do próprio trabalho de
campo/laboratório e escritório, diagnosticar o impacto ambiental imposto ao ecossistema estudado; 8)Vale ressaltar
também a construção do aquário, juntamente com os acessórios, gerando um modelo experimental pioneiro, para a
pesquisa da formação de OMA no Brasil.

Apresentador: Diego Melo Fernandes

Título:  PG - Proveniência de zircão detrítico no Greenstone Belt do Rio Itapicuru e implicações para a evolução
do Cráton do São Francisco

Orientador: Debora Correia Rios

O Núcleo Serrinha contém importantes depósitos de ouro e subordinadamente, cromo, cobre,
mármores e pedras ornamentais, além de ocorrências de molibdênio, flúor, amazonita, esmeralda,
quartzo, níquel, manganês, calcita e diamante. A mineralização de cromo tem sido relacionada a
uma suíte magmatogênica arqueana, explorada na mina de Pedras Pretas. Inexistem estudos
sobre as rochas hospedeiras desta mineralização, ou que a situem lito estratigraficamente na
seqüência do Itapicuru, tida como proterozóica. A recente identificação de importante magmatismo
arqueano na região do Itapicuru, torna os estudos na suíte magmatogênica de Pedras Pretas,
essencial para a compreensão do greenstone belt rio itapicuru.

Apresentador: Ereni da Silva Oliveira

Título: Espaço-mundo e refucionalizações no Centro Histórico de Salvador: o caso de Santo Antônio Além do
Carmo

Orientador: Maria Auxiliadora da Silva

O Centro Histórico de Salvador após a requalificação de 1991 passou por grandes transformações em sua  estrutura
sócio-espacial, principalmente, através dos processos de refuncionalização e gentrificação gerados em conseqüência
da intervenção do Estado. Os bairros que compõe o Centro Histórico foram afetados de maneira diferenciada, Santo
Antônio Além do Carmo, por exemplo, manteve sua estrutura sócio-espacial e funcional, por muitos anos, sendo que
somente em longo prazo os efeitos da requalificação foram se tornando mais visíveis. O presente trabalho teve como
objetivo estudar a dinâmica das transformações geradas pela reforma do Centro Histórico de Salvador no bairro de
Santo Antônio Além do Carmo, o modo como a população residente reagiu a esses impactos e a atual configuração
sócio-espacial do bairro. Este
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estudo é importante para a compreensão de todo o processo de mudança gerado pela reforma do Centro Histórico e
mais especificamente as mudanças ocorridas no bairro em questão.

Apresentador: Gustavo de Aguiar Martins

Título: Implicações paleontológicas e geológicas da primeira ocorrência fóssil em Quijingue, nordeste da Bahia

Orientador: Altair de Jesus Machado

O presente trabalho visa à caracterização do primeiro registro fóssil proveniente do Tanque da Gameleira, localizado na
comunidade de Lagoinha das Pedras em Quijingue. O estudo constitui-se da diagnose dos elementos ósseos e a
identificação da espécie, análise cronoestratigráfica, mapeamento da ocorrência e o contexto tafonômico. Neste tanque
de feição retangular foi descoberto em seu bordo norte-nordeste um astrágalo e uma concentração fossilífera com
aproximadamente 1m2 composta por fragmentos de um dente e de ossos de tamanho variados, em meio a areia
grossa, argila de cor cinza escura e cascalho subanguloso a subarredondado entre 1 a 60cm. A camada subjacente em
contato interdigitado a esta concentração é constituída por argila de cor cinza escura. Os bioclastos apresentam-se
pobremente selecionados variando entre 3 a 20cm e muito fraturados. O fragmento de dente molariforme apresenta
3,2cm em seu eixo maior e 2,4cm no eixo menor e a típica morfologia da superfície de mastigação, caracterizada pelas
cristas de dentina dispostas transversalmente. O astrágalo esquerdo apresenta aproximadamente 22,5cm de eixo
proximal-distal e 25cm de eixo antero-posterior. O processo odontóide, situado na superfície articular proximal (mesial),
apresenta 7,4cm de altura e 10cm de largura. A superfície plantar e a superfície dorsal do processo odontóide
apresentam evidentes feições de desgaste. A face articular para a tíbia é semi-circular com raio de 9,2cm e sua
convexidade atinge a periferia; o sulcus talis mede 12,8x2,3cm. A superfície articular navicular apresenta diâmetro com
7,3cm. As típicas morfologias do astrágalo e do dente, juntamente com a localização geográfica, permitem atribuí-los a
Eremotherium laurillardi (LUND, 1842). Uma amostra de osso proveniente do astrágalo foi datada pelo método 14C com
15.770±70 anos AP, geocronologicamente inserido no Pleistoceno Superior. As análises petrográficas foram realizadas
em duas lâminas: uma feita com osso compacto e outra com osso esponjoso. A matriz óssea apresenta-se muito
fraturada, sem sinais de deslocamento e o ósteom é evidenciado pelo padrão de fraturas concêntricas. Os canais de
Havers e de Volkmann encontram-se preenchidos por mineral opaco e/ou por resina proveniente da confecção da
lâmina. Os osteócitos ocorrem em forma de pontuações e se distribuem ao longo da matriz óssea. O osso
permineralizado compõe-se essencialmente por hidroxiapatita e/ou calcita alterada e mineral opaco. O tanque formou-
se sobre ortognaisse de idade arqueana pertencente ao Complexo Santa Luz, apresenta dimensões aproximadas de
7x45,7m e profundidade superior a 1,70m e é preenchido por argila de cor negra em ambiente tipicamente redutor e
possui clastos de ortognaisse variando entre areia grossa a matacão. Considerando esta primeira ocorrência de E.
laurillardi no município de Quijingue, amplia-se a distribuição desta espécie para o nordeste da Bahia e,
conseqüentemente desta megafauna mamífera do Pleistoceno. O astrágalo é atribuído a um animal na fase adulta e
pode ter sido maior que a média individual na região. O grau de preservação da concentração fóssil e do astrágalo é
relativamente baixo e alto, respectivamente. Sobre a concentração fóssil é possível inferir um ambiente deposicional
com energia hidrodinâmica relativamente alta. Destaca-se que a concentração fóssil foi desenterrada a menos de 15cm
de profundidade da superfície do solo e em uma área de grande tráfego por moradores e animais pastadores para
proveito da água do tanque. Portanto, parte das rachaduras e da fragmentação analisada nos ossos pode ter sido
agravada pela compactação do solo, gerado pelo pisoteamento. Adicionalmente, o trabalho de campo realizado em
Quijingue aproximou a comunidade e a academia, através de uma palestra com noções sobre geociências e a
importância deste patrimônio nacional, resultando na multiplicação do conhecimento e que pode revelar novas
descobertas em tanques da região.

Apresentador: Henrique Cesar Pereira Assumpcao

Título:  PG - Geoestatística aplicada à contaminação de manguezais na Baía de Todos os Santos, Bahia

Orientador: Gisele Mara Hadlich

Este trabalho objetivou analisar as variações dos teores de metais ocorrentes em manguezais na Baía de Todos os
Santos – BTS, utilizando a krigagem como método geoestatístico. A escolha da krigagem deveu-se a esse ser o método
aconselhado para fazer estudo em áreas onde existam dados com variáveis que podem apresentar dependência
espacial. O estudo ocorreu em diversas etapas: levantamento de referências sobre o tema; levantamento de dados
físico-químicos em trabalhos publicados envolvendo estudos em apicuns e manguezais desenvolvidos na BTS; criação
de um banco de dados (BD_metais) através do programa Excel contendo os dados espaciais (coordenadas UTM) e as
variáveis (valores de concentração de Pb, Cu e Zn, bem como pH); importação do BD_metais para o Spring (SIG);
geração e análise de semivariogramas para cada metal analisado; e a geração de isolinhas através da krigagem. A
revisão bibliográfica permitiu um maior conhecimento sobre geoestatística, krigagem e estudos ambientais. Após a
importação dos dados
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secundários coletados para o Spring, verificou-se que os pontos estavam distribuídos de forma muito irregular,
concentrando-se na parte norte da BTS em alguns locais, formando amplos vazios em outros. Apesar desse problema,
testes foram realizados. O processo de análise geoestatística continuou com a geração de semivariogramas e isolinhas.
Com o andamento dos estudos verificou-se que o alcance (a) foi menor do que a distância entre as amostras,
demonstrando a impossibilidade de identificação de dependência espacial. Ficou claro também o elevado efeito pepita
que esses dados causaram na análise, gerando um semivariograma não coerente, onde os pontos não se ajustavam a
nenhum modelo do método, gerando assim imagens com formas geométricas e sem nenhuma informação a ser
coletada. Com isso, fica evidente que para se ter uma boa krigagem os pontos devem ter uma distribuição relativamente
uniforme e espalhada ao longo da área.

Apresentador: Icaro Thiago Andrade Moreira

Título:  PG - Biogeoquímica da aplicação da biorremediação em ambiente simulado impactado por
hidrocarbonetos e derivados de petróleo

Orientador: Olivia Maria Cordeiro de Oliveira

Este Projeto teve como objetivo geral desenvolver testes de biorremediação em nível laboratorial e de bancada com
vistas a promover processos de recuperação de áreas de manguezais afetadas por derramamentos de petróleo e/ou
seus derivados, pretendendo a aplicação in situ em projetos futuros da melhor técnica de biorremediação avaliada no
experimento em bancada. A área escolhida como foco das atenções durante a realização deste projeto (área piloto) é
representativa do ecossistema manguezal, localizada na região da BTS, onde estão instaladas desde a década de
1950, diversas atividades ligadas à indústria petrolífera (refinaria, porto, campo de produção), mais especificamente nas
proximidades da Estação de Produção da UN-BA (Petrobras) denominada “Estação Pedra Branca”, onde são
encontradas áreas de manguezal com substrato apresentando exudações de óleo.
Com a finalidade de serem testados os processos de biorremediação, construiu-se na região, um Laboratório de
Simulação, onde serão desenvolvidos diversos testes científicos. Este laboratório possui eletricidade e água corrente,
paredes em tela e telhado transparente para terem condições de iluminação e ventilação adequadas, além de bancadas
de laboratório, onde foram instaladas cubas de vidro (aquários) para simulação da biorremediação, recebendo
diariamente água de maré, para que o trabalho possa ter os resultados esperados. As variáveis técnicas testadas no
laboratório de Simulação e outras específicas são levadas para o Laboratório de Estudos do Petróleo (LEPETRO) no
NEA/IGEO/UFBA. Os resultados de fisiologia das espécies vegetais de mangue aplicadas apontam bom
desenvolvimento, sobretudo em sedimento contaminado. Testes de microgotas (microbiologia) evidenciaram uma maior
densidade de bactérias hidrocarbonoclásticas na rizosfera de Rizophora mangle submetidas em substrato impactado
por óleo derivado da indústria petrolífera. Resultados da cromatografia liquída que indicam dados qualitativos químicos
da degradação do óleo no sedimento evidenciou a degradação mais intensa no modelo com o mangue vermelho. Os
resultados desta pesquisa serão de grande relevância para aplicação in situ em áreas costeiras da Baía de Todos os
Santos impactadas por atividades petrolíferas, bem como torna-se referência para outros projetos correlatos.

Apresentador: Kaise Cezar de Oliveira

Título: Geociências na vivencia de alunos do ensino médio inovador, em Elísio Medrado.

Orientador: Debora Correia Rios

GeoLogar representa um projeto de pesquisa que visa levar as Geociências ao Ensino Básico, através de uma
integração Universidade – Escola – Comunidade. Este trabalho representa o relato dos primeiros meses da experiência
da Oficina sobre Universo, implantada no contexto do Programa Ensino Médio Inovador do MEC no Colégio
Democrático Rômulo Galvão, a partir das visões da bolsista IC júnior, uma estudante do 2o ano médio, que acompanha
o programa.
No primeiro momento, o projeto Geologar, veio para quebrar barreiras, abrir caminhos, para os alunos do ensino médio
de Elísio Medrado, município com cerca de 9mil habitantes no Recôncavo Baiano. Toda a população foi engajada na
proposta a partir de Junho/2010, quando uma serie de palestras, a exposição do Museu Itinerante do MGB, e o Ônibus
do Ciência Móvel do MCT, inauguraram oficialmente as atividades do projeto. Os alunos ficaram muito empolgados,
fascinados com as experiências que eles iriam viver.
Desde então, semanalmente, as sextas-feiras, ocorrem às oficinas de Geociências, modificando a forma de ver ciências
na escola. Os alunos do 1º ano médio têm como tema Universo. A Sangari forneceu o material didático para a
experiência. Os alunos consideram o livro, que contem 16 experiências, bem dinâmico, e encantam-se com a
abordagem lúdica e o desenvolvimento específico proposto para cada atividade. São os próprios estudantes que dão
vida as oficinas, pesquisando e trazendo novas informações. Isto motiva as discussões e mantém o interesse da turma.
São os próprios professores de ciências e/ou geografia que
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apresentam as oficinas, correlacionado-as com as atividades curriculares da turma. Estes profissionais foram treinados
e contam com o apoio permanente da equipe do Grupo de Pesquisa Laboratório de Petrologia Aplicada a Pesquisa
Mineral, da UFBA.
Ao final de cada atividade eles fazem diários, relatando as experiências vividas. “O aprendizado do nosso Universo é
fascinante!” A leitura de cada diário, as sugestões, as observações individuais, direcionam as próximas etapas. Os
estudantes têm oportunidade de apresentar o que gostaram e também registrar suas reclamações. A principal ainda é o
tempo de instrução formal em sala de aula. Eles estão ansiosos para viajar e conhecer os ambientes voltados ao ensino
de Astronomia na Bahia, como o planetário do Parque do Saber e o Observatório Antares, em Feira de Santana. Estas
atividades práticas também integram o projeto.
Os mergulhos no Universo têm quebrado preconceitos e estimulado o estudo de outras disciplinas, como a física.
Fascinados em navegar, mergulhar em meio à imensidão do Universo, estes alunos não mais resistem aos cálculos
complexos e medidas astronômicas. Querem entender, saber o porque.
Este é o verdadeiro desafio do GeoLogar: Ciências da Terra para a Sociedade, tornar o aprendizado das ciências lúdico
e estimulante, fomentar a curiosidade, e despertar novos talentos para as Geociências gerando cidadãos mais
conscientes do uso responsável do meio ambiente, recursos minerais, e todo o Planeta. Durante cada oficina um “novo
mundo é descoberto”, os materiais utilizados contagiam os alunos a participarem, e a vivência destes conceitos os
levam a desejar se aprofundarem em assuntos que normalmente são só “pincelados” durante os anos letivos.
O depoimento desta IC junior representa o coletivo: “...Tenho certeza de que este projeto marcará a vida de cada aluno,
pois eles estão aprendendo muita coisa de uma forma bem dinâmica, assim o conhecimento ficará eternamente
gravado em suas memórias, pois cada vez que eles lembrarem de algo que aprenderam, lembrarão que foi divertido e
levarão como mais um marco em suas vidas”. Para todos nós, envolvidos no programa, o GeoLogar não será em vão,
pois as experiências vivenciadas durante todo este tempo tem sido inesquecíveis. [Bolsista IC Junior CNPq/PIBIC/UFBA
– 104008/2010-5].

Apresentador: Lorena Lima de Oliveira
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Orientador: Debora Correia Rios

A entrada de um meteoróide na atmosfera da Terra nos apresenta um belo efeito visual e às vezes auditivo, pela
queima do corpo em atrito com nossa atmosfera, sendo chamado neste caso de meteoro. Quando um desses
luminosos meteoros conseguem chegar a impactar o solo, são chamados de meteoritos. Ainda que sua entrada e
choque com o solo não sejam detectados, podemos reconhecer um meteorito devido ao contraste em relação às rochas
naturais da Terra. Por serem fragmentos de outros objetos planetários, principalmente de asteróides, estes corpos
rochosos são de suma importância para elucidar a origem e evolução do Sistema Solar. Eles são amostras únicas que
podem nos proporcionar uma oportunidade de entender os processos geológicos primitivos. Os meteoritos de maior
valor são aqueles cuja queda foi presenciada e foram recolhidos pouco tempo depois de chocar-se contra o solo. Isto
por não terem sido alteradas pelos processos físicos e químicos (chuvas e erosões) típicas da superfície terrestre,
sendo os mais fáceis de serem identificados, pois preservam uma crosta de fusão produzida pelo atrito com a atmosfera
da Terra. Esta crosta de fusão pode ser de cor negra ou marrom. Às vezes, apresentam estrias dispostas radialmente
entre os dois extremos, produzidas por fluxos de partículas superficiais líquidas. Meteoritos são de difícil classificação,
com três maiores agrupamentos: rochosos, metálicos e mistos. Todos os registros realizados até hoje no Brasil estão
relatados no Meteoritical Bulletin, bem como, fazem parte do catálogo de meteoritos da Meteoritical Society. Existem ao
todo 57 meteoritos no país, sendo que 23 estão registrados como queda e 34 como achados. Esses dados fazem parte
de um estudo planificado em um banco de dados digital, com todas as características, localização, classificação química
e textural, que servirá de base para estudos futuros. Até o presente momento este inventário mostrou que a maioria dos
meteoritos no Brasil são do tipo condrito com 43,10% dos registros, seguido pelos octaedritos com 36,21%. Os demais
representam juntos 15,51%, divididos em grupos diversos (eucrito, angrito, ataxito, siderolito e marciano). De acordo
com o tipo químico, a maioria é férrea (IA,IIAB e IIIAB). Diversos estados brasileiros registram a presença de meteoritos,
na Bahia foram localizados 04 meteoritos, sendo o mais famoso o de BENDEGÓ, achado em 1784.  A maioria dos
meteoritos do Brasil encontram-se em instituições internacionais como o Instituto Smithsioniano e o Museu de Historia
Natural, na Inglaterra. No Brasil a maior coleção destas rochas encontra-se no Museu Nacional do Rio de Janeiro e no
Deptº de Física da Universidade Federal de Minas Gerais. Está é a contribuição GPA 253/2009.
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O avanço da indústria do petróleo representa muitos aspectos positivos para o desenvolvimento econômico de um país,
entretanto os impactos que este setor vem provocando em ambientes costeiros tem preocupado a comunidade
científica. As várias técnicas que têm sido aplicadas na tentativa de conter, imobilizar ou até purificar uma área muitas
vezes são bastante dispendiosas provocando riscos secundários ao meio ambiente e muitas vezes à saúde humana.  A
biorremediação é uma solução barata, quando comparada às outras técnicas, e quando bem utilizadas não provocam
riscos ao meio ambiente. No entanto, uma aplicação final requer um prévio teste laboratorial, com simulação do
ambiente a ser remediado. Sendo assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar através de teste piloto de bancada a
biorremediação de sedimento de manguezal impactado por atividades petrolíferas. O projeto foi executado em um
laboratório localizado no município de Candeias (BA), cedido pela Petrobras, onde existe a possibilidade de simular a
dinâmica de marés. Durante o experimento foram monitorados parâmetros físicos e químicos na água de entrada e
saída proveniente do estuário e por fim correlacionadas com dados de análises geoquímica do sedimento contaminado,
onde ocorreu a aplicação da técnica de biorremediação. Os valores correlacionados demonstraram uma relação positiva
quando se tratou da degradação dos hidrocarbonetos saturados.

Apresentador: Marcus Vinicius Costa Almeida

Título:  PG - Saliências e Tômbolos Litorâneos da Região Costeira Nordeste Oriental Brasileira.

Orientador: Abilio Carlos da Silva Pinto Bittencourt

Saliências e tômbolos são estruturas costeiras, formadas por acumulação sedimentar na retaguarda de um obstáculo
costeiro, induzida por padrões complexos difração e refração de ondas. A partir do acúmulo sedimentar, poderá ocorrer
a ligação, através desse acúmulo, do obstáculo com a terra, dando origem, assim, ao tômbolo. Quando tal ligação não
se dá, a estrutura é denominada saliência.

Na região Nordeste Oriental Brasileira, pode-se observar diversas dessas estruturas, causadas por obstáculos naturais
ou artificiais, emersos ou imersos. A área de estudo situa-se entre o extremo sul do Estado da Bahia e o município de
Touros, no Rio Grande do Norte.

Esse trabalho objetivou identificar as estruturas costeiras em apreço, presentes na área de estudo, efetuar medições do
comprimento do obstáculo (B) e da distância da linha de costa até o obstáculo (X), realizar o cálculo B/X e comparar os
resultados com os modelos propostos das condições necessárias para a formação dessas estruturas, em função de
B/X, propostos por BLACK & ANDREWS (2001), DALLY & POPE (1986), GONZALES & MEDINA (1996), SUNAMURA
& MIZUNO (1987) e BRICIO et al (2008).

Para a identificação das estruturas, em diferentes escalas, utilizou-se o software Google Earth, capturando imagens
ortogonais e oblíquas.

Identificadas as estruturas, as mesmas foram armazenadas em formato JPEG e suas medidas agrupadas em tabelas
no software Microsoft Excel.

Foram identificadas 114 estruturas ao longo da área de estudo, divididas da seguinte forma: 08 tômbolos e 10 saliências
no Rio Grande do Norte; 10 saliências na Paraíba; 02 tômbolos e 24 saliências em Pernambuco; 15 saliências em
Alagoas; 01 saliência em Sergipe; 12 tômbolos e 32 saliências na Bahia.

Apresentador: Mauricio Brito Huttner

Título: O GBRI na região da Mina de Ouro Fazenda Brasileiro: Estudos de Proveniência em Zircão

Orientador: Debora Correia Rios

Análises de proveniência visam avaliar a origem dos materiais e tem colaborado para a reconstrução litosférica da
Terra. A intenção destes estudos em meta-sedimentos é reconstruir e interpretar sua história a partir da erosão inicial da
rocha parental até a deposição final dos detritos. Os avanços mais recentes usam modernas técnicas analíticas para a
análise de proveniência, baseadas em grãos individuais de fases minerais. As técnicas aplicadas são potencialmente
capazes de elucidar a distribuição espacial e as proporções das diferentes rochas fonte que contribuíram para gerar o
sedimento. Na região do Núcleo Serrinha, nordeste do Craton do São Francisco, Bahia, recentes estudos
geocronológicos e geoquímicos tem ajudado a melhor compreender a evolução geotectônica. Estes estudos estão, até
o momento, concentrados nas rochas plutônicas, confirmando a presença de rochas arqueanas nesta região (>3.0 Ga)
e demonstram a existência de relíquias de crosta arqueana ainda mais antiga (>3,6 Ga), preservadas em granitos
paleoproterozóicos (Rios et al., 2008). Este projeto visa obter dados geocronológicos e geoquímicos que permitam
melhor caracterizar o greenstone. O estudo visa identificar e datar diferentes populações de zircão e/ou xenotimio,
perovskita, badeleita, titanita. A geocronologia U-Pb do Itapicuru, associada a estudos
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litogeoquímicos e isotópicos, promete fornecer idades mais confiáveis para a mineralização e suas rochas hospedeiras,
e revelar relacionamentos entre o magmatismo, metamorfismo e deformação. Espera-se que os novos dados
geocronológicos possam colaborar para melhor compreender os importantes eventos plutônicos, vulcânicos e
metamórficos, e suas implicações na evolução do Cráton do São Francisco.
Nesta etapa do projeto será realizada a preparação das amostras colecionadas, aplicando a metodologia clássica de
preparação de amostras, confeccionando lâminas delgadas, e realizando a redução granulométrica necessária para
gerar o pó para análises litogeoquímicas e para a realização dos concentrados de minerais pesados para análises
isotópicas. As lâminas delgadas serão descritas, realizando a descrição microscópica das rochas amostradas, texturas,
moda, e aplicando a classificação da IUGS para a nomenclatura destas amostras. Após selecionadas as amostras para
estudos isotópicos, a bolsista realizará os concentrados das fases minerais. Para isto serão utilizados os métodos
clássicos de preparação e separação mineral, incluindo: britagem, moagem, peneiramento, separação por densidade
(bateia), separação por susceptibilidade magnética, concentração por densidade (líquidos densos) e escolha e dos
cristais na lupa.

Apresentador: Milena Rocha de Oliveira

Título: Implantação do Sistema PURGE AND TRAP (P&T) Acoplado à Cromatografia Gasosa (CG) com Detector
Seletivo de Fotoionização e Ionização por Chama (FID) para a Avaliação da Contaminação de Águas
Subterrâneas na Região Metropolitana de Salvador.

Orientador: Joil Jose Celino

Os problemas mais graves de contaminação das águas subterrâneas são atribuídos aos hidrocarbonetos aromáticos,
ocorrendo, na maioria dos casos, devido ao vazamento de tanques subterrâneos que armazenam combustíveis
derivados de petróleo (FORTE et al., 2007).  Dentre os constituintes da gasolina, principal derivado do petróleo, os que
merecem maior preocupação são os hidrocarbonetos voláteis monoaromáticos, benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno
(BTEX), devido a sua toxicidade e solubilidade em água (CORSEUIL & ALVAREZ, 1996).Muitos dos postos
combustíveis da Bahia, segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), foram instalados na década de 70, onde
grande parte dos tanques enterrados nos postos combustíveis são construídos em aço, sem proteção contra corrosão,
tendo em média uma vida útil de aproximadamente 25 anos (MARIANO, 2006). Os padrões de qualidade para águas
subterrâneas no Brasil estão previstos na resolução 396/2008 do CONAMA, onde a concentração máxima permitida
para o benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos são de 5µg.L-1, 24µg.L-1, 200µg.L-1 e 300µg.L-1, respectivamente (BRASIL,
2008).
Assim, com intuito de investigar o grau de contaminação dos aqüíferos da Bacia do Rio Lucaia (utilizados para consumo
doméstico), área densamente povoada na cidade de Salvador, Bahia, por compostos derivados de petróleo, proveniente
de vazamentos de tanques combustíveis, determinou-se em amostras de água subterrânea as concentrações dos
voláteis aromáticos benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX), assim como os teores de sulfato, nitrato e ferro (II)
para correlação de degradação do BTEX.
As amostras foram coletadas em poços/ cacimbas rasos que somam um total de 13 estações de amostragens, através
de bomba peristáltica de baixa vazão acoplada a uma célula de fluxo. Em campo foram medidos os parâmetros físico-
químicos na água: pH, Eh, temperatura, condutividade, oxigênio dissolvido e sólidos totais dissolvidos. As amostras
foram devidamente acondicionadas e resfriadas até a chegada ao laboratório LEPETRO (Laboratório de Estudos do
Petróleo) do Instituto de Geociências (IGEO), UFBA, onde foram analisadas no mesmo dia.
A determinação do BTEX na água foi realizada utilizando a metodologia EPA 8260C e 5030C. Também foram
realizadas as determinação de: sulfato, através de kits da Hach, segundo método SulfaVer 4 com análise em
espectrofotômetro de UV- VIS, numa faixa de 450 nm;  nitrato, utilizando-se kits Hach, segundo método NitraVer 5 e
leitura em espectrofotômetro, numa faixa de 400 nm e determinação de íon Fe2+ dissolvido, segundo método
colorimétrico 3500-Fe D, lido posteriormente no espectrofotômetro, numa faixa de 510 nm.
As concentrações totais dos BTEX variaram de 0,2 a 185,7 µg/L em água subterrânea, e os teores de sulfato, nitrato e
ferro (II) foram correlacionados aos níveis de BTEX e sua degradação natural.
De acordo com os resultados obtidos, verificou-se a contaminação da água subterrânea por BTEX em 5 pontos, onde
somente em um deles os teores estavam muito acima do que o permitido pelo CONAMA, os demais estavam abaixo do
LD ou não foram detectados.
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O sucesso da investigação fundamental e operacional realizada pela geologia e mineralogia depende da qualidade da
preparação das amostras a utilizar nas etapas de estudos subsequentes para obtenção de conclusões válidas e
sustentadas. Dentre os estudos da mineralogia, a petrografia, que estuda a descrição das rochas e a análise das suas
características estruturais, mineralógicas e químicas, a utilização de minerais e lâminas de rochas, preparadas para
serem inspecionadas no microscópio polarizador é essencial.  O Laboratório de Preparação de Amostras (LPA), do
Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia concentra todas as atividades de processamento de
amostras para análises mineralógicas, químicas e geocronológicas. Esse laboratório inclui uma sala de Laminação (SL)
que visa prestar serviços técnicos na confecção de lâminas delgadas e polidas. A preparação é feita com rocha,
mineral, solo ou qualquer material geológico, para estudo em microscópio petrográfico com luz natural ou polarizada. A
etapa de confecção se inicia com corte das amostras brutas, que em seguida é cortada em fatias (0,5 mm) e colada em
uma lâmina de vidro com uma mistura de resina e endurecedor. Para conseguir a espessura ideal a amostra é polida
com pó abrasivo progressivamente mais fino até a espessura da mesma ser apenas 0,03 mm. Finalmente a preparação
é coberta por uma lamela de vidro ou é ainda sujeita a um tratamento final de modo a ficar com a superfície bastante
polida. Todo este processo dura aproximadamente dois dias e requer bastante técnica e atenção para evitar a perda da
amostra. Sendo assim, a capacitação técnica de pessoas para confecção de lâminas otimizou e recuperou a
capacidade de trabalho da sala de Laminação do Laboratório de Preparação de Amostras do Instituto de Geociências
da UFBA.

Apresentador: Niedja Sodré de Araujo

Título:  PG - OFICINA DE CARTOGRAFIA: APLICAÇÃO DAS GEOTECNOLOGIAS NAS GEOCIÊNCIAS

Orientador: Daria Maria Cardoso Nascimento

A “geotecnologia”, também conhecida como “geoinformática” ou “geoprocessamento” tem contribuído para a eficácia de
pesquisas e trabalhos em diversas áreas, sendo uma das principais ferramentas responsáveis pelo tratamento das
informações geográficas ou de dados georreferenciados, por meio de programas específicos. As atividades realizadas
durante as Oficinas de Cartografia vêm possibilitando o ensino dessas tecnologias em ambiente digital, destinadas
principalmente, aos alunos de graduação em Geografia e Geologia da UFBA, não vinculados a bolsas de pesquisa. Tais
atividades são de relevante importância, especialmente, para estudantes das áreas ligadas às geociências, pois
fornecem bases para desenvolvimento de pesquisas, mapas temáticos, e interação a bancos de dados de órgãos como:
IMA (Instituto do Meio Ambiente) e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Deste modo, os alunos
participam das oficinas, uma vez por mês, gratuitamente, adquirindo aprendizagem acadêmica nas áreas das
geotecnologias/cartográficas. Dentre os temas apresentados nas oficinas já realizadas estão: Georreferenciamento de
Imagens Google Earth, Mapa Temático em GIS, Cartogramas a Partir de Dados Ambientais do IMA, Mapa Interativo
Online IBGE...  A freqüência de participação está contabilizada em 25 presenças por oficina, portanto, preenchimento
médio superior a 50% das 40 vagas oferecidas mensalmente. Durante as seis oficinas, foram contabilizadas 148
presenças, sendo 115 de alunos de Geografia, 17 de alunos de Oceanografia, quatro de Geologia, três de Biologia, um
de Engenharia de Minas, um de Economia, e sete participações especiais de professores. As experiências adquiridas
como monitora/bolsista do Programa Permanecer, neste trabalho, vão desde a familiarização com bancos de dados e
geotecnologias/cartográficas, até a formação como cidadã, resultado da interação e diálogo com os participantes das
oficinas, com a orientadora e demais bolsistas do LACAR (Laboratório de Cartografia), ministrantes das atividades
realizadas nas Oficinas de Cartografia.

Apresentador: Patricia Silva dos Santos

Título:  PG - A aplicação de webgis como recurso para Cartografia Temática

Orientador: Daria Maria Cardoso Nascimento

Webgis é um Sistema de Informação Geográfica bastante simples que funciona via internet, tal como um site, projetado
para qualquer pessoa, com noções básicas de Informática e Geografia consiga utilizá-los. Geralmente esses webgis
são gratuitos, por pertencerem a órgãos de pesquisa do poder público, que tem a finalidade de divulgar informações e
dados oficiais, tais como o SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática, IPEADATA – Banco de Dados do
Instituto de Pesquisas Econômica e Aplicada, GEOBAHIA – Sistema Georreferenciado de Gestão Ambiental, SIDEGEO
– Sistema de Dados Estatísticos, da SEI – Superintendência de Estudos Sociais e Econômicos da Bahia. Este trabalho
teve a finalidade de avaliar a aplicabilidade destes sistemas para a Cartografia Temática. No desenvolvimento da
pesquisa utilizou-se o banco de dados e os cartogramas gerados a partir desses webgis para demonstrar como sua
utilização é uma forma de elaboração de mapas e cartogramas de manipulação simples e acessível. O banco de dados
de cada webgis é constituído de um acervo diversificado de informações que abrangem vários temas da área
demográfica, social, econômica e geoambientais, além de disponibilizar bases cartográficas, informações
georreferenciadas e gerar cartogramas, outra característica importante desses aplicativos é possuírem o
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banco de dados integrados a outros órgãos, assim, a compartilhação de informações entre eles torna a pesquisa dos
usuários bastante amplas, possibilitando melhor análise. Este trabalho verificou que a utilização dos webgis é de grande
contribuição à pesquisa científica, pois disponibilizam informações e dados oficiais, que auxiliam no desenvolvimento de
trabalhos e estudos da Cartografia Temática e outras ciências.

Apresentador: Paulo Roberto Rodrigues Benevides

Título: OLHOS D´ÁGUA: UMA VISÃO RESPONSÁVEL PERA O FUTURO

Orientador: Olga Maria Fragueiro Otero

Este projeto é um projeto piloto que está interligado ao projeto Geologar: Ciências da Terra para a Sociedade. O
objetivo principal é desenvolver atividades práticas, envolvendo Educação Ambiental (EA) e em especial o estudo da
Bacia Hidrográfica (BH), nas turmas da 6ª séries do turno matutino (7º ano do ensino fundamental), com
aproximadamente de 60 alunos, do Colégio Democrático Professor Rômulo Galvão, localizado no município de Elísio
Medrado – Bahia”. O objetivo principal do projeto supracitado foi baseado nos quatro categorias de objetivos da EA:
Consciência – ajudar os professores, alunos e funcionários das escolas a terem sensibilidade e consciência das
questões ambientais; Conhecimento – compreenderem questões fundamentais sobre o meio ambiente e seus atuais
problemas, principalmente em relação aos recursos hídricos; Comportamento – comprometimento com uma série de
valores de cunho ambiental; Habilidades – descobrirem suas habilidades para identificar e solucionar problemas
ambientais e Participação - possibilitar o envolvimento de todos em atividades que tem por objetivo melhorar as
atuações perante os problemas ambientais locais.

Apresentador: Paulo Sergio Eloy da Silva Junior

Título: Extração em fase sólida (SPE) para análise de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos em águas
subterrâneas da região metropolitana de Salvador

Orientador: Joil Jose Celino

A crescente demanda do uso de água subterrânea como fonte alternativa de abastecimento de água para o consumo
humano deve-se ao fato da escassez e da poluição das águas superficiais, o que torna os custos de tratamento cada
vez mais elevados. Além das águas subterrâneas serem potáveis, portanto, dispensam tratamento prévio, o custo para
implantação e manutenção de um sistema de captação destas fontes é bem menor do que aqueles que envolvem a
captação de águas superficiais.
A contaminação de águas subterrâneas por hidrocarbonetos derivados do petróleo provenientes de postos de
abastecimento de combustível tem sido objeto de crescente preocupação dos órgãos ambientais em todo o mundo. De
acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), existem no Brasil 31.435 postos de revenda, dentre eles 1471 na
Bahia e 183 na cidade de Salvador, (ANP, 2004). Muitos desses postos foram instalados na década de 70, o que torna
a situação ainda mais critica já que a vida útil dos tanques de combustivel é de aproximadamente 25 anos. Grande
parte dos tanques enterrados dos postos combustível é construída em aço, sem revestimento, ou seja, sem proteção
contra corrosão, (SANDRES,2004). O objetivo deste trabalho é analisar os HPAs presente na água da cidade de
Salvador.

Apresentador: Rafael Rodrigues Manenti

Título:  PG - Aplicação da validação cruzada generalizada para a escolha do parâmetro ótimo de regularização
em tomografia eletromagnética de tempos de trânsito

Orientador: Amin Bassrei

A tomografia é uma técnica originária do imageamento médico, que desde a década de 1980 é empregada em
Geofísica de Exploração, seja para o caso acústico seja para o caso eletromagnético. Em ambos os casos pode-se
empregar uma das seguintes abordagens: a forma de onda medida nos receptores, o que seria uma abordagem
dinâmica, ou, apenas com os tempos de trânsito entre os pares fonte receptor, o que vem a ser uma abordagem
cinemática. Em problemas inversos mal-postos em Geofísica de Exploração, que inclui a tomografia eletromagnética de
tempos de trânsito, há a necessidade de se utilizar alguma técnica de regularização. A teoria de regularização por
matrizes de derivadas é uma ferramenta bastante utilizada na comunidade de geofísicos que lidam com problemas
inversos. Um problema de importância é a escolha do chamado parâmetro de regularização lambda. Existem várias
técnicas para a escolha do lambda ótimo, e neste trabalho aplicamos a técnica GCV, do inglês generalized cross
validation, para a escolha do parâmetro. Trabalhamos com um exemplo sintético, onde o modelo verdadeiro foi
discretizado em 800 blocos quadrados com a vagarosidade (recíproco da velocidade) constante em cada bloco, sendo
20 blocos na horizontal e 40 blocos na vertical. A aquisição de dados se deu na geometria poço a poço, com 30 fontes
num poço e 30 receptores no outro poço, de modo a se ter 900 raios ou 900 equações. Empregamos três ordens de
regularização: zero, um e dois. Geramos três curvas da função GCV em relação ao parâmetro lambda como variável
independente, sendo uma curva para cada ordem de regularização. O procedimento foi
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Apresentador: Rafael Rodrigues Manenti

Título:  PG - Aplicação da validação cruzada generalizada para a escolha do parâmetro ótimo de regularização
em tomografia eletromagnética de tempos de trânsito

Orientador: Amin Bassrei

repetindo incluindo agora ruído gaussiano adicionado ao vetor de tempos de trânsito. Foram empregados cinco
diferentes níveis de ruído. O parâmetro ótimo a ser selecionado é aquele associado ao mínimo de cada curva da função
GCV. Os modelos recuperados apresentaram boa concordância com o modelo verdadeiro, o que indica que o
parâmetro de regularização selecionado com o uso da curva GCV permite recuperar adequadamente o modelo. Os
resultados também foram válidos para dados contaminados com ruído, apesar do modelo recuperado ter uma qualidade
pobre se o nível de ruído for grande.

Apresentador: Ramon Ferrari Pinto

Título: Processamento de linhas sísmicas terrestres utilizando a plataforma GêBR

Orientador: Milton Jose Porsani

Uma grande dificuldade no trabalho de processamento de dados sísmicos é causada
pela presença de ruídos no sismograma. Entretanto, alguns desses ruídos são coerentes e
podem ser eliminados por métodos diversos.
Vários são os pacotes de processamentos de dados sísmicos que podem ajudar na
atenuação dos ruídos. A GêBR entra no sentido de disponibilizar os programas,
gratuitamente, oferecendo ainda a possibilidade de o usuário incluir seus próprios
programas Fortran.
Este trabalho tem dois objetivos principais:
- Processar uma linha sísmica terrestre utilizando a Plataforma GêBR.
- Fazer o teste do filtro da Derivada Direcional, aplicando aos sismogramas.
O dado sísmico utilizado foi o da Bacia do Tacutu, disponível no CPGG/UFBA.

Apresentador: Sarah Cristina Araujo Martins

Título: Análise multitemporal dos usos da terra em Busca Vida (Camaçari, Bahia)

Orientador: Daria Maria Cardoso Nascimento

A localidade de Busca Vida está situada no município de Camaçari, no Estado da Bahia, dentro da Área de Proteção
Ambiental Joanes-Ipitanga, sendo reconhecida por sua beleza cênica e por abrigar condomínios de luxo e um Resort.
Durante a sua ocupação, Busca Vida, teve diversos usos do solo, que variaram entre agricultura, com plantação de
coco, por exemplo, e condomínios residenciais de alto padrão, atividades que interferem de maneira significativa na
qualidade ambiental de uma áreas, sobretudo por constituir uma zona costeira. O presente trabalho consiste fazer uma
análise multitemporal do uso da terra em Busca Vida ao longo de 32 anos, sendo os recortes temporais os anos de
1976, 1992 e 2008, visando aferir sua qualidade ambiental. Para tal, os usos da terra foram subdivididos em níveis de
análise, tendo como base teórica o Sistema de classificação do uso da terra (1979) e a Manual de técnico de uso do
solo do IBGE (2006). O mapeamento foi feito tendo como base fotografias aéreas, disponibilizadas pela CONDER e
imagens google obtidas pelos satélites Digital Globe e Terra Metric, com interpretação em tela através o softwer ArcGI,S
em escala 1: 8.000. Este trabalho obteve como resultados início de regeneração da vegetação (vegetação secundária)
entre os períodos de 1976 e 1992, com o avanço da área construída, que ainda estava insipiente, sendo mantidas áreas
de mangue e dunas. Já no segundo intervalo de tempo, entre 1992 e 2008, foi observada a redução da área total de
vegetação, secundária e nativa, que cedeu lugar à loteamentos e condomínios, retirando os resquícios de áreas
cultivadas e reduzindo, inclusive, manguezais e dunas.

Apresentador: Vinicius de Jesus Sacramento

Título: Critérios de seleção de valores singulares em tomografia eletromagnética de tempos de trânsito

Orientador: Amin Bassrei

A tomografia é uma técnica originária do imageamento médico, que desde a década de 1980 é empregada em
Geofísica de Exploração, seja para o caso acústico seja para o caso eletromagnético. Em ambos os casos pode-se
empregar uma das seguintes abordagens: a forma de onda medida nos receptores, o que seria uma abordagem
dinâmica, ou, apenas com os tempos de trânsito entre os pares fonte receptor, o que vem a ser uma abordagem
cinemática. No presente trabalho, foi utilizada a decomposição por valores singulares ou SVD, do inglês singular value
decomposition, em tomografia eletromagnética de tempos de trânsito. Quando lidamos com o SVD, tem-se a
inconveniente presença de pequenos valores que comprometem a solução do sistema. Para tanto foi proposta a
utilização de uma quantidade ótima de valores singulares.  Para se determinar a quantidade de valores singulares a
serem incorporados na matriz inversa, foram levados em conta os seguintes critérios: (1) comportamento da amplitude
do valor singular; (2) comportamento da derivada do valor singular; (3) erro entre os parâmetros de dado; (4) erro entre
os parâmetros de modelo; (5) energia do parâmetro de modelo e (6) entropia do parâmetro de modelo. Trabalhamos
com um exemplo sintético, onde o modelo verdadeiro foi discretizado em 100 blocos quadrados com a vagarosidade
(recíproco da velocidade) constante em cada bloco, sendo 10 blocos na horizontal e 10 blocos na vertical.
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Apresentador: Vinicius de Jesus Sacramento

Título: Critérios de seleção de valores singulares em tomografia eletromagnética de tempos de trânsito

Orientador: Amin Bassrei

Para a execução das simulações numéricas, a aquisição de dados se deu na geometria poço a poço, com 10 fontes
num poço e 10 receptores no outro poço, de modo a se ter 100 raios ou 100 equações. A partir dos modelos
recuperados, verificou-se que o método SVD, juntamente com os critérios de seleção de valores singulares acima
listados, apresentou resultados satisfatórios para a resolução do problema inversa associado à tomografia
eletromagnética, pois o erro relativo entre o parâmetro de modelo verdadeiro e o estimado, não superou 1% e as
imagens recuperadas apresentam grande semelhança com o modelo verdadeiro.

Área: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA   Sub-Área: MATEMÁTICA

Apresentador: Aderbal Soares de Aguiar Neto

Título:  PG - Matrizes de vizinhanças de grafos associados e grafos de comutação

Orientador: Thierry Correa Petit Lobao

Nesta pesquisa, calculam-se todas as matrizes de vizinhança dos grafos até
determinada ordem; constrói-se o reticulado por eles determinado, para cada ordem, com
respeito à relação de ordem dada pelo acréscimo de uma nova aresta e medem-se as
distâncias entre grafos adjacentes neste reticulado. Computam-se ainda os principais índices
de rede associados a cada um dos grafos e estudam-se estes índices em busca de eventuais
relações funcionais entre estes, as distâncias entre eles, ou mesmo os índices do reticulado
concebido como grafo simples.

Apresentador: Alexandre de Souza Simoes

Título: Lógica Intuicionista e Topos

Orientador: Andreas Bernhard Michael Brunner

Neste trabalho de pesquisa realizamos um estudo da lógica intuicionista e da álgebra de
Heyting, para demonstração do Teorema da Completude Intuicionista. Para isso, realizamos
inicialmente um estudo do cálculo proposicional intuicionista e suas regras de derivação,
juntamente com o modelo de Kripke. Em seguida foi apresentado um estudo da Teoria dos
Reticulados e um estudo da Álgebra de Heyting, fundamental para a demonstração do Teorema da
Completude Intuicionista. Em seguida voltamos ao Cálculo Proposicional Intuicionista e
apresentamos as idéias de consistência e inconsistência, formulações algébricas e teorias. Por fim,
relacionamos o conteúdo estudado para a demonstração do Teorema da Completude Intuicionista.

Apresentador: Attila Silva Martins

Título:  PG - Estudo da Teoria de otimização de funções com restrições

Orientador: Mauricio Romero Sicre

O objetivo deste projeto foi continuar o estudo de tópicos relacionados com a Teoria de Otimização. Dando continuidade
aos objetivos estabelecidos no trabalho prévio, pretendeu-se que fossem adquiridos conhecimentos específicos da
Teoria de minimização de funções. Para alcançar este objetivo, estudaram-se do ponto de vista teórico, algumas
metodologias computacionais desenvolvidas para a resolução de problemas de otimização com restrições, por exemplo,
o método de gradiente projetado, método de barreira, entre outros. Pretendeu-se também fazer uma aproximação inicial
ao estudo de outros problemas de interesse que fazem parte dos tópicos atuais da pesquisa em Otimização, por
exemplo, o estudo do Problema da Desigualdade Variacional e do Problema de Equilíbrio. Para a abordagem destes
problemas foi dada ênfase no estudo de alguns tópicos avançados de Análise e no estudo de tópicos de Análise
Convexa.

Apresentador: Belmiro Galo da Silva

Título: Ideais primitivos: Cálculo, propriedades e aplicação ao estudo das Álgebras de Rees simbólicas

Orientador: Carlos Eduardo Nogueira Bahiano

Este trabalho iniciou-se com o estudo da Álgebra Comutativa adquirindo os conceitos de Módulos, Homomorfismos de
Módulos, Sequências Exatas, Álgebras e  Decomposição primária, e este último foi o primeiro a ganhar construções de
exemplos no Singular. Avançada esta etapa, iniciou o estudo dos módulos de derivações de um Anel e ideais
diferenciáveis. Em paralelo a leitura de artigos foi se tornando familiar as definições de idealizador, vale ressaltar que o
ideal primitivo de g em relação a h, é um ideal construído atraves do idealizador de h. Sendo assim algumas
propriedades foram demonstradas e a definição de ideal primitivo foi observada e posteriormente outras propriedades
foram desenvolvidas.
Além de uma introdução aos conceitos essenciais da álgebra comutativa, um ramo da álgebra que estuda os anéis
comutativos com unidade, derivações, ideais diferenciáveis, decomposição primária e idealizadores.
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Apresentador: Belmiro Galo da Silva

Título: Ideais primitivos: Cálculo, propriedades e aplicação ao estudo das Álgebras de Rees simbólicas

Orientador: Carlos Eduardo Nogueira Bahiano

Nos estudos foram vistos a generalização para derivações de ordem r, o cálculo do idealizador, que pode ser facilitado
se estivermos trabalhando com ideais monomiais, e a utilização do Singular para a construção de exemplos e contra-
exemplos.

Apresentador: Benigno Oliveira Alves

Título:  PG - Análise Funcional

Orientador: Joseph Nee Anyah Yartey

Neste trabalho estudamos tópicos importantes em Análise Funcional, a qual é um ramo da
análise que lida essencialmente com espaços de funções. Ela faz uso de muitos conceitos de
Álgebra Linear e pode ser considerada, até certo ponto, como o estudo de espaços normados
em dimensão qualquer. Então nossas pesquisas enfocaram na caracterização espaço
normados com qualquer dimensão, espaços de Banach, de Hilbert e propriedades
importantes em tais espaços. Definimos transformações lineares limitadas e uma norma
para o espaço constituído por tais transformações. Definimos duas topologias, a fraca para o
espaço normado E e a fraca estrela para seu dual. Estudamos teoremas importantes em
Análise Funcional e algumas aplicações. Definimos espaços Reflexivos e Separáveis.
Estudamos o teorema da existência e unicidade de solução para o Problema de Cauchy, em
equações diferenciais ordinárias (Picard e Peano). E em seguida nos enveredamos nos
estudos da Teoria Espectral.

Apresentador: Darllan Conceicao Pinto

Título:  PG - Lógica intuicionista e topos

Orientador: Andreas Bernhard Michael Brunner

Nesta pesquisa estudamos o que é categoria, em particular topos, com a finalidade de
estudarmos a lógica proposicional categoricamente. Para realizarmos este trabalho, estudamos os
mais variados exemplos de categorias e conceitos importantes para definirmos um topos e, assim,
definir os conectivos lógicos e uma semântica em topos.

Apresentador: Jeidsan Alcantara da Conceição

Título: Estruturas Complexas sobre Variedades de Grassmann

Orientador: Evandro Carlos Ferreira dos Santos

Dados um espaço vetorial V de dimensão n, e um número natural k < n, a grassmanniana, Gk(V), é de�nida como o
conjunto de todos os subespaços W de V tais que dim(W) = k. Quando V é um espaço euclidiano Kn, a grassmanniana
é denominada grassmanniana real, ou grassmanniana complexa, respectivamente
quando K = R ou K = C.
Recentemente o estudo dessas variedades tem encontrado aplicabilidade em algumas áreas da matemática, em
especial na Geometria Diferencial.
Neste trabalho construiremos duas estruturas complexas sobre as grassmannianas complexas, Gk(C), sendo que uma
delas será obtida como espaço quociente de um grupo de Lie.

Apresentador: Juliane Fonseca de Oliveira

Título: Teoria de Lie e a topologia de espaços homogêneos

Orientador: Evandro Carlos Ferreira dos Santos

Dado um espaço vetorial V de dimensão n, o Espaço Projetivo, Pn(V), é definido
como o conjunto de todos os subespaços W de V tais que dim(W) = 1, ou seja, é
o conjunto das retas complexas que passam pela origem. Quando V é um espaço
euclidiano Kn, K = R ouC, o Espaço Projetivo é denominado Espaço Projetivo real,
ou Espaço Projetivo complexo, respectivamente.
Recentemente o estudo dessas variedades tem encontrado aplicabilidade em varias
áreas da matemática, em especial na Geometria Diferencial.
Neste trabalho construiremos duas estruturas complexas sobre o Espaço Projetivo
complexo, Pn(C), sendo que uma delas será obtida como espaço quociente de
um grupo de Lie.
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Apresentador: Julianna Pinele Santos Porto

Título:  PG - Elementos da Teoria Ergódica

Orientador: Vilton Jeovan Viana Pinheiro

Neste projeto de pesquisa estudamos os conceitos básicos da teoria dos Sistemas dinâmicos como a definição de
ponto hiperbólico e órbitas periódicas. Também foram estudadas algumas dinâmicas como as aplicações tenda, dobro e
logística. Além disso, tomamos conhecimentos de alguns conceitos fundamentais da teoria Ergódica e da teoria da
medida.
Buscou-se, inicialmente, definir alguns elementos básicos da Teoria dos Sistemas Dinâmicos como: ponto fixo, ponto
periódico e órbitas periódicas, bacia de atração e ?-limite. Para fixar o entendimento dessas definições, foram
apresentadas as aplicações dobro, aplicação tenda, a família quadrática e seus iterados. Procurou-se, também,
entender um método de iteração gráfica, que permite encontrar pontos fixos e pontos periódicos através dos gráficos
das aplicações.
Além disso, a estabilidade dos pontos periódicos foi analisada, sendo apresentada, primeiramente, a definição de ponto
fixo e ponto periódico atratores, repulsores e semi-estáveis e, então, pôde ser construída a definição de ponto
hiperbólico.
A bifurcação de pontos periódicos configurou-se como outro tópico de relevância de estudo. O software Wolframm
Mathematica foi utilizado como ferramenta de auxílio para a construção de diagramas de bifurcação das aplicações
tenda e da família quadrática, o que nos possibilitou fazer algumas comparações entre as duas dinâmicas. Além de
construção de gráficos, esse software também foi empregado como auxílio para cálculo de pontos fixos e pontos
periódicos atratores.
Foi preciso fazer a definição de conjugação topológica, para que conexões entre dinâmicas distintas pudessem ser
estabelecidas.
Com Derivada Schwarziana Negativa conseguiu-se observar se a aplicação tem um repulsor fraco e, também, que a
mesma é analiticamente conjugada a outra aplicação com Schwarziana Negativa.
Também foi apresentada a dinâmica simbólica, sendo definido gráfico de transição e a construção de uma seqüência de
símbolos. Foi demonstrado o Teorema de Li e Yorke, que mostra que se uma aplicação tem ponto periódico de período
3, então a aplicação tem pontos de todos os períodos.
Definimos conjuntos densos e aplicações topologicamente transitivas (mostramos que a aplicação dobro é
topologicamente transitiva). A partir disso, o espaço das seqüências com N símbolos e a métrica nesse espaço foi
estudado. Com a apresentação da aplicação shift pôde-se mostrar que a mesma é conjugada à aplicação tenda e à
aplicação logística.
Também se pôde verificar algumas dinâmicas que tem dependência sensível às condições iniciais. Ou seja, se
alterarmos de forma muito pequena a condição inicial da dinâmica no futuro ela muda completamente.
Foram apresentadas as definições de medida, de medida invariante, além de alguns exemplos das mesmas, sendo
destacada a medida de Lebesgue.
Continuando o estudo sobre dinâmica simbólica, observou-se que nem sempre uma aplicação pode ser conjugada ao
shift. Sendo assim, apresentamos o subshift do tipo finito, que é uma restrição do shift para algumas sequências de
símbolos admissíveis, e verificou-se que algumas aplicações são conjugadas a ele. A matriz de transição associada ao
subshift foi definida e conclui-se que com ela pode-se encontrar pontos fixos e pontos periódicos de algumas dinâmicas.
O Teorema de Perron também fez parte dos estudos e foi observada a sua aplicação na dinâmica das populações.
Com o estudo dos homeomorfismos do círculo, definiu-se o número de rotação e demonstramos o teorema que afirma
que o número de rotação da aplicação é irracional se, e somente se, a aplicação não tem pontos periódicos.
Durante esse período, foram estudados também alguns resultados de análise e álgebra linear, para um maior
entendimento de alguns dos assuntos dados.

Apresentador: Marcus Vinicius da Conceição

Título:  PG - Funções de Green para Motion Deblurring

Orientador: Perfilino Eugenio Ferreira Junior

Imagens digitais capturadas por uma câmera digital estão susceptíveis a efeitos de degradação tais como borramentos
causados por movimento rápido dos objetos da cena visualizada e/ou da câmera, desfocamento ou ainda ruídos. O foco
deste trabalho está sobre o primeiro tipo de problema - também chamado de Motion Blur. Tal efeito pode ser modelado
a partir de operadores integrais cujo núcleo representa a função de degradação da imagem adquirida. Neste projeto, o
núcleo do operador integral será dado por uma função de Green de uma equação de casamento de imagens (equação
que estabelece uma correspondência entre pontos de duas imagens). O objetivo é encontrar soluções numéricas para
uma equação, isto é, resolver o problema inverso, também chamado de motion deblurring. Esta tarefa requer a
discretização do operador integral citado e a investigação de métodos numéricos para solucionar o problema inverso.
Duas perguntas importantes a serem respondidas neste projeto, são: a) este efeito pode ser revertido, conhecendo-se a
imagem degradada, a função de Green, que por hipótese degrada a imagem, e seus parâmetros; b) é possível inverter
o processo conhecendo-se apenas a imagem degradada.
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Apresentador: Moacyr Rodrigues de Miranda

Título:  PG - Algoritmos de ponto interior e Ponto Proximal para o Problema de Complementaridade Monótono
não Linear e o Problema de equilíbrio

Orientador: Mauricio Romero Sicre

O objetivo deste projeto é iniciar o estudo de tópicos relacionados com a Análise Convexa.
Pretende-se que o aluno adquira conhecimentos específicos da Teoria de conjuntos
convexos e funções convexas, fazendo ênfase na teoria de minimização de funções
convexas. O aluno estudará o conceito de conjunto convexo, alguns exemplos de
interesse, e.g. poliedros, subespaços, cones, e algumas propriedades de interesse.
Também estudará alguns teoremas de separação de conjuntos convexos e algumas
aplicações. Será definido o Problema de Programação Convexa e, em particular, será
estudado o Problema de Programação Linear. O aluno estudará algumas metodologias
computacionais desenvolvidas para a resolução destes problemas, por exemplo, o método
Simplex e um método de seguimento de trajetória. Pretende-se também que o aluno faça
uma aproximação inicial ao estudo de outros problemas de interesse, que fazem parte dos
tópicos atuais da pesquisa em Otimização, e que generalizam o Problema de
Programação Convexa, por exemplo, o estudo do Problema de Complementaridade
Monótono, e do Problema de Equilíbrio. A abordagem de estes tópicos pressupõe o
conhecimento de ferramentas clássicas da Matemática, motivo pelo qual inicialmente o
aluno estudará tópicos da Teoria de diferenciabilidade de funções de várias variáveis e de
Álgebra Linear. Pretende-se que ao concluir este trabalho o aluno seja capaz de criar e
resolver modelos simples de otimização usando as ferramentas matemáticas apropriadas,
e tenha desenvolvido habilidades específicas na implementação computacional de
métodos de otimização para o Problema de Programação Convexa.

Apresentador: Paulo Raimundo Stering Malta

Título:  PG - Teoria da Dimensão: dimensão de Hausdorff em transformações unidimensionais

Orientador: Paulo Cesar Rodrigues Pinto Varandas

Neste projeto foi iniciado o estudo de Sistemas Dinâmicos Unidimensionais através de transformações na reta e no
círculo. Uma grande motivação a esta teoria é a capacidade de permitir aferir conclusões acerca de situações futuras
conhecendo-se o estado inicial de um determinado sistema, estes tipos de problemas surgem em diversas áreas da
ciência, aos quais incluem a física, biologia e economia.
Para a compreensão dos conjuntos invariantes que surgem sob determinada dinâmica foi estudada a Teoria da
Dimensão, tornando assim possível distinguir objetos que sob aspectos clássicos não seria possível, dentre estes
objetos encontram-se os fractais.
A partir dos resultados obtidos neste trabalho apresentaremos aplicações à Teoria de Números e  resultados a respeito
do comportamento assintótico de algumas famílias de funções não uniformemente hiperbólicas.

Apresentador: Pedro Russo de Oliveira

Título: Propriedades algébricas e métricas de espaços de grafos e matrizes de vizinhanças

Orientador: Thierry Correa Petit Lobao

Tendo em vista a importância dada às redes complexas, hoje, nas mais diversas áreas
do saber, focamos nosso interesse sobre a Teoria dos Grafos – porque redes complexas são,
de fato, grafos com, geralmente, um grande número de vértices e de arestas. Este trabalho,
então, envolve a investigação de propriedades das matrizes associadas a grafos,
sobremaneira das matrizes de vizinhança. São estudadas, aqui, propriedades algébricas de
tais matrizes interpretadas como operadores lineares agindo sobre o Z-módulo livre de
posto igual à ordem dos grafos por elas determinados. Em outra direção, são estudadas
propriedades métricas dos grafos: definimos sobre eles, via matrizes de vizinhança, uma
função distância e investigamos propriedades de sistemas minimais de referência métrica.

Apresentador: Raimundo Jose Almeida Junior

Título:  PG - Mapas Wronskianos e Grassmannianas

Orientador: Taise Santiago Oliveira Mozzato

Neste trabalho apresentaremos os mapas Wronskianos. Tais mapas estão intimamente associados a projeções de
variedades Grassmannianas de subespaços vetoriais de codimensão d em espaços projetivos de dimensão 2(D-d) onde
D é a dimensão da grassmanniana dada. Dentro deste estudo procuraremos associar tal mapa a questões de
Geometria Algébrica e outras áreas da matemática, bem como explorar as consequências geométricas das fórmulas
determinantais associadas aos mapas Wronskianos.
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Apresentador: Robison dos Santos Caetano

Título: Finitude das Álgebras de Rees Associadas a Filtrações Monomiais

Orientador: Carlos Eduardo Nogueira Bahiano

  Dado um anél B comutativo e com unidade, a Álgebra de Rees associada a Filtração F , RF(B) é uma B-algebra.
Essas, álgebras foram introduzidas pelo matemático ingles David Rees para provar o lema de Artin- Rees sobre filtração
de módulos. Nas ultimas quatro décadas,o estudo detalhado dessas álgebras gaharam muito impulso em álgebra
comutativa devido a forte relação dessas álgebras com a geometria algébrica, combinatória e a computação.
  Se considerarmos RF(B) como uma subálgebra do anel de polinômios B[t], surge uma pergunta natural: Uma vez que
B[t] é uma B-álgebra finitamente gerada, RF(B) possui geração finita? Em geral, a resposta é não. Diante de tal
resposta buscam-se condições em função de caracteristicas dos ideais da filtração para
garantir que a álgebra de Rees, RF(B), seja finitamente gerada. Em nosso trabalho, estudamos a finitude de algumas
classes das Álgebras de Rees Monomiais, as álgebras de cobertura de vértices de um grafo simples, a Álgebra de Rees
associada a filtração I-ádca, as álgerbras da potência simbólica de um ideal. A finitude de tais Álgebras foi dada em
especial com algumas ferramentas de análise convexa; com tais ferramentas também foi possivel determinar uma
demonstração para seguinte teorema: Se A1, A2, ...,An são S-subalgebras monomiais finitamente geradas então a
interseção dessas subálgebras é uma S-subálgebras finitamente gerada. O qual teve sua demonstração prevista nesse
projeto.

Apresentador: Stephanie Daniela Pumarino Canete

Título: Teoria Ergódica de Operadores

Orientador: Augusto Armando de Castro Junior

Estudamos um conjunto de ferramentas necessárias para a demonstração do teorema de Perron Frobenius e
exemplificar uma sua aplicação, além de oferecer uma experiência com apresentações científicas.
Foram vistos princípios de topologia geral, sobretudo as noções de aplicações contínuas e espaços métricos
completos. Foi estudado uma subclasse relevante de aplicações Lipschitz: as contrações. A partir dos princípios
acima foi enunciado e provado o teorema do ponto fixo para contrações e um seu corolário. Como um
interessante exemplo de aplicação do Teorema do Ponto Fixo para Contrações, formulamos um algoritmo
computacional eficiente para a inversão local de funções. Sobre um espaço vetorial foi definido o cone e um
seu subconjunto formado apenas com vetores que possuem coordenadas positivas, a saber, o cone positivo.
Dadas algumas condições a este cone positivo, foi definida neste uma métrica projetiva. Foi observado que o
cone convexo positivo munido da métrica projetiva definida (restrita ao cone positivo) é um espaço métrico
completo. Por fim, foram enunciados e demonstrados teoremas sobre transformações lineares que são
contrações para a métrica projetiva definida. Foi visto que estes últimos resultados implicam o Teorema de
Perron Frobenius.

Área: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA   Sub-Área: OCEANOGRAFIA

Apresentador: Bruno Ribeiro Piana

Título:  PG - Zoneamento bioestratigráfico do Quaternário superior do talude continental em frente à praia do
Forte

Orientador: Tania Maria Fonseca Araujo

Este trabalho objetiva ampliar o conhecimento científico sobre os eventos paleoecológicos e paleoclimáticos, que
ocorreram na margem continental do Estado da Bahia durante o Período Quaternário, com base em estudos sobre os
foraminíferos planctônicos. A microfauna de foraminíferos planctônicos foi analisada em 13 amostras do sedimento de
um testemunho, com 1,40m de comprimento coletado no talude continental. Foram isolados 3.900 espécimes de
foraminíferos planctônicos pertencentes a 31 taxa representados principalmente pelas espécies: Globigerinoides
trilobus, Globigerinoides ruber, Globigerinoides elongatus e Globigerina bulloides. O intervalo sedimentar relacionado ao
estágio interglacial (Holoceno), apresentou maior abundância das formas características de águas quentes (Plexo G.
menardii e G. ruber) e os maiores valores de número de espécies, índices de diversidade, riqueza e equitatividade,
enquanto o intervalo relacionado ao estádio glacial (Pleistoceno) apresentou maior abundância das formas
características de águas frias (G. truncatulinoides e G. bulloides) e menores valores de número de espécies, índices de
diversidade, riqueza e equitatividade.
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Apresentador: Camilla Caricchio Espinheira

Título:  PG - Avaliação da biodisponibilidade de metais em sedimento

Orientador: Vanessa Hatje

O presente trabalho avaliou o potencial de lixiviação de várias soluções extratoras (EDTA 0,05 mol L-1 por 1 hora e HCl
1,0 mol L-1 por períodos de 30 min., 4 e 12 horas) visando determinar a biodisponibilidade de metais traço em
sedimentos estuarinos. Foram amostradas 15 estações nos principais tributários (Jaguaripe, Subaé e Paraguaçu) da
Baía de Todos os Santos, BA, Brasil. Em cada estação, foram coletadas amostras de sedimento para determinação de
metais traços e estrutura de comunidade bentônica. Os testes de lixiviação foram realizados na fração fina (< 63 ?m) e
na fração total do sedimento. Os elementos traço foram determinados por ICP OES. Os dados de metais foram
transformados usando log (x+1) e, posteriormente, foram realizadas análises de componentes principais (PCA), bem
como, foram construídas matrizes utilizando distância Euclidiana. Os dados da macrofauna bentônica foram agrupados
em fauna bruta, somente poliquetas e guildas alimentares dos poliquetas. Para os dados da macrofauna bentônica
foram construídas matrizes de similaridade Bray-Curtis. As matrizes de dados bióticos e abióticos foram correlacionadas
utilizando Spearman. As extrações com as soluções de HCl e EDTA se mostraram bastante complexas, no entanto,
para grande maioria dos metais a eficiência da extração com HCl foi superior a extração com EDTA. Dentre as
lixiviações avaliadas, os resultados obtidos com o EDTA e com HCl (0,5h e 12h) para a fração total dos sedimentos
apresentaram as maiores correlações com a fauna bruta (p < 0,05). As correlações obtidas entre as extrações e os
agrupamentos de poliquetas e guildas foram pouco significativas. Para a extração com HCl 30 min na fração total do
sedimento, entretanto, essas correlações apresentaram p < 0,05. A fração total do sedimento refletiu melhor as
condições ambientais determinantes na estrutura das assembléias bentônicas e, com isso, forneceu uma melhor
indicação da biodisponibilidade de metais nos sedimentos.

Apresentador: Carine Santana Silva

Título:  PG - Avaliação de Hidrocarbonetos Saturados em simulação in situ de Procedimentos de
Biorremediação de Áreas Sob Influência de Atividades Petrolíferas na Baía de Todos os Santos-BA

Orientador: Antonio Fernando de Souza Queiroz

Uma estratégia alternativa e eficiente para a recuperação de solos contaminados é fazer utilização de microorganismos
capazes de degradar os compostos tóxicos em um processo de biorremediação. Esta tecnologia acelera a
biodegradação que ocorre naturalmente através de condições otimizadas de oxigênio, temperatura, pH, a presença ou
adição de comunidades microbianas e nutrientes. Assim, esse trabalho teve como objetivo testar degradação de
hidrocarbonetos totais através da técnica do bioestímulo em sedimento de manguezal contaminado com petróleo,
testando a potencialidade de dois fertilizantes (NPK e OSMOCOTE) como agentes aceleradores da biodegradação dos
componentes de petróleo, sob condições experimentais. A área de estudo localiza-se na porção norte da Baía de Todos
os Santos (BTS) onde existência de um complexo petrolífero constitui uma ameaça potencial ao ecossistema. A
metodologia utilizada no experimento se baseou no monitoramento do processo de biorremediação em unidades de
simulação (aquários) com água do rio São Paulo e o sedimento do próprio manguezal contaminado por óleo. Os
resultados de cromatografia líquida evidenciaram em 90 dias de experimento um enriquecimento dos compostos NSO,
com redução do percentual de hidrocarbonetos saturados em 3% e aumento dos compostos não resolvidos em 95%
nas unidades tratadas com NPK. Os perfis cromatográficos demonstraram uma maior degradação dos hidrocarbonetos
saturados nas unidades com NPK, evidenciando uma melhor eficiência desse fertilizante no processo de bioestímulo
testado. Os perfis das unidades tratadas com OSMOCOTE não sofreram modificações significativas durante o
experimento.

Apresentador: Gustavo Lauton de Oliveira

Título: Avaliação da ocorrência de branqueamento nos corais da área adjacente ao Iate Clube da Bahia, na
entrada da Baía de Todos os Santos

Orientador: Zelinda Margarida de Andrade Nery

Os corais são organismos sensíveis às variações da temperatura da água, com isso a ocorrência do seu aquecimento
anômalo durante eventos El-Niño pode provocar o fenômeno do branqueamento em nível global. Dados de
levantamentos realizados com a técnica do vídeo transécto obtidos em 2003 nos recifes da Baía de Todos os Santos
(BTS), durante a ocorrência de anomalias térmicas no verão 2002/2003, foram analisados para serem comparados com
os dados do último evento El-Niño do verão 2009/2010. Os novos dados foram obtidos numa área de ocorrência de
uma comunidade coralina na entrada da BTS, aplicando-se duas técnicas muito empregadas na atualidade: o protocolo
AGRRA-V4 (Atlantic and Gulf Rapid Reef Assessment) e a técnica do vídeo-transécto. Nas seis estações estudadas em
2003, os percentuais de colônias branqueadas variaram entre 45% e 90%, nas três espécies avaliadas, Siderastrea sp.,
Montastrea cavernosa e Mussismilia hispida. Na maioria das estações predominou o branqueamento do tipo fraco (51-
74%) e a espécie mais afetada foi Montastrea cavernosa. No verão de 2009/2010 os percentuais de branqueamento em
cinco estações localizadas na entrada da BTS, considerando-se os dois métodos de avaliação, variaram entre 70% e
92%, tendo sido observado predominância do branqueamento do tipo fraco em todas as estações avaliadas pelo
método do vídeo-transécto (>70%) e em três estações avaliadas pelo
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Apresentador: Gustavo Lauton de Oliveira

Título: Avaliação da ocorrência de branqueamento nos corais da área adjacente ao Iate Clube da Bahia, na
entrada da Baía de Todos os Santos

Orientador: Zelinda Margarida de Andrade Nery

método AGRRA (>57%). A espécie Montastrea cavernosa foi a mais afetada em seis das dez estações avaliadas pelos
dois métodos (>48%). Os dados adquiridos pelos dois métodos (AGRRA e vídeo) não mostraram grandes variações, a
média geral do branqueamento obtida pelo AGRRA foi de 76%, enquanto que por vídeo-transécto foi de 82%. Ambos os
resultados (2003 e 2010) coincidem com registros da literatura que relacionam o branqueamento com a ocorrência de
anomalias térmicas das águas oceânicas.

Apresentador: Lucas Campos Maltez

Título: Estrutura da associação de larvas de peixes na avaliação da influência de plumas de efluentes
industriais no Litoral Norte da Bahia.

Orientador: Paulo de Oliveira Mafalda Junior

Devido ao limitado conhecimento sobre o efeito do lançamento de efluentes industriais sobre a qualidade da água no
litoral norte da Bahia, sobretudo sobre o ictioplâncton torna-se relevante o seu estudo, bem como da sua relação com
varáveis meterológicas e oceanográficas, contribuindo para aumentar os conhecimentos sobre a saúde dos recursos
pesqueiros presentes na região, empregando as larvas de peixes como organismo monitor na avaliação da degradação
ambiental, uma vez que a saúde relativa de uma comunidade de peixes é um indicador sensível do estresse direto e
indireto sobre todo o ecossistema. Este trabalho tem como objetivo geral avaliar a estrutura da associação de larvas de
peixes, no litoral norte da Bahia, como subsídio para interpretação dos possíveis efeitos da presença de efluentes
industriais que são lançados na região. As amostragens foram realizadas em 11 pontos, no litoral norte da Bahia, na
região sob influência de efluentes industriais (emissários submarinos da Cetrel e da Millenium). Em cada ponto, foram
coletados dados hidrológicos (temperatura, salinidade, pH, oxigênio dissolvido e transparência), além de ictioplâncton,
utilizando rede bongo. A costa norte da Bahia apresentou riqueza taxonômica intermediária, onde foram identificadas 38
táxons, entre 26 (68%) famílias demersais, 6 (16%) mesopelágicas e 6 (16%) pelágicas. Duas associações de larvas de
peixes foram observadas na região e foram denominadas: Demersal (Sparidae, Gerreidae e Clupeidae), que
predominou no período seca e Pelágica (Engraulididae, Carangidae, Bregmacerotidae, Gobiidae e Haemulidae), que
predominou no período chuvoso. A utilização do litoral norte da Bahia, como sítio de desova e criação de larvas de
peixes, foi verificada com maior densidade e riqueza de larvas no período chuvoso e maior densidade de ovos no
período seco. Neste estudo que empregou as condições oceanográficas e a estrutura da associação ictioplanctônica
não foram detectados efeitos negativos da presença da pluma de efluentes industriais no litoral norte da Bahia.

Apresentador: Lucas Sarmento Neves da Rocha

Título:  PG - Padrões no bandamento de densidade no coral Mussismilia brasiliensis.

Orientador: Ruy Kenji Papa de Kikuchi

Os recifes de corais precipitam carbonato continuamente de modo a originar padrões
no seu esqueleto. Dentre estes padrões, destacam-se as bandas sazonais de densidade.
Radiografias de placas do esqueleto dos corais paralelas ao eixo de crescimento da colônia
são ferramentas poderosas na identificação destas bandas. As bandas de densidade são, em
sua natureza, anuais com formação de uma banda de BD e uma de AD por ano na maioria
das espécies utilizadas em estudos de bandamento. A partir destes conhecimentos, uma
cronologia regressiva do crescimento do coral pode ser estabelecida em função do
reconhecimento dos ciclos anuais da precipitação do carbonato. Os principais fatores
sugeridos como controladores das taxas de crescimento dos corais são, temperatura da água,
luminosidade, mudanças na taxa de extensão do esqueleto, reprodução, estresse, elevado
índice pluviométrico e eventos de branqueamento. O objetivo deste projeto foi avaliar se
existem padrões definidos para a largura e para a densidade das bandas e se existe uma
relação com a estação do ano. A análise de radiografias geradas a partir de placas de corais
da região de Timbebas mostrou não haver diferença significativa na taxa de crescimento
linear do período de verão para o de inverno. Também não foi possível encontrar um padrão
para o crescimento linear das bandas de AD e BD, tanto a cima quanto abaixo da
luminância média.
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Apresentador: Manuel Cezar Macedo Barbosa

Título:  PG - Invertebrados marinhos como indicadores de biodisponibilidade de metais em sedimento

Orientador: Vanessa Hatje

Este trabalho teve como objetivo avaliar indiretamente a biodisponibilidade de elementos maiores e menores em
sedimentos, através da determinação da concentração destes elementos em moluscos bivalves coletados na baía de
Todos os Santos (BTS), Bahia, Brasil. Adicionalmente objetivou-se avaliar, em nível de rastreamento, o risco a saúde
humana associado ao consumo de mariscos bivalves da região. Foram coletadas amostras de chumbinho, sururu-de-
pedra, ostra e sururu ao longo de 34 estações de amostragem. Para digestão das amostras foi utilizado 2 ml de ácido
nítrico (HNO3) concentrado e 2 ml de água Milli-Q ultra pura, em bombas PARR à 120 ºC, em estufa, durante 16 horas.
Todos os metais, além dos elementos selênio e arsênio foram determinados por ICP OES. As localidades que
apresentaram os riscos mais elevados foram a baía de Aratu e a foz do rio Subaé. Valores elevados também foram
encontrados no rio Jaguaripe e ilha de Itaparica. A análise de risco também indicou que os elementos Cu, Zn e As são
os principais responsáveis pelo potencial risco não carcinogênico a saúde humana, devido à ingestão de marisco, para
todas as localidades estudadas. A espécie que apresentou os maiores riscos não carcinogênicos, foi o sururu, Mytella
guyanensis.

Apresentador: Marceu Taina Silva Lima

Título: Variações físico-químicas em apicuns e em manguezais na Baía de Todos os Santos, Bahia

Orientador: Gisele Mara Hadlich

Os apicuns correspondem a vastas áreas desnudas ou cobertas com vegetação rasa, localizadas nas regiões de supra-
maré. São caracterizados por elevada salinidade e estão necessariamente associados a manguezais. Foram coletadas,
no total, 23 amostras de sedimento em Baiacu e Jacuruna. Em laboratório foram realizadas as seguintes análises:
extração da água intersticial; extração de solução para sais solúveis segundo metodologia de análise de solos da
Embrapa; pH; salinidade; granulometria; condutividade elétrica. A análise granulométrica dos sedimentos evidenciou um
pacote mais grosseiro recobrindo sedimentos mais finos. De uma forma geral os sedimentos foram classificados como
arenosos. Os valores de salinidade obtidos são semelhantes aos encontrados anteriormente nestas mesmas
localidades. O pH em Baiacu encontrou-se próximo da neutralidade devido, provavelmente, à grande presença de
conchas coletadas junto com os sedimentos. A condutividade apresentou uma média de 166,86 mS/cm em Baiacu e
197,58 mS/cm em Jacuruna. Comparando os dados obtidos com dados anteriores, verificou-se que não há variações
significativas para granulometria e salinidade. Alguns procedimentos analíticos adotados podem interferir
significativamente nos resultados obtidos, sobretudo para pH e condutividade.

Apresentador: Maria Isabel dos Santos Barros

Título: Esclerocronologia do coral Mussismilia braziliensis da região de Tinharé/Boipeba

Orientador: Zelinda Margarida de Andrade Nery

O estudo do crescimento dos corais maciços como proxies de mudanças ambientais é
importante em regiões tropicais e cumpre o papel exercido pelos testemunhos de gelo e de
anéis de arvores em regiões temperadas e polares, ou de grandes altitudes. O objetivo do
presente trabalho foi o estudo do crescimento das colônias de Mussismilia braziliensis dos
recifes do Arquipélago de Tinharé, através da esclerocronologia de nove colônias coletadas
no local. A temperatura e a turbidez são moduladores do crescimento dessa espécie. Foi
observado que a extensão linear média e a taxa de calcificação anual média do coral M.
braziliensis de Tinharé é inferior aos valores encontrados nas colônias de M. braziliensis
dos recifes de Abrolhos.

Apresentador: Rafael Lima Santos

Título: Análises geoquímicas de sedimentos no Rio Jaguaribe, Salvador-BA.

Orientador: Olga Maria Fragueiro Otero

O presente trabalho avaliou os teores de Cu, Zn, Cd, Pb, Cr, P, Fe, N, M.O. e Argila, em
sedimentos dos rios Jaguaribe e Passa-Vaca, em zonas de interflúvio rio/mar, sob influência
antrópica. As amostras foram coletadas em 4 pontos e segmentadas, em campo, nas
profundidades 0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm,. A determinação dos metais pesados nos sedimentos
foi realizada por espectrômetro de absorção atômica com chama, segundo metodologia ASTM
(1992), N pelo Método Kjeldahl da EMBRAPA (1997), P extraído pelo Método Aspilla (1976) e
determinado pelo Método Grasshoff (1983), M.O. (Matéria Orgânica) pelo Método Walkey-Black
(1947) e granulometria pelo método de difratometria a laser no analisador de partículas modelo
CILAS 1064. Os teores mais elevados de Zn, Cd, e Cu foram encontrados no ponto 3, mais
próximo a efluentes de um condomínio residencial. As elevações de teores normalmente
associadas ao aumento da fração mais fina (argilosa), mostram, nesses locais amostrados, que são
mais influenciadas pela elevação dos teores do Fe, N, M.O. e, por vezes, pelo P, caracterizando um
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Apresentador: Rafael Lima Santos

Título: Análises geoquímicas de sedimentos no Rio Jaguaribe, Salvador-BA.

Orientador: Olga Maria Fragueiro Otero

ambiente eutrofizado sob forte influência antrópica.

Apresentador: Rafael Pinchemel Salles

Título: A Sedimentação no Canal do Paraguaçu

Orientador: Jose Maria Landim Dominguez

O presente trabalho teve como objetivo avaliar a influência da dinâmica estuarina no transporte e ressuspensão dos
sedimentos ao longo do Canal do Paraguaçu, uma vez que os estudos sedimentológicos apontam para uma
sedimentação predominantemente lamosa nesta região, enquanto a hidrodinâmica da área é considerada
razoavelmente elevada. Foram realizados levantamentos sísmicos e coletadas amostras de sedimento superficial de
fundo na área de estudo. Os dados hidrodinâmicos do Canal foram obtidos a partir de trabalhos anteriores na região. A
partir deste conjunto de dados foram confeccionados mapas mostrando a espessura dos sedimentos depositados e a
distribuição espacial das frações granulométricas no Canal do Paraguaçu e suas vizinhanças.  O diagrama de
HJULSTRÖM (1935) foi utilizando para verificar quais tipos de sedimentos as correntes do Canal são capazes de
ressuspender e transportar e o diagrama triangular de PEJRUP (1988) para classificar as condições hidrodinâmicas do
estuário com base nas amostras de sedimento. Os perfis sísmicos indicaram que as acumulações de sedimento mais
significativas ocorrem nos trechos inicial e final do Canal do Paraguaçu e estão associadas, respectivamente, à
progradação de sedimentos fluviais e à deposição de sedimentos estuarinos na forma de um delta de maré enchente. A
sedimentação predominante no Canal é lamosa e as velocidades de corrente ali existente são capazes de transportar
as frações areia e lama e de ressuspender a fração lama, principalmente durante períodos de sizígia. Em períodos de
quadratura as velocidades de corrente no Canal são menores, dessa forma, os sedimentos em suspensão na coluna
d’água podem se depositar junto ao fundo. As interações existentes entre a água doce e salgada e a presença de
matéria orgânica na coluna d’água também podem favorecer a deposição dos sedimentos finos por meio de processos
de floculação.

Apresentador: Wederson Pereira Oliveira

Título:  PG - Trabalhos Geomorfológicos e Sedimentológicos realizados na costa do Estado da Bahia

Orientador: Orane Falcao de Souza Alves

A obtenção de referências bibliográficas para realização de um determinado trabalho não é uma tarefa fácil. Dessa
forma, faz-se necessário não só a conservação desse material, mas também, se possível, um esforço para a sua
publicação. O objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento bibliográfico de estudos geomorfológicos e
sedimentológicos já feitos na costa do Estado da Bahia, servindo de base bibliográfica para a elaboração de um artigo
sobre caracterização sedimentológica de algumas praias de Salvador – Bahia, como também para elaboração de textos
didáticos para divulgação em um sítio a ser criado, previstos  no projeto de extensão “Os animais de nossas praias”. Os
materiais obtidos a partir desse levantamento foram arquivados sob a forma impressa e digitalizada (PDF). Para isso,
foram compilados artigos, livros, capítulos de livros, resumos publicados em anais de congresso, monografias,
dissertações e teses, através de pesquisas feitas na internet pela Plataforma Lattes, Portal Periódico CAPES
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), banco de dados especializados e consultas à
biblioteca do Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia. Ao total foram encontradas 219 referências,
publicadas principalmente sob a forma de artigo, ao qual representa 32 % do material, resumos publicados em anais de
congresso foi de 26% e monografias, dissertações e teses com 23%, o restante das publicações somam 19%. O
resultado foi satisfatório, visto que a maior parte dos primeiros registros ainda não se encontrava sob a forma
digitalizada e o mais importante é que o produto desse levantamento poderá ser de grande utilidade para estudos que
possam ser feitos nessa área.

Apresentador: Yuri Costa

Título:  PG - Avaliação da distribuição espacial das assembléias bentônicas da região estuarina do Rio
Mataripe, Baia de Todos os Santos.

Orientador: Francisco Carlos Rocha de Barros

Investigações acerca dos padrões de distribuição de assembléias bentônicas em sistemas estuarinos são de extrema
importância por auxiliarem na identificação de relações entre a distribuição das espécies e os processos ecológicos.
Estudos foram realizados nos estuários dos rios Paraguaçu, Subaé e Jaguaripe, principais tributários da Baía de Todos
os Santos, e relataram a necessidade de investigações em estuários com diferentes características. Sendo assim, o
presente estudo foi realizado no estuário do rio Mataripe, por apresentar comprimento reduzido em relação aos
estuários até então estudados e um histórico de contaminação associado à atividade da indústria petrolífera, uma vez
que possui uma refinaria às suas margens. A coleta foi realizada em janeiro de 2010, em oito estações amostrais
distribuídas ao longo do estuário do rio Mataripe. Foi coletado um total de 974 indivíduos distribuídos em 34 táxons. Os
grupos mais
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abundantes e diversos foram Polychaeta, Crustacea e Mollusca. A abundância e o número de táxons apresentaram
padrão similar ao encontrado para os outros estuários já estudados. A família Cirratullidae foi um dos táxons mais
abundantes encontrados, corroborando com os trabalhos realizados nos estuários dos rios Paraguaçu, Subaé e
Jaguaripe, ocorrendo em maior abundância nas estações mais a jusante. A granulometria apresentou-se bastante
heterogênea com predomínio da classe areia fina. As diferenças encontradas na distribuição espacial, para alguns dos
táxons mais abundantes, em relação aos demais estuários remetem a necessidade de que outros pequenos tributários
da Baía de todos os Santos devem ser investigados, a fim de compreender quais variáveis ambientais (e.g. salinidade,
granulometria, grau de contaminação) determinam o padrão de distribuição dessas assembléias bentônicas. Este
estudo é pioneiro para a região, trazendo informações importantes que podem servir de base para estudos de impacto e
monitoramento ambiental.
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Apresentador: Aline Palafoz Pereira

Título: Estudo do teste de aleatorização para identificar tendência em séries temporais

Orientador: Denise Nunes Viola

Muitas vezes o pesquisador tem interesse em saber se existe tendência em uma série temporal. Uma maneira de
verificar essa tendência é através dos mínimos quadrados, mas nem sempre os dados apresentam os pressupostos
para utilizar esta técnica. Quando os pressupostos não são atendidos, uma alternativa é verificar a tendência através do
teste de aleatorização, que indica se existe ou não algum padrão nos os dados. Para rejeitar a hipótese nula de
inexistência de tendência utiliza-se o p-valor que é calculado a partir da proporção de vezes que a estatística de teste
após a aleatorização é maior que a estatística obtida com os dados originais. Se o p-valor for menor que o nível de
significância, rejeita-se a hipótese nula. Para ilustrar este teste foi feito um experimento ao longo de um mês com o
objetivo de verificar se existe tendência no crescimento da planta. Após 10.000 aleatorizações, verificou-se que p-
valor=0,023, logo, rejeitou-se a hipótese nula, portanto, existe tendência na série. Estudos adicionais estão sendo feitos
para verificar a existência de sazonalidade considerando os testes de aleatorização.

Apresentador: Ana Clara Paixao Campos

Título:  PG - Modelagem para Curvas de Crescimento

Orientador: Leila Denise Alves Ferreira Amorim

Os dados provenientes de estudos longitudinais podem apresentar uma estrutura hierárquica, uma vez que as medidas
repetidas podem ser consideradas aninhadas, pois dizem respeito a um mesmo indivíduo. Tal estrutura permite a
suposição de que as observações entre unidades amostrais sejam independentes e que as aninhadas nas unidades
amostrais possuam estrutura de correlação. Dessa forma os modelos estatísticos a serem ajustados a dados
longitudinais devem levar em conta estas características. Em várias áreas do conhecimento, os modelos para dados
longitudinais são referidos como modelos para curvas de crescimento. A modelagem de curvas de crescimento tem
como objetivos principais descrever o crescimento médio da população em um específico período de tempo, e explicar
a variabilidade entre indivíduos em relação aos parâmetros que descrevem estas curvas.  Existem diferentes
abordagens para modelagem de curvas de crescimento. Neste trabalho são considerados os modelos multiníveis e as
equações de estimação generalizadas para análise de dados longitudinais. O objetivo central deste trabalho é estudar e
sumarizar estas metodologias para análise de curvas de crescimento. Estas técnicas são implementadas em software
estatístico para análise de dois conjuntos de dados: (a) o primeiro referente ao PIB baiano em 395 municípios no
período de 1999 a 2007; (b) o segundo referente a indicadores nutricionais de crianças que foram acompanhados
durante 24 meses no município de Mutuípe-Bahia.

Apresentador: Daniele de Brito Trindade

Título: MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA ANÁLISE DE CURVAS DE CRESCIMENTO

Orientador: Leila Denise Alves Ferreira Amorim

Uma das mais importantes características que definem um estudo
longitudinal é que os indivíduos são medidos repetidamente ao longo do
tempo (Diggle et al, 1994). Através de um estudo longitudinal é
possível caracterizar o comportamento da variável de interesse ao longo
do tempo, investigar o efeito de variáveis independentes sobre seu
perfil, fazer predição para a variável resposta ou, ainda, avaliar
mudanças globais ou individuais ao longo do tempo. A proposta deste
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projeto é revisar e condensar os métodos estatísticos básicos
utilizados para análise de curvas de crescimento. Neste contexto
levantamento bibliográfico sobre as técnicas destinadas à análise deste
tipo de dado foi realizado, bem como a capacitação para utilização dos
programas estatísticos R e STATA, que são utilizados para implementação
de tais procedimentos. Após o estudo dos métodos de análise, ilustra-se
a aplicabilidade dos mesmos para análise de dados reais.

Apresentador: Gabriela Isabel Limoeiro Alves

Título: Identificação de outliers de regressão e pontos de alavanca .

Orientador: Veronica Maria Cadena Lima

A técnica de análise de regressão linear não está completa sem o estudo dos resíduos para a identificação de possíveis
outliers e de alguns outros diagnósticos. Outliers estão presentes em praticamente todos os conjuntos de dados, em
qualquer domínio de aplicação. Pesquisas realizadas com grandes quantidades de observações tornam mais difíceis
sua detecção visual. O objetivo deste trabalho é comparar as medidas clássicas com as medidas robustas para
identificação de outliers. Entre as medidas clássicas foram consideradas: Leverage, DFBeta DFFit, Cook, Covratio  e a
distância de Mahalanobis. As medidas robustas consideradas foram: Elipsóide de Volume Mínimo, Covariância de
Determinante Mínimo, Resíduo Padronizado por LMS e Resíduo Padronizado por LTS. Através da análise de vários
conjuntos de dados, os resultados revelaram que as medidas robustas, que utilizam estimadores “resistentes” a uma
proporção de dados contaminados, mostraram-se mais eficientes na identificação de outliers.

Apresentador: Jessica Priscila Rivas dos Santos

Título: Estatística na Genética: Métodos Exploratórios e Uso de Softwares

Orientador: Rosemeire Leovigildo Fiaccone

Estudos de varredura genômica têm sido importantes para um melhor entendimento da base genética de muitas
doenças complexas uma vez que se baseiam no estudo simultâneo de vários polimorfismos sendo possível investigar a
associação entre os mesmos e as referidas doenças. Além disso, vale ressaltar que esses estudos de associação entre
fatores de risco genéticos e doenças têm ganhado destaque na literatura. Assim, a escolha de um modelo estatístico
apropriado é parte inerente do mapeamento genético de doenças complexas em estudos com população humana.
Logo, a idéia é explorar algumas ferramentas de análise estatística para associação com o propósito de adquirir
competência no uso de softwares gratuitos em ambiente Windows, em particular PLINK e R. É bom lembrar que
existem inúmeros programas (gratuito para download) com os mais diversos propósitos (ver por exemplo:
http://linkage.rockefeller.edu/soft/list1.html). Historicamente, estudos de associação foram utilizados para examinar
genes candidatos de interesse, escolhidos com base na hipótese de relevância biológica para a doença em estudo. Em
particular, iremos nos concentrar nos estudos de associação de varredura genômica (GWAS genome-wide association
study, em inglês). Neste contexto, técnicas estatísticas como teste de associação, formas de ajuste do nível descritivo
(valor p) para múltiplos testes em estudos de associação serão revisadas e implementadas para análise de dados
genéticos com apoio de softwares em ambiente Windows.

Apresentador: Jurandir Prazeres Filho

Título: Estudo dos testes de aleatorização para comparar dois ou mais grupos com amostras independentes ou
correlacionadas.

Orientador: Denise Nunes Viola

RESUMO

Muitas vezes o pesquisador está interessado em comparar dois ou mais grupos. Uma maneira para compará-los é
aplicar testes paramétricos, exemplo: teste t (no caso de duas amostras independentes) ou o Teste t pareado (amostras
dependentes); porém, tais testes apresentam certas exigências que frequentemente podem não ser atendidas. Neste
caso, é indicada a utilização de testes não paramétricos ou o teste de aleatorização. Este último é baseado na
suposição de que, se a hipótese nula é verdadeira, todas as possíveis ordens dos dados são igualmente prováveis. O
teste de aleatorização é um procedimento em que se comparam valores de uma estatística observada nos dados com
os valores desta estatística após a aleatorização das observações; a regra de decisão é baseada no p-valor - proporção
de vezes em que a estatística de teste aleatorizada é maior que a dos dados originais. Se o p-valor for menor que o
nível de significância, rejeita-se Ho. Neste estudo foi realizada a aplicação dos testes clássicos e dos testes de
aleatorização para identificar diferença entre duas ou mais amostras, correlacionadas ou independentes. Foi
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utilizado o teste de aleatorização no caso de duas amostras independentes considerando o teste não paramétrico de
Wilcoxon-Mann-Whitney e o teste paramétrico t. No caso de duas amostras dependentes foi considerada a estatística
não paramétrica dos sinais de Wilcoxon e o teste paramétrico t pareado. No caso de k amostras independentes foram
utilizados o teste de Kruskal-Wallis e ANOVA. Dentre as vantagens em se utilizar o teste de aleatorização, destaca-se o
uso em amostras não aleatórias e/ou amostras pequenas, porém seu resultado não pode ser generalizado para a
população. Observa-se ainda que o teste de aleatorização não apresenta tantas exigências quanto os métodos
convencionais. Foram utilizados conjuntos de dados para o caso de duas amostras independentes, duas amostras
dependentes e k amostras independentes (k=3) e foram realizadas 10000 aleatorizações através do software R. No
caso de duas amostras independentes, a variável medida foi a altura de cinco plantas de milho cultivadas ao sol e
quatro à sombra), ao aplicar o teste de Wilcoxon-Mann-Whitney não se rejeitaria Ho (p-valor igual a 0,2857) e após as
aleatorizações o p-valor (do teste de aleatorização) foi 0,9666>0,05, não se rejeitando Ho. Após isso, foi utilizado um
conjunto de dados fictícios (notas de alunos iniciantes em determinado curso em 1990 e 1991), no qual foi aplicado o
teste de aleatorização considerando o teste paramétrico t. Ao aplicar o teste t não rejeitaria Ho (p-valor igual a 0,1697) e
após as aleatorizações obteve-se valor p igual a 0,9519 > 0,05, não rejeitando Ho. O mesmo ocorre no caso de duas
amostras dependentes (altura de cinco plantas de milho mensuradas nos dia 13 e 11 de fevereiro de 2010), ou seja, ao
aplicar o teste dos sinais de Wilcoxon (p-valor igual a 0,0625) e p-valor igual 0,9999; em outro conjunto de dados
fictícios (saldo da balança comercial, janeiro a dezembro, no Brasil em 2005 e 2006) ao aplicar o teste t pareado (p-
valor igual a 0,09878) não se rejeitaria Ho e após aleatorização obteve valor p igual 0,9976>0,05, não rejeitando Ho. No
caso de (k = 3) amostras independentes utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis e ANOVA, tendo resultados semelhantes
aos supracitados e serão realizados procedimentos adequados para o caso multivariado. Este estudo informa que os
resultados dos testes clássicos aplicados é o mesmo que o do teste de aleatorização.

Apresentador: Otavio Alves Passos Neto

Título: Aplicações dos Testes de Aleatorização em Planejamento de Experimentos

Orientador: Gilenio Borges Fernandes

Freqüentemente, é de interesse da Estatística analisar um conjunto de dados muito pequeno ou proveniente de uma
amostra não aleatória. Os testes estatísticos clássicos, paramétricos ou não paramétricos, são baseados em amostras
aleatórias e requerem fortes pressupostos sobre a distribuição da população de onde a amostra foi extraída. Então os
testes de Permutação e Aleatorização podem ser uma alternativa para estas situações experimentais, quando estes
pressupostos não são atendidos. Neste estudo utilizou-se testes permutacionais no delineamento inteiramente
casualizado com três tratamentos considerando-se os casos de duas e três repetições. Considerou-se o efeito de
tratamento nulo e o efeito da unidade experimental sobre a variável resposta como viés com soma sobre todas as
unidades experimentais, nula. Os testes de aleatorização foram avaliados nos mesmos cenários dos testes
permutacionais e outras situações envolvendo os delineamentos inteiramente casualizado balanceado e
desbalanceado, blocos casualizados completos, quadrado latino e um plano fatorial 2 x 2 com três repetições. Os testes
de aleatorização foram aplicados realizando cinco mil reamostragens com e sem reposição. Os resultados encontrados
indicam que, quando as pressuposições para o teste F da ANOVA não estão satisfeitas, nos cenários avaliados neste
estudo, os testes de aleatorização podem ser usados como alternativa para testar a hipótese de igualdade das médias
de tratamentos. A reamostragem com e sem reposição apresentaram essencialmente os mesmos resultados. Uma
estatística definida como a soma dos desvios absolutos das médias amostrais de tratamentos em relação a média geral
do experimento apresentou p-valores estimados semelhantes aos obtidos para a estatística F da ANOVA.

Apresentador: Valdemiro Piedade Vigas

Título: Modelo probabilístico beta Weibull modificada para dados censurados

Orientador: Giovana Oliveira Silva

As distribuições tradicionalmente usadas em análise de sobrevivência não
apresentam função de taxa de falha em forma de U. Entretanto, em aplicações é
frequente a ocorrência desse tipo de função de taxa de falha. Este trabalho propõe
utilizar a distribuição beta Weibull modificada que apresenta função de taxa de falha
em forma de U, além de apresentar diversas distribuições como casos especiais, tais
como, Weibull, Weibull modificada e Weibull modificada generalizada. O método de
máxima verossimilhança foi usado para estimar os parâmetros do modelo. O
estimador não-paramétrico de Kaplan-Meier da função de sobrevivência foi usado para
avaliar a qualidade do ajuste. Para selecionar o modelo probabilístico que melhor se
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ajusta aos dados foram usados o Critério de informação de Akaike (AIC), o Critério de
informação de Bayes (BIC) e o teste da razão de verossimilhanças. Por fim, a
metodologia proposta foi aplicada a um conjunto de dados reais.
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Título:  PG - Liberação de Óxido Nítrico Através de Estímulo Eletroquímico e Fotoquímico. Aplicação em
Terapia Fotodinâmica

Orientador: Zenis Novais da Rocha

A reatividade química de complexos nitrosilo, [M–NO+], vêm sendo bastante relatada na literatura nos últimos 20 anos.
Sabe-se que estes complexos atuam como doadores de óxido nítrico, NO, após estímulo eletroquímico ou fotoquímico.
O incitamento pelos estudos de liberação de NO a partir de complexos nitrosilos, advém do importante papel que o
óxido nítrico desempenha em processos biológicos vitais, a saber: molécula sinalizadora no sistema cardiovascular, a
vasodilatação, atividade imunológica como destruição de bactérias e tumores. O conhecimento das propriedades físico
química de compostos doadores de NO tem sido objeto de estudo no grupo de Química de Coordenação-IQ-UFBA.
Os complexos doadores de óxido nítrico estudados até o presente momento apresentam propriedades eletroquímicas,
como também espectroscópicas nas quais foi possível observar bandas na região ultravioleta e visível. Embora alguns
sejam ativos no que se refere à capacidade de doar NO em meio extracelular e intracelular e, portanto, atuam como
agentes vasodilatadores, como o nitroprussiato de sódio, não seria possível a extensão de seu uso em fototerapias.
A Fototerapia se baseia na absorção de luz entre 600-1000 nm (conhecida como janela fototerapêutica) por uma
espécie (fotosensibilizador - FS)  , indo a um estado excitado, e na presença de gás oxigênio no estado fundamental,
oxigênio triplete (3O2), o FS no estado excitado transfere energia para 3O2, produzindo espécies reativas de oxigênio
(EROs), como oxigênio singlete (1O2), as quais reagem com os componentes da célula,  levando a morte da célula por
necrose ou apoptose. Estudos com corantes vêm sendo bastante relatados na literatura como FS, e os mesmos vêm
sendo bastante empregado em fototerapias, a exemplo do azul de metileno que é usado na quimioterapia fotodinâmica
antimicrobiana. Contudo, em células tumorais a concentração de gás oxigênio é baixa (hipoxia celular), o que
compromete a produção de oxigênio singlete. Devido à situação de hipoxia celular, tem-se tentado usar complexos
nitrosilo em fototerapias, pois tanto o NO e 1O2, quanto o peroxinitrito formado pela reação entre estas espécies,
combatem as células tumorais.
	A fim de obter complexos nitrosilos que absorve luz na janela fototerapêutica, propiciando a liberação de NO, e sejam
solúveis em água, a idéia foi utilizar corantes na composição de complexos nitrosilos, devido a algumas propriedades
desses corantes como as de atuarem como base de Lewis, solubilidade em água, e absorção dentro da janela
fototerapêutica. Portanto, os objetivos deste trabalho foram sintetizar, caracterizar e estudar a reatividade química,
eletroquímica e fotoquímica, com irradiação de luz dentro da janela terapêutica, dos complexos com formulação cis-
[RuNO(L)(phen)2](PF6)4 (L = azul de metileno (AM) e corantes análogos como novo azul de metileno (NAM) e
alaranjado de acridina (AC).
	O conjunto de resultados obtidos através da espectroscopia na região do ultravioleta-vísivel e infravermelho, analise
elementar e voltametria de pulso diferencial sustentam a proposta de obtenção do cis-[RuNO(L)(phen)2](PF6)4.
	Os resultados indicam que os complexos em que L = AM e NAM, liberam NO após fotolise com luz dentro da janela
terapêutica. O pKa referente ao equilíbrio de espécies {RuIINO+}/{RuIINO2-}, é aproximadamente 7,4 e 8,0 sendo L
igual AM e  NAM, respectivamente, indicando que em pH fisiológico há espécies contendo {RuNO}6 as quais atuam
como doadores de NO após estímulo luminoso. No caso em que L = AM, já foi ratificada a liberação de NO em pH
fisiológico após fotólise com luz dentro da janela fototerapeutica.
		Como esperado, o complexo cis-[RuNO(am)(phen)2](PF6)4, além de liberar NO após fotólise com luz vermelha,
produziu EROs. Essas propriedades relatadas, em conjunto, são novidades da literatura e mostram que este complexo
tem potencial para ser aplicado em fototerapias, motivando os ensaios biológicos.

Apresentador: Alex Santana Neri Trindade

Título:  PG - Obtenção de Biodiesel via Rota Etílica Auxiliado por Irradiação Ultrassônica Utilizando Catálise
Heterogênea

Orientador: Leonardo Sena Gomes Teixeira

Estudos de processos alternativos para a obtenção de biodiesel através da reação de transesterificação têm sido
estudados com o objetivo de aumento de rendimento, redução do tempo de reação, diminuição do consumo de
reagentes e diminuição de impactos ambientais. Esses estudos incluem, além da busca de catalisadores heterogêneos
e enzimáticos alternativos e o uso de energia de microondas e irradiação ultrassônica, a viabilização de uso do etanol
como insumo. Dessa forma, o presente plano de trabalho teve
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como objetivo o desenvolvimento de um processo reacional utilizando a irradiação ultrassônica para a produção de
biodiesel utilizando etanol como insumo e a argila Montmorilonita K-10 como potencial catalisador heterogêneo. Os
resultados obtidos mostraram que o uso do ultrassom favorece a reação de transesterificação reduzindo o tempo de
reação e aumentando a conversão para a obtenção do biodiesel.

Apresentador: Alexandre Kamei Guimaraes

Título:  PG - SENSORES ESPECTROFLUORIMÉTRICOS PARA BIOCOMBUSTÍVEIS - qualidade da matéria prima:
A) óleos e/ou gorduras

Orientador: Cristina Maria Assis Lopes Tavares da

	A qualidade da matéria-prima (MP) utilizada na indústria é de fundamental importância para a qualidade do biodiesel,
principalmente em função do rendimento obtido e do custo da produção. Detectar a qualidade da matéria-prima (óleos e
gorduras brutas) é de interesse para a indústria, pois o custo desta pode contribuir com cerca de 70-95% do custo total
de produção. Para se aferir tal qualidade, é necessária, por meios analíticos constatar a presença ou não de oxidação
da mesma, e/ou o processo de extração de tal MP.
	No presente trabalho, amostras de óleos vegetais e gorduras animais foram analisadas com o auxilio da técnica de
espectrofluorimetria e associada a essa técnica foi utilizada a analise co-variante de dados (PCA – Analise dos
Componentes Principais) para obter-se parâmetros para a construção e ajustes do protótipo para caracterização da
qualidade e procedência da MP utilizada.
	Após a execução da análise espectrofluorimétrica foi verificado que os mapas de contorno das várias amostras de óleo
analisados caem na região com ?emis. de 375 a 575 nm e ?exc. de 325 a 475 nm, e que pode ser atribuído a presença
de ácido oléico, NADH, riboflavina e vitamina A e K, entre outros fluoroforos.
	A identificação dos fluoroforos de cada tipo de amostra de óleo embora desejável para outros propósitos é
completamente dispensável para o objetivo da classificação dos óleos com base em suas propriedades fluorescentes
associada com a PCA. Já o mapa de contorno da amostra de óleo residual (OGR) cai na região com ?emis. de 450 a
600 nm e ?exc. de 400 a 525 nm e concentra-se na região de 500 a 525 nm de emissão e 450 a 475 nm de excitação.
Isto pode ser devido que durante o processo de fritura os óleos vegetais sofrem uma série de reações químicas como, a
oxidação dos ácidos graxos insaturados e vitaminas A e E, isomerização cis/trans, quebra de cadeia e peroxidação,
ciclização dos produtos oxidados e polimerização.
	Os mapas de contorno das amostras de gordura bovina analisadas caem na região com ?emis. de 350 a 760 nm e
?exc. de 270-390 nm, e que podem ser atribuídos a presença pela transferência de alfa-tocoferol (vitamina E), vitaminas
A, D, K e também pela presença ATP, colágeno e NADH dos tecidos adiposos para a gordura extraída.
	Para as gorduras suínas saturadas e insaturadas analisadas os mapas de contorno caem na região com ?emis. de 330
a 780 nm e ?exc. de 280 a 480 nm, e que podem ser os mesmos compostos dos apresentados na gordura bovina com
variações na concentração e no grau de insaturação das cadeias de gorduras alterando com isso o ambiente químico e,
por conseguinte a emissão de fluorescência por parte dos fluoróforos.
	A utilização da PCA é uma análise complementar a análise por espectrofluorimetria, pois permite uma interpretação dos
dados mais objetiva.
	Na análise de PCA, foram reunidas tanto as matérias-primas do biodiesel bem como duas amostras de biodiesel de soja
para se averiguar a sensibilidade da técnica quando mistura do toda linha produtiva.
	Feita a análise de PCA (gráfico de escores de PC1 versus PC2) com variância de 85,42% é possível identificar qual o
nível de saturação da amostra formando grupamentos das gorduras saturadas e outros grupamentos das gorduras
insaturadas em outra região, e podemos também observar a separação das origens - espécies animais (bovinas e
suínas) e do gênero vegetal - nas matrizes gordurosas e oleosas.
	Ficando as amostras de biodiesel isoladas perto da região central a direita acima dos azeites. Isto comprova a sua
origem vegetal e seu grau de oxidação.
	Com estas análises (de espectrofluorimetria e de PCA) é possível identificar e diferenciar se nas matrizes oleosas há ou
não oxidação. Além de separar os tipos das espécies animais e também os gêneros animália do gênero vegetal.
	Pode-se verificar com isso um controle efetivo da qualidade e procedência da MP e por conseguinte do biodiesel gerado
pela mesma, em tempo real na linha produtiva do biocombustível

Apresentador: Ana Paula Almeida Alves

Título: Avaliação de catalisadores de “sour shift” para o aproveitamento de efluentes gasosos de plantas
industriais

Orientador: Heloysa Martins Carvalho Andrade

Catalisadores do tipo espinélio de ferro, cobre e alumínio, dopados com cobalto e magnésio foram sintetizados pelo
método da combustão e avaliados na reação de SGS (Sour gas shift). Os difratogramas de raios-X revelam a presença
das fases: espinélio, magnetita (Fe3O4), hematita (Fe2O3) e óxido de cobre (CuO). Os espectros na região do
infravermelho mostram a presença das bandas características de espinélios,
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e indicam que os íons Co2+ ocupam preferencialmente os sítios octaédricos e os íons Cu2+, Mg2+ e Al3+ ocupam tanto
os sítios octaédricos quanto os sítios tetraédricos do espinélio. É possível também observar que os íons Mg2+
promovem a formação de carbonato no material, que não foi observado no difratograma de raios-X do material. Os
perfis de redução termoprogramada indicam a presença de óxido de cobre finamente disperso com diferentes
interações com o suporte, bem como a confirmação da presença das fases hematita e magnetita. Todos os
catalisadores apresentaram altos valores de conversão a CO na reação de shift, porém, na presença do contaminante,
SO2, houve desativação significativa de todos os catalisadores, porém os materiais contendo cobalto mostraram-se
menos sensíveis à presença de SO2 apresentando conversão de até 50%. Os materiais apresentaram boa seletividade
a CO2 e a H2 em quase toda a faixa de temperatura analisada, principalmente em altas temperaturas.

Apresentador: Antonio Angelo Menezes Barreto

Título: Determinação de psoraleno em alimentos infantis (sopas e papinhas)

Orientador: Lidercia Cavalcanti Ribeiro Cerqueira E

A incidência sobre a ocorrência natural de componentes da dieta que contribuem para agentes causais, considerado
toxina natural estão comumente presentes em plantas comestíveis, que nestas atuam como protetores das plantas
contra fungos, insetos e herbívoros. Muitos destes são considerados fatais para os seres humanos, entre os quais os
psoralenos que são constituintes naturais de várias espécies de plantas e são prevalentes na cenoura (Apiaceae,
Umbelliferae) Ammi Pimpinella, Angélica e Heracleum leguminosas (Fabaceae) e nos citrus (Rutaceae) (Wagstaff,
1991). Constantemente, o FDA examina os dados disponíveis sobre os efeitos adversos dos psoralenos com a
finalidade de alertar os usuários. Em Salvador (BA) a utilização de sopas (várias misturas de diferentes vegetais e
ervas) e papinhas (várias misturas de diferentes vegetais e frutas) estão direcionadas a alimentação de bebes por
serem consideradas fonte nutricional balanceada. Entretanto, não existe um controle em relação às proporções dos
diversos vegetais, dentro os quais a cenoura, aipo, salsa, coentro e os derivados cítricos, presentes nestes alimentos e
as respectivas concentrações dos constituintes. Este estudo visa quantificar por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (CLAE) psoraleno em diferentes tipos de alimentos infantis - sopas e papinhas comercializados nos
supermercados das várias regiões do Brasil, de modo a estabelecer parâmetros de segurança e confiabilidade. Além
disso, visa ainda comparar os teores nestes diferentes alimentos e estabelecer valores seguros para o conteúdo de
psoraleno.

Apresentador: Arlene Santos Silva

Título:  PG - Síntese, caracterização e aplicações de nanofios moleculares utilizando “bio-templates” .

Orientador: Marcos Malta dos Santos

Este trabalho de iniciação científica  teve  como objetivo sintetizar e estudar  nanofios de polímeros  condutores
(polianilina e polipirrol) a partir da dissolução de nanofios de óxido de vanádio/polianilina (VOx/PAni) e nanofilmes de
óxido de vanádio/polipirrol (VOx/PPi). Este trabalho servirá de base para posterior construção de filmes ultrafinos para
constituídos de nanofios de DNA/Polianilina obtidos pela técnica de automontagem camada por camada.

Apresentador: Augusto Cesar França Nery

Título: Fotoestimulação de nanocompósitos do tipo TiO2/[Ru(NO)(NO2)pc] na produção de EROs e ERONs

Orientador: Renata Galvao de Lima

Esse projeto consiste no desenvolvimento de metodologias para preparação de nanocompósitos do tipo
TiO2/[Ru(NO)(NO2)pc], caracterização por técnicas espectrofotométricas (UV-visível e infravermelho), eletroquímicas
(pulso diferencial) e morfológicas (tamanho de partícula, potencial Zeta, Raio-X e microscopia eletrônica de varredura
(MEV)).
Sendo o óxido de titânio (TiO2) um semicondutor fotocatalítico, serão realizados estudos fotoquímicos envolvendo a
produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e óxido nítrico (ERONs) a partir da foto-estimulação na região do
visível do nanocompósito TiO2/[Ru(NO)(NO2)pc] em suspensão de solução tampão fosfato pH=7,4.
	A proposta é obter nanocompósitos do tipo TiO2/[Ru(NO)(NO2)pc], afim de potencializar a fotoliberação de óxido nítrico
(NO) por vias fotoquímicas diferentes das estudas até o momento pelo grupo e ainda produzir EROs e NO, bem como
propor novos tipos de sistemas doadores de drogas para estudos na farmacologia, microbiologia e biologia celular.
	Além do sistema com TiO2 foi iniciado o desenvolvimento de sistemas de liberação baseado em nanopartículas do tipo
sol-gel.
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Apresentador: Barbara Camila de Araujo Souza

Título: Determinação de hidrocarbonetos policíclicos aromáticos nitrados  ( nitro-HPA )  presentes no material
particulado atmosférico de algumas localizações do Estado da Bahia

Orientador: Gisele Olimpio da Rocha

A atmosfera constitui um importante meio de transporte para os compostos orgânicos e inorgânicos emitidos por fontes
naturais e antropogênicas. Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos Nitrados  ( NHPAs ) são produtos gerados
através de reações fotoquímicas entre os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos  ( HPAs )  e óxidos de nitrogênio  (
NOx )  e podem estar presentes na atmosfera tanto em forma vapor quanto adsorvidos no material particulado. A
importância ambiental dos NHPAs é bem aceita na comunidade científica visto que estes são compostos de origem
marcadamente antrópica, além de serem considerados carcinogênicos, mutagênicos e/ou teratogênicos. Para o
desenvolvimento do método para analisar os 26 NHPAs foi desenvolvida uma programação SCAN por GC-EM. Por
meio do tempo de retenção das substâncias analisadas obtidas através do modo SCAN, foram construídas curvas de
calibração nas concentrações de 50-800 ppb e com isso equações da reta assim como os limites de detecção e
quantificação que estão representados nos resultados foram encontrados. Considerando os tempos de retenção das
substâncias analisadas obtidos através da programação SCAN, uma programação SIM foi desenvolvida, através dos
monitoramentos dos íons em função do tempo. Os resultados obtidos foram satisfatórios, entretanto outras etapas ainda
serão realizadas.

Apresentador: Bianca Borges da Silva

Título:  PG - Obtenção de catalisadores baseados em gálio e ferro para a desidrogenação do etilbenzeno

Orientador: Maria do Carmo Rangel Santos Varela

Um dos intermediários químicos mais importantes na indústria química e petroquímica é o
monômero estireno, que é utilizado como matéria-prima na fabricação de plásticos e borrachas.
Este monômero é geralmente obtido, em processos industriais, através da desidrogenação do
etilbenzeno em presença de vapor d’água. Entretanto, essa reação demanda um alto custo
devido ao elevado consumo de energia. Para superar essa dificuldade, foi proposta uma nova
rota, que consiste na desidrogenação do etilbenzeno, empregando monóxido de carbono. Este
processo apresenta vantagens, quando comparado à reação com vapor d’água, tais como a
diminuição da temperatura de reação, reduzindo a demanda energética e o aumento da
velocidade da reação, uma vez que ocorre via um mecanismo com energia de ativação mais
baixa. Tanto a reação clássica com o vapor d’água, quanto a nova rota com o monóxido de
carbono, são conduzidas empregando-se catalisadores baseados em óxido de ferro contendo
óxido de potássio e cromo como promotores. Entretanto, esses materiais possuem vida útil
curta devido à sua rápida desativação, no decorrer da reação, aumentando os custos de
produção. Além disso, eles são tóxicos, causando prejuízos ao homem e ao meio ambiente.
Uma das alternativas para superar esse problema é o uso do gálio como fase ativa do
catalisador, depositado em um suporte. Visando a superar essas dificuldades, este trabalho
tem como objetivo estudar a atividade e a seletividade de catalisadores de ferro e/ou gálio
suportado na zeólita Y, na desidrogenação do etilbenzeno, em presença de monóxido de
carbono, para a produção do estireno. Esses materiais serão caracterizados e avaliados na
produção de estireno, de modo a estabelecer o efeito do teor do metal nas propriedades dos
catalisadores, assim como identificar qual dos teores empregados originou catalisadores mais
promissores. Os catalisadores foram sintetizados utilizando-se os métodos de troca iônica e
impregnação, empregando teores de ferro e gálio de 30, 50 e 100 % e 55, 68 e 76 %, para
troca iônica e impregnação, respectivamente. A partir dos resultados obtidos, observou-se que
as condições empregadas na impregnação foram eficazes para incorporar os metais ferro e
gálio na zeólita Y comercial. Os trabalhos não puderam ser concluídos devido às dificuldades
encontradas ainda em conseqüência do sinistro ocorrido no Instituto de Química, em 21 de
março de 2009. Entretanto, a infraestrutura do laboratório está sendo gradativamente
recuperada e o trabalho deverá ser concluído este ano.

Apresentador: Camila Abreu Teles

Título: Avaliação de Catalisadores a base de Hidrotalcitas para a reação de PROX

Orientador: Heloysa Martins Carvalho Andrade

Compostos do tipo hidrotalcita M-Mg-Al (onde M= Cu2+, Co2+ e Ni2+) foram preparados pelo
método da co-precipitação a pH variável e avaliados na reação de oxidação preferencial
do CO (PROX). Os materiais foram caracterizados pelas técnicas de DRX, TGA, FTIR e
TPR. Os difratogramas de raios-x destes materiais são característicos de compostos do
tipo hidrotalcita, com picos relativos à presença de estrutura lamelar. A TG/DTG destes
materiais apresenta a decomposição térmica em três estágios: perda de água fisissorvida,
perda de água interlamelar, desidroxilação e descarbonatação resultando no colapso da
estrutura e gerando uma mistura de óxidos. Através da análise de FTIR foram observadas
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as ligações presentes e seu arranjo na estrutura dos materiais. Foram obtidas também as
temperaturas de redução dos cátions presentes na estrutura por meio da análise de TPR.
Nos testes realizados, as hidrotalcitas contendo Co2+ e Ni2+ mostraram-se pouco ativas,
enquanto que a hidrotalcita contendo Cu2+ mostrou-se promissora, atingindo uma maior
conversão de CO. As hidrotalcitas Mg-Al e Cu-Mg-Al foram impregnadas com 0,1% em
massa dos metais nobres Pt, Pd e Ir e caracterizadas pelas técnicas de DRX e FTIR. As
amostras foram testadas na reação de PROX, porém foram obtidos valores de conversão
inferiores aos obtidos antes da introdução dos metais nobres, indicando que a introdução
destes metais na hidrotalcita além de não contribuir, diminui a atividade da mesma.
Adicionalmente foram realizados testes catalíticos com a hidrotalcita Cu-Mg-Al variando-se
as condições de pré-tratamento: tempo, temperatura, concentração e natureza do gás,
indicando que o pré-tratamento redutor em temperaturas a partir de 300°C resulta em
melhores resultados e desta forma foi verificado que uma maior atividade e seletividade
são atribuídas a este catalisador quando Cu2+ é reduzido a Cu0.

Apresentador: Camila Tassia de Carvalho Jesus

Título: Injeção de Solução ASP para Recuperação Avançada de Petróleo(EOR)

Orientador: Cristina Maria Assis Lopes Tavares da

  A recuperação avançada de petróleo (EOR) é todo e qualquer processo caracterizado pela injeção de materiais
estranhos aos presentes no reservatório.
  De um modo geral, os métodos de recuperação existentes são os métodos convencionais de recuperação: injeção de
gás ou de água; e os métodos especiais de recuperação que são os métodos químicos, os métodos miscíveis, os
métodos térmicos, entre outros.
  Os métodos químicos, como a injeção de solução solução ASP, são processos em que, se pressupõe uma certa
interação química entre o fluido injetado e o fluido do reservatório, sendo considerados uma boa alternativa para o
aumento da recuperação de petróleo. Estes métodos se tornam vantajosos, pois esta solução têm a finalidade de
reduzir as tensões interfaciais entre a água e o óleo, ampliando a eficiência de deslocamento e, em alguns casos,
aumentando, também, a eficiência de varrido, conseqüentemente, aumentando o fator de recuperação de petróleo.
   A metodologia da injeção ASP em célula aberta consiste na preparação do sistema para injeção de fluidos,
preparação da solução ASP (0,7% de NaOH, 2% de SDS, 0,2% de Xantana), e a injeção de fluidos na célula.
  O resultado obtido com a injeção da solução ASP para a recuperação de petróleo na célula aberta foi um total de 92%.

Apresentador: Carlos Danilo Lima Deiro

Título: DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTO EM FLUXO PARA DETERMINAÇÃO
ESPECTROFOTOMÉTRICA DE METANOL EM AMOSTRAS DE BIODIESEL

Orientador: Leonardo Sena Gomes Teixeira

A presença do biodiesel na matriz energética brasileira é uma realidade e o desenvolvimento de métodos analíticos com
alta sensibilidade, custo reduzido, mínimo consumo de reagentes e geração de resíduos para a caracterização desses
combustíveis é importante. O metanol é o álcool mais utilizado durante a transesterificação de óleo vegetal ou gordura
animal para produção do biodiesel. A presença de impurezas desse álcool no biodiesel modifica o ponto de fulgor do
combustível, pode ser responsável pela corrosão de partes metálicas do motor e influenciar no número de cetanos.
Neste trabalho, foi explorado o acoplamento de um sistema de análise em fluxo com a detecção espectrofotométrica,
visando automatizar as etapas analíticas, desde o preparo de amostras até a medida do sinal analítico para
determinação de metanol em amostras de biodiesel. Dessa forma, a reação entre o reagente 1,2-naftoquinona-4-
sulfonato de sódio (NQS) foi estudada para determinação espectrofotométrica de metanol extraído de amostras de
biodiesel. A base da reação escolhida para integrar o procedimento de análise envolve a ação catalisadora do metanol.
No procedimento, o metoxil (CH3O-) é formado pela ionização do metanol e reage com NQS para formar o
intermediário de reação que é substituído pelo OH- em meio alcalino na forma assimétrica 4-hidroxi-1,2-naftoquinona e
posteriormente em 2-hidroxi-1,4-naftoquinona. Os sinais de absorvância do produto da reação foram medidos em ?=453
nm e são proporcionais à concentração de metanol na amostras. Foram avaliadas as influencias das concentrações de
NQS, do tampão e do metanol na cinética da reação para otimização do método espectrofotométrico para determinação
da concentração de metanol previamente extraído das amostras biodiesel.
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Apresentador: Cassio Pacheco da Silva

Título: ESTABILIZAÇÃO  DE ANTOCIANINAS DO JAMBOLÃO EM MICROESFERAS DE AMILOSE E
AMILOPECTINA

Orientador: Jacques Antonio de Miranda

O estudo de corantes naturais é uma área extensa e de ativa investigação devido ao crescente interesse de substituir
os corantes sintéticos, na qual acarreta efeitos tóxicos em seres humanos. Antocianinas são pigmentos naturais que
pertence à família dos flavonóides responsáveis pelas colorações vermelha, azul e púrpura de uma grande variedade
de flores e frutos. Quando isoladas as  antocianinas são altamente instáveis e muito suscetíveis à degradação devido
aos  seguintes fatores: pH, temperatura, luz, presença de oxigênio, efeito de co-pigmntação. Com isso, são
apresentados estudos da estabilidade fotoquímica das antocianinas presente no jambolão, bem como o tempo de meia-
vida dos extratos brutos em diferentes meios de dispersão e a preparação de microesferas a partir de biopolímeros pela
técnica de emulsificação/evaporação do solvente para a encapsulação das antocianinas.

Apresentador: Charlene Silva de Sousa

Título: Desenvolvimento de Amostrador Passivo para Amônia: Validação em campo

Orientador: Vania Palmeira Campos

Neste projeto está sendo desenvolvido um amostrador passivo para amônia, pesquisando-se o melhor reagente para
fixar o gás dentro do dispositivo baseado na sua difusão através do mesmo. A finalidade principal do desenvolvimento
deste plano é sua validação em campo, para posterior aplicação como amostradores de baixo custo e praticamente com
o mesmo benefício de um monitor ativo contínuo, no desenvolvimento das atividades de gerenciamento ambiental em
diferentes tipos de áreas: industrial, urbana e remota. Foram testados como reagentes: ácido cítrico, ácido oxálico e
ácido fosfórico, sendo a amônia fixada em filtros impregnados com estes reagentes analisada por espectrofotometria
(método do indofenol). Os amostradores foram expostos em uma estação de monitoramento do ar da CETREL, ao lado
de analisador contínuo calibrado para comparação dos resultados, os quais sinalizam para o ácido oxálico como o
reagente mais adequado.

Apresentador: Cristiane Gomes Almeida

Título:  PG - Desenvolvimento de semicondutores quânticos sensibilizados aplicados a produção fotocatalítica
de H2

Orientador: Luciana Almeida da Silva

Hidrogênio obtido a partir de água é uma atrativa fonte de energia, visto que é não poluente, renovável e inesgotável.
Atualmente, a principal forma de produção de hidrogênio é através do gás natural; porém, um novo processo baseado
na fotólise da água com auxílio de semicondutores fotocatalíticos é considerado uma alternativa promissora. Os níveis
eletrônicos e a fotoatividade dos semicondutores podem ser modificados com o controle do tamanho de partícula sem
alterar sua composição química. Deste modo, o emprego de semicondutores quânticos com níveis eletrônicos
sintonizados pode resultar em aumento da fotoeficiência de um processo fotocatalítico cuja etapa limitante é a
transferência de carga. Por outro lado, a redução do tamanho de partículas promove um aumento na energia de
bandgap, que pode resultar em semicondutores de banda larga (ativação com radiação UV). Para contornar este
problema, o presente trabalho propõe dopar os semicondutores quânticos com íons de metais de transição, assim estes
darão origem a fotocatalisadores híbridos ativados com luz visível permitindo, assim, o desenvolvimento de sistemas
fotoquímicos eficientes que podem ser empregados na produção fotocatalítica de hidrogênio, utilizando matérias-primas
abundantes, renováveis e ambientalmente amigáveis, como água e luz solar.

Apresentador: Daiane Carvalho Sotero

Título: Obtenção de Biodiesel Via Rota Etílica Auxiliado por Irradiação Ultrassônica Utilizando Catálise
Homogênea

Orientador: Leonardo Sena Gomes Teixeira

A produção de biodiesel representa uma alternativa para reduzira dependência do petróleo e seus derivados e diminuir
os impactos ambientais causados pela queima de combustíveis de origem fóssil, além de caracterizar uma grande
oportunidade de negócio e de geração de emprego e renda. A produção de biodiesel já é uma realidade no mundo, no
entanto devido aos custos de produção, ainda não é um combustível economicamente competitivo. Nesse sentido,
estudos de processos alternativos para a obtenção de biodiesel através da reação de transesterificação têm sido
estudados com oobjetivo de aumento de rendimento, reduçaõ do tempo de reação, diminuição do consumo de
reagentes e diminuição de impactos ambientais. Esses estudos incluem, além da busca de catalisadores heterogêneos
e enzimáticos alternativos e o uso de energia de microondas e irradiação ultrassônica, a viabilização de uso de etanol
como insumo. O presente trabalho teve como objetivo estudar a utilização da irradiação ultrassônica como uma
alternativa para superação das dificuldades encontradas para produção biodiesel utilizando a rota etílica. Para
realização dos experimentos reacionais utilizou-se um processador ultrassônico de 750 watts equipado com probe de
titânio. Os experimentos foram conduzidos na presença de 250 g de óleo de soja, sem aquecimento externo
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Apresentador: Daiane Carvalho Sotero

Título: Obtenção de Biodiesel Via Rota Etílica Auxiliado por Irradiação Ultrassônica Utilizando Catálise
Homogênea

Orientador: Leonardo Sena Gomes Teixeira

e sob agitação mecânica constante. Foi realizado um planejamento experimental fatorial de 2 níveis e 3 fatores (23),
onde foram estabelecidos valores mínimos (-) e máximos (+) para estudo da influência dos fatores (I) razão óleo/etanol,
(II) quantidade de catalisador e (III) tempo de sonicação na produção do biodiesel. Através dos resultados obtidos nesse
estudo, foi possível mostrar que com o auxílio da irradiação do ultrassom é possível se obter de biodiesel de óleo de
soja com qualidade adequada utilizando álcool etílico como insumo em tempos reacionais bastantes curtos. O uso de
ultrassom mostrou ser uma alternativa promissora, uma vez que permitiu o uso de condições reacionais brandas de
temperatura, sem utilização de grande excesso de etanol e obtenção de boas taxas de conversão (>95%).

Apresentador: Daiara Coelho Soares

Título: Antioxidantes de frutas regionais

Orientador: Jorge Mauricio David

No presente trabalho foram avaliadas as atividades antioxidantes de frutas regionais. No período foram analisadas as
polpas das seguintes frutas: umbu (Spondias tuberosa L.), cajá (Spondias mombin L.), siriguela (Spondias purpurea L.),
jenipapo (Genipa americana L.), sapoti (Manilkara achras L.) e jabuticaba (Myrciaria cauliflora). As polpas foram
submetidas a determinação do conteúdo dos fenólicos totais dos extrativos das frutas através de espectroscopia no
visível empregando-se o método adaptado de Folin-Cicalteu.adaptado. A determinação da atividade antioxidante (AA)
foi medida em função do poder de seqüestro do radical livre estável 1,1-difenil-2-picrilhidrazil (DPPH). Além disso foram
determidadas a medida da atividade antioxidante pela co-oxidação do ß-caroteno no sistema com o ácido linolênico.
Dentre as frutas analisadas a polpa da jabuticaba apresentou maoires maior conteúdo de fenóis totais (5198,11 ±
410,92 mg de ácido gálico/100g de amostra). Deste modo, foram avaliados também o contéudo de fenóis totais e
atividades antioxidante das cascas, sementes, caules e polpa da jabuticaba. Pode-se verificar que as cascas
apresentaram maior teor de fenólicos (xxx), menor CE50 (2,98 ± 0,860) no seqüestro de DPPH e atividade AO superior
a 70% no teste de inibição da auto-oxidação do ß-caroteno, quando comparado com BHT.

Apresentador: Dalita Gomes Pedrosa

Título: Estratégias analíticas para determinação de espécies inorgânicas em amostras de alimentos e águas
naturais

Orientador: Sergio Luis Costa Ferreira

Neste trabalho foi desenvolvido um método analítico empregando amostragem de suspensão para
a determinação de cálcio e magnésio por HR- CS FAAS. Na etapa de otimização foram
estabelecidas as seguintes condições experimentais: concentração de ácido clorídrico de 0,5 mol L-
1, tempo de sonicação de 20 min e massa de amostra de 1,0 g para o volume de suspensão de 25
mL. Calibração usando padrões aquosos foi utilizada para a quantificação dos elementos. Nessas
condições, o método apresenta limites de quantificação de 0,038 e 0,016 mg g-1 para cálcio e
magnésio, respectivamente. Precisão expressa como RSD foi de 2,8 e 2,7 % sob condições de
repetibilidade 2,9 e 2,7 % sob condições de reprodutibilidade para cálcio e magnésio,
respectivamente. A exatidão foi confirmada pela análise de CRM de leite em pó fornecido pela
NIST. O método foi aplicado para analise de três amostras de iogurte e os resultados comparados
com aqueles obtidos após digestão ácida. Nenhuma diferença significativa foi observada entre os
resultados de ambos os procedimentos.

Apresentador: Danilo Junqueira Leao

Título:  PG - Quantificação de metais pesados em alimentos produzidos mediante uso de fertilizantes
fosfatados

Orientador: Sergio Luis Costa Ferreira

Esse trabalho tem como objetivo a avaliação da composição mineral de ropolho (Brassica oleracea) produzidos e
comercializados no Brasil. 2g de amostras de repolho foram decompostas em bloco digestor com HNO3 e H2O2 e as
concentrações dos elementos K, Na, Ca, P, Mg, Zn, Mn e Fe foram determinadas usando ICP OES em amostras de
repolho de variedade branca e roxa. Para os mesmos elementos os valores de LOD e LOQ (mg/kg) calculados foram: 5;
2; 7; 4; 1; 0,19; 0,11; 0,03 e 17; 7; 25; 14; 4; 0,63; 0,38; 0,12, respectivamente. A precisão do método foi avaliada pela
determinação dos elementos na SRM de folhas de espinafre, NIST 1570a, e os valores de RSD foram abaixo de 8,0%.
Por uma semelhança entre as concentrações obtidas para as amostras de repolho roxo e branco, foi feita uma análise
de componentes
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principais (PCA). A PC1 explica 61,12% e a PC2 19,91%, sendo 81,03% dos casos explicados por PC1 e PC2. No
gráfico de “scores” notou-se uma tendência de separação entre as variedades do repolho em relação à PC2, sendo a
variedade roxa mais deslocada para valores negativos.

Apresentador: Danilo Santana Galvao

Título:  PG - Síntese Multicomponente de tiossemicarbazonas.

Orientador: Silvio do Desterro Cunha

As tiossemicarbazonas têm uma versatilidade muito grande na síntese orgânica
e na medicina. A partir de então investigamos a reatividade desta classe de
moléculas, desenvolvendo uma síntese multicomponente utilizando solventes não
tóxicos e baratos, obtendo rendimentos exelentes. Um arsenal de moléculas foram
sintetizadas e serão testadas suas atividades biológicas.

Apresentador: Denis Harley Nunes Lima

Título:  PG - Desenvolvimento de método analítico para determinação dos constituintes minerais na manipueira
obtida na microrregião de Vitória da Conquista

Orientador: Anderson Santos Souza

A produção da mandioca (Manihot esculenta Crantz), e por conseguinte sua economia, está intimamente relacionada
com a vida e subsistência das populações rurais, sobretudo no Nordeste. A produção de mandioca em Vitória da
Conquista atingiu 13.440 toneladas em 2008. A Manipueira, resíduo de cor amarelo-parda e aspecto leitoso, produzida
durante a fabricação da farinha de mandioca, constitui-se um grande problema ambiental devido ao ineficiente
tratamento dado ao seu descarte. Estima-se que para cada tonelada de raiz processada, 260 a 420 litros deste resíduo
é gerado e em algumas localidades, são descritos verdadeiros “lagos” formados a partir do descarte, comprometendo
todo o ciclo vital de plantas e animais. Estudos anteriores apontam a manipueira como um composto rico em
substâncias orgânicas e minerais, fato que instigou a realização deste estudo, entre os quais algumas delas merecem
destaque pelo seu efeito tóxico. Dentre elas podemos citar o cianeto (CN-) (e os compostos orgânicos cianídricos),
composto altamente prejudicial, que pode levar até a morte pela inalação ou ingestão. O presente trabalho teve como
objetivo o desenvolvimento de um novo método analítico para a avaliação da composição mineral da manipueira, tendo
em vista o objetivo de reduzir a quantidade de reagentes empregados, além do tempo gasto com as metodologias
convencionais. O método consiste da extração dos minerais em meio ácido com sonicação e leitura direta em um
espectrofotômetro de absorção atômica em chama (FAAS). As amostras foram coletadas em casas de farinha da região
de Vitória da Conquista – Bahia. Para o método, adicionou-se 10mL de solução de ácido clorídrico (1,0 mol/L), para
10mL de amostra. Após isso, as amostras foram sonicadas em banho ultrassônico, e consequente leitura no FAAS. No
desenvolvimento do método, variou-se o tempo de sonicação (10, 20 ou 30 min), a concentração e natureza do ácido
durante a etapa de planejamento fatorial. Após isso, realizou-se as figuras de mérito, validação e aplicação dos
métodos. A validação se deu pela comparação estatística entre o método proposto e o método convencional (que
consiste na digestão completa da amostra, com consequente leitura). Com os resultados, ficou-se evidenciado que o
novo método aplica-se melhor nas condições de solução de ácido clorídrico a 1,0 mol/L e tempo de sonicação de 30
minutos, tendo limite de detecção de 0,075 mg/L, limites de quantificação de 0,25 mg/L, em um nível de confiança de
98%. A precisão, medidos em percentual, foi de 2,09% para o padrão de zinco, e de 1,09% para o padrão de zinco. Ao
compararmos as variáveis, tempo de sonicação e concentração do ácido, observamos que houve uma tendência para
melhores respostas quando aumentávamos o tempo de sonicação e a concentração para alguns minerais. Para outros,
essa tendência não foi observada, concluindo que o método se apresenta de forma diferente para os minerais. Após a
etapa de validação, observou-se que o novo método não diferia significativamente para a maioria dos minerais
estudados quando comparado a um método padrão, obtendo valores maiores em alguns casos e assim, ficou-se
evidenciado a viabilidade da utilização da extração e sonicação com leitura direta das amostras, fato que contribuirá
para a melhoria na praticidade e rapidez da avaliação das amostras, uma vez que o tempo empregado na leitura pelo
método padrão (que envolve a digestão/mineralização das amostras, um processo relativamente longo), que a
depender da natureza da amostra e/ou condições instrumentais do laboratório de análise, pode levar a até 72 horas.
Dessa forma, pretende-se minimizar possíveis erros que possam ocorrer durante o procedimento tradicional, que
podem ocorrer por contaminação cruzada, degradação de reagentes, ou por fatores inerentes à própria amostra como a
presença de enzimas, degradação e/ou volatilização pelo calor ou luz, fato que contribui para que os resultados sejam
mais confiáveis.
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Apresentador: Diego da Silva Vasconcellos

Título:  PG - Translado de nitrogênio na forma de óxido nitroso (N2O) do solo para a atmosfera em ambientes
semi-áridos com diferentes usos do solo.

Orientador: Tania Mascarenhas Tavares

A produção de biocombustível  é  uma  das estratégias mais promissoras  de  redução de  dióxido de
carbono  ,CO2,  para a atmosfera  . O Brasil é um país com potencial de  tornar-se o maior produtor
mundial de biocombustível, particularmente nas áreas do semi-árido. Atualmente o Brasil expande a
produção de soja em parte para a produção de biodiesel. No entanto as emissões de óxido nitroso
gás de estufa 296 mais potente no aquecimento atmosférico  na cultura das oleaginosas têm sido
negligenciadas  erradamente.
O objetivo deste projeto é determinar as emissões do N2O do solo para a atmosfera em ambientes
semi-áridos  com  três  diferentes  usos  do  solo.
As  emissões  gasosas  de  óxido  nitroso  serão  medidas  em  câmaras  de  fluxo,  coletando-se
seqüencialmente amostras em ampolas de vidro ou em garrafas tipo SUMA  canister e determinadas
por  cromatografia  gasosa  com  detecção  de  captura  eletrônica.  As  espécies  de  nitrogênio
provenientes dos aportes naturais ou aumentados antropicamente, estão presentes na atmosfera em
níveis de ppm, ppb ou menores, exigindo cuidados especiais nas análises químicas e um controle de
qualidade  rigoroso.
Este projeto de bolsa está inserido em um projeto maior, Alteração Humana no Ciclo de Nitrogênio no
Semi-árido  Baiano:  Ameaças,  Benefícios  e Oportunidades,  financiado  pela  FAPESB  e  CNPQ. Os
dados  de  emissões  de  N2O  do  solo  gerados  neste  projeto  serão  integrados  com  os  demais
compostos das outras  fases da atmosfera para descrever adequadamente o ciclo do nitrogênio nas
três áreas com diferentes  tipos de uso do solo e para  fazer o balanço de emissão de gases estufas
que representa a produção de biodiesel.

Apresentador: Diego Guedes Sobrinho

Título: Síntese e caracterização de nanoestruturas

Orientador: Poty Rodrigues de Lucena

As aplicações de um material sintetizado por métodos químicos estão diretamente relacionadas não só à qualidade
natural (átomos envolvidos na molécula) como também à qualidade estrutural. Os átomos que constituem as unidades
elementares do material possuem suas atividades otimizadas ou modificadas quando a estrutura elementar é
considerada como parâmetro de síntese.
A nanociência de materiais consiste em estudar esses parâmetros estruturais pra determinadas aplicações. Como em
todo processo sintético químico, a síntese de nanoestruturas oxidas ocorrem por diversas rotas pré elaboradas com o
intuito de se obter um material com características nanoestruturais desejadas.
A síntese de niquelato de lantânio (LaNiO3)pode ser realizada por meio da calcinação de um precursor poliesterificado
em meio aquoso. Essa resina precursora pode ser obtida por um método estabelecido, método Pechinni.

Apresentador: Djalma Lucas de Sousa Maia

Título:  PG - Fotossensibilização de Semicondutores Quânticos com Cromóforos Orgânicos.

Orientador: Luciana Almeida da Silva

O hidrogênio obtido a partir da água desponta como o vetor energético do futuro por ser renovável e inesgotável e gerar
energia limpa. Atualmente, a maior parte do hidrogênio é produzida através da reforma do gás natural, porém um novo
processo baseado na decomposição fotocatalítica da água com um auxílio de um semicondutor vem despontando como
uma alternativa promissora. O emprego de semicondutores quânticos pode melhorar a fotoeficiência do processo
fotocatalítico, cuja etapa limitante é a transferência de carga. Os semicondutores quânticos inativos na região do visível
podem ser fotossensibilizados com apenas uma monocamada de corantes fotossensíveis pelo fato de possuírem uma
grande área superficial efetiva, o que pode ser suficiente para absorção total na faixa espectral de absorção do corante.
Para ancorar essa monocamada ao semicondutor, o presente trabalho otimizou um método de adsorção de cromóforos
orgânicos catiônico e aniônico à superfície do semicondutor BiTaO4, com a determinação do pH de carga zero
(pHZPC), parâmetro importante no estudo da química de superfície de óxidos suspensos em solução aquosa. A
adsorção dos corantes deu origem a fotocatalizadores fotossensibilzados capazes de absorver uma
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grande faixa de radiação visível. Isso permitirá o desenvolvimento de sistemas fotoquímicos eficientes que podem ser
empregados na produção fotocatalítica de hidrogênio, utilizando matérias-prima abundantes, ambientalmente amigáveis
e renováveis, como a água e a luz solar.

Apresentador: Fabio Neves dos Santos

Título:  PG - Melhoria da Qualidade das Resinas de PVC e Redução das Variações do Processo de
Polimerização por Meio da Identificação dos Contaminantes do MVC

Orientador: Pedro Afonso de Paula Pereira

A crescente demanda pela produção de resinas de poli (cloreto de vinila) - PVC tem destacado a importância de
estudos que possibilitem uma produção mais eficiente, segura e econômica. Além disso, a necessidade da produção de
resinas com características bem definidas pela aplicação/utilização do produto final. O PVC é o segundo termoplástico
mais consumido em todo o mundo com uma demanda mundial superior a 27 milhões de toneladas no ano de 2001.
Nesse mesmo ano, a capacidade mundial da produção das resinas de PVC foi estimada em cerca de 31 milhões de
toneladas/ano. A aplicação mais importante do PVC é na construção civil (perfis e esquadrias, forros, tubos e conexões,
fios e cabos, etc), mas encontra-se também em embalagens para alimentos, garrafas e frascos; até mesmo em
produtos médico hospitalares como luvas cirúrgicas, bolsas de sangue e tubos cirúrgicos. O policloreto de vinila (PVC) é
produzido através da reação de polimerização do monômero cloreto de vinila (MVC). A presença de contaminantes em
baixas concentrações no MVC pode ocasionar modificações nas características físicas das resinas necessárias para
alguns tipos de aplicações. Nesse trabalho foi desenvolvido um método analítico para identificação dos contaminantes
do MVC baseado na pré-concentração por adsorção em leito adsorvente de Tenax-TA, seguido de dessorção térmica e
análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massas (GC-MS). As análises foram realizadas em um
cromatógrafo a gás Varian 431-GC acoplado a um espectrômetro de massas. O cromatográfo  estava ligado a um
sistema automático de dessorção térmica.  A dessorção térmica dos compostos adsorvidos compreendeu a secagem do
adsorvente, aquecimento do tubo (dessorção dos compostos), resfriamento do tubo e aquecimento do focus trap
(dessorção no trap). As condições de dessorção no método desenvolvido foram: secagem do adsorvente a 50ºC por
5min, dessorção no tubo com adsorvente a 300ºC por 10 min, resfriamento do tubo por 1min e dessorção no trap a
300ºC por 15 min. A linha de transferência foi mantida a 200ºC. Os compostos dessorvidos do trap foram carreados
para o sistema GC-MS que operou com uma coluna capilar CP-PoraBOND U 25 m x 0.32 mm, df = 7µm; temperatura da
coluna, 100 ºC – 2.0 ºC/min – 180 ºC – 15.00 min – 2.0 ºC/min – 250 ºC. O gás arraste foi o hélio com fluxo constante
de 1.1 mL/min e velocidade linear 42.8 cm/s, injetor do tipo split/splitless a 250 ºC com razão de split 10:1.
Espectrômetro de massas do tipo íon trap a 180 ºC, manifold a 50 ºC e transferline a 250 ºC. Foram identificadas vinte
substâncias contaminantes do MVC por espectrometria de massas: 1,3-dicloropropano, 2,2-dicloropropano,
dicloroetano, isobutano, triclorometano, benzeno, octano, decano, dodecano, tolueno, tridecano, tetradecano, o-xileno,
etilbenzeno, p-xileno, naftaleno, 1,2,4-trimetilbenzeno, propilbenzeno, fenilacetona e pentadecano.

Apresentador: Flavia dos Anjos Lomba

Título:  PG - Avaliação de compostos orgânicos e inorgânicos presentes na fase gasosa e no material
particulado atmosférico de algumas localizações do Estado da Bahia.

Orientador: Gisele Olimpio da Rocha

  A atmosfera constitui um importante meio de transporte para os compostos orgânicos e inorgânicos emitidos por fontes
naturais e antropogênicas. Os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPAs) podem estar presentes na atmosfera
tanto em forma vapor quanto adsorvidos no material particulado. A importância ambiental dos HPAs e derivados estão
muito bem estabelecidos e aceitos pela comunidade científica.
  Para o desenvolvimento do método para analisar os 36 HPAs foi desenvolvida uma programação SCAN por GC-EM
.Por meio do tempo de retenção das substâncias analisadas obtidas através do modo SCAN, foram construídas curvas
de calibração nas concentrações de 50-800 ppb e com isso equações da reta assim como os limites de detecção e
quantificação que estão representados nos resultados foram encontrados. Considerando os tempos de retenção das
substâncias analisadas obtidos através da programação SCAN, uma programação SIM foi desenvolvida, através dos
monitoramentos dos íons em função do tempo. Os resultados obtidos foram aceitáveis, porém outras etapas ainda
serão realizadas.
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Apresentador: Florencia Mara Malenchini

Título: Síntese, caracterização e aplicações de nanofios moleculares utilizando “bio-templates”

Orientador: Marcos Malta dos Santos

Este projeto de pesquisa tem como objetivo sintetizar e estudar o comportamento eletroquímico de nanofios de
DNA/Polianilina, obtidos através da técnica de automontagem camada por camada (LBL). Entretanto, a   estudante
assumiu o projeto de pesquisa a partir de abril de 2010 (substituindo a aluna Larissa de São Bernardo) e, portanto, foi
realizado um estágio inicial de adaptação a rotina de um laboratório de pesquisa,  segurança de laboratório, revisão
bibliográfica e dado início a síntese química de polímeros condutores. Também foram iniciados os testes de deposição
de LBL utilizando polianilina.

Apresentador: Hector Hugo Silva Medrado

Título:  PG - Determinação de podofilotoxina e compostos relacionados em espécies  Eriope e Hyptis por CLAE

Orientador: Juceni Pereira de Lima David

O aumento dos casos de câncer tem impulsionado a busca por novos quimioterápicos antineoplásicos e novas fontes
dos princípios ativos já utilizados na atualidade. Derivados da podofilotoxina são antineoplásicos empregados no
tratamento de câncer e com bastante emprego comercial. Assim, e devido ao emprego de podofilotoxina, as suas fontes
naturais vêm se tornando escassas. Este trabalho visa encontrar fontes alternativas de podofilotoxina em diversas
espécies de dois gêneros da família Lamiaceae além de contribuir para o estudo fitoquímico da família e confirmar se
lignanas possam ser consideradas como biomarcadores nos referidos gêneros. Dessa forma, no presente trabalho foi
desenvolvido e validado um método utilizando-se CLAE-DAD, para a identificação e quantificação de podofilotoxina
entre outras lignanas em espécies de Hyptis e Eriope.

Apresentador: Hellen Silva Santos

Título: Caracterização de argilas bentoníticas por DRX

Orientador: Marcelo Embirucu de Souza

A análise de argilomirerais de origem bentonítica em DRX torna possível a caracterização dos efeitos provocados pelos
tratamentos aos quais estes foram submetidos. O pico da montmorilonita pode sofrer deslocamentos em 2? e na sua
intensidade a depender dos tratamentos utilizados na amostra, isso ocorre quando altera-se o sistema cristalino e/ou a
configuração química e/ou o estado de agregação dos tactóides que constituem a argila. Esses efeitos são observados
através do pico da montmorilonita com características peculiares a cada um dos métodos de preparação das amostras,
seja um tratamento oxidante, ácido ou a mera utilização de um processo físico.
A observação das análises em DRX para amostras de argilas bentoníticas submetidas a diferentes tipos de tratamento
permitiu a leitura do comportamento do pico de montmorilonita em sistemas diversificados:
•	A acidificação da argila com HCl provocou a destruição do sistema cristalino e da configuração química dos tactóides,
fazendo desaparecer o pico da montmorilonita no gráfico em DRX, entretanto, a aplicação de dietilenoglicol na amostra
tornou evidente que a acidificação não foi tão eficiente, aparecendo um pequeno pico característico à montmorilonita,
em uma baixa intensidade (o que indica um alto grau de aglomeração dos tactóides) ;
•	O tratamento da argila com água oxigenada favoreceu a separação dos tactóides, o que é claramente visto através da
alta intensidade do pico da montmorilonita para essa amostra;
•	 A umidade da argila influencia no deslocamento do pico da montmorilonita porque ocorre uma alteração na densidade
da argila; quanto maior o grau de umidade da amostra, menor a sua densidade, provocando um deslocamento deste
pico para a esquerda.

Apresentador: Ibllize Figueredo da Silva

Título:  PG - Estudo fitoquímico dos extratos polares de Schinopsis brasiliensis

Orientador: Jorge Mauricio David

Este trabalho descreve o isolamento de alguns metabólitos secundários presentes na fase
acetato de etila obtida da partição do extrato metanólico das folhas de Schinopsis brasiliensis Engl.
(Anacardiaceae). Além disso as fases AcOEt, hexânica e DCM do extrato metanólico dos galhos
tiveram suas atividades antioxidante e citotóxica avaliadas. Utilizando-se métodos cromatográficos
usuais (CC, CCDC em sílica gel 60 e permeação em gel de Sephadex LH-20) foram isoladas, da
fase AcOEt provindas do extrato das folhas, substâncias que serão identificadas e suas respectivas
estruturas determinadas através de métodos espectrométricos e espectroscópicos, especialmente
RMN de 1H e 13C e por comparação com dados da literatura. Salienta-se que essas identificações
ainda não foram realizadas, pois o espectrômetro de ressonância magnética nuclear do Instituto de
Química da UFBA está em manutenção por cerca de dois anos. Os testes de atividade
antioxidantes utilizando a metodologia do seqüestro do radical estável DPPH demonstrou a elevada
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Apresentador: Ibllize Figueredo da Silva

Título:  PG - Estudo fitoquímico dos extratos polares de Schinopsis brasiliensis

Orientador: Jorge Mauricio David

atividade antioxidante (AA) do extrato acetato de etila e diclorometânico, enquanto que pelo
sistema ß-caroteno/ácido linoléico, indicou que os extratos hexânico e diclorometânico apresentam
uma considerável AA quando comparados com padrão comercial. O teste de atividade citotóxica
demonstrou que o extrato diclorometânico apresentou-se moderadamente ativo (DL50=368,00
Bg.mL-1), enquanto os extratos hexânico e acetato de etila apresentaram-se inativos (DL50>1000
ppm).

Apresentador: Ildemar Tavares

Título: Síntese de Ésteres Orgânicos Empregando Catalisadores Contendo Óxidos Mássicos e Suportados.

Orientador: Valdeilson Souza Braga

O presente projeto de pesquisa teve como objetivos sintetizar catalisadores suportados e óxidos porosos. Foram
preparados catalisadores contendo 2%,5% e 10% Nb2O5/SiO2-Al2O3 e CuO/CCA utilizando como métodos de
sínteses os processos de combustão com uréia e impregnação (impregnação em meio aquoso). Dados de DRX
mostraram a ausência de fases nos materiais de CuO/SiO2-Al2O3 preparado por combustão com uréia, exibindo
cristalinidade nos materiais de CuO/CCA obtidos por impregnação. As análises de FT-IR na exibiram bandas referentes
às ligaoe s Cu-O. Os resultados das reações de esterificação de ácido acético com n-butanol e com t-butanol
mostraram a eficiência dos materiais, apresentando conversão de ácido acético em ~67 a 93%.

Apresentador: Isa dos Santos Barbosa

Título:  PG - Determinação de Nutrientes e Contaminantes em Alimentos Industrializados Empregando Técnicas
Espectrométricas

Orientador: Maria das Gracas Andrade Korn

	Os alimentos industrializados podem sofrer contaminação em qualquer estágio de sua fabricação. No caso de alimentos
enlatados, esta contaminação pode ocorrer no seu preparo, estocagem ou durante o consumo pela população. Os
efeitos destes contaminantes podem ser crônicos, no caso de ingestão por longos períodos ou agudos, quando
ingeridos por pouco tempo. O trabalho desenvolvido teve por objetivo determinar elementos essenciais e contaminantes
por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES) e espectrometria de massas com
plasma indutivamente acoplado (ICP-MS) em amostras de sardinha enlatada de forma a contribuir para a tabela de
composição de alimentos e investigar uma possível contaminação pelos elementos presentes nas camadas de
revestimento da lata. Os resultados obtidos indicam que: comparando todas as sete amostras de sardinha em diferentes
tipos de conserva, a amostra de sardinha em conserva de ervas finas apresentou maior concentração de P e Zn,
enquanto que as maiores concentrações de Si e Mg foram encontradas nas amostras de sardinha em molho de tomate
e em conserva de óleo, respectivamente. Para os elementos Li, V, Ni, Co e As, maiores concentrações foram obtidas
para a amostra de sardinha em conserva de ervas finas. A amostra de sardinha em molho de tomate apresentou
maiores teores de Cd e Sn e na amostra de sardinha em conserva de óleo foi encontrado maior concentração de Cr.

Apresentador: Ives Tulio Oliveira dos Santos

Título:  PG - Estudo comparativo da preparação de microesferas de derivados de amido e celulose por
gelificação ionotrópica.

Orientador: Jacques Antonio de Miranda

No presente trabalho, avaliamos a obtenção de microesferas poliméricas por meio da técnica de gelificação ionotrópica.
Foram escolhidos dois biopolímeros, a carboximetilcelulose e a amilopectina da fécula de batata. Para monitorar a
capacidade de encapsulamento das microesferas, foram realizados estudos sobre o comportamento fotofísico do
corante, amarelo crepúsculo em diferentes meios de dispersão (alcoóis, soluções tamponadas e soluções de
amilopectina e de carboximetilcelulose) utilizando espectroscopia UV-Vis. A avaliação do comportamento fotofísico do
corante, permitiu compreender as variações das propriedades fotofísicas da espécie nos diferentes meios de dispersão.
O corante amarelo crepúsculo mostrou-se  sensível ao meio de dispersão. A presença dos biopolímeros em
concentrações inferiores a 2% (m/v) levou a uma intensificação das absorbâncias nos máximos de absorção do corante
estudado, acompanhada pelo deslocamento batocrômico dos comprimentos de onda máximo. Dentre os polímeros
utilizados, a amilopectina mostrou-se mais eficiência em relação à carboximetilcelulose, levando-se em consideração a
quantidade de biopolímero utilizado na preparação da solução. Comparativamente, o mesmo efeito foi observado na
presença de butanol, etilenoglicol e glicerol. Portanto, pode-se afirmar que a solvatação destes corantes segue um
padrão semelhante em relação aos alcoóis e biopolímeros. Tal resultado mostra-se interessante pelo fato de que apesar
do corante ser bastante solúvel em água, a solvatação preferencial ocorre em ambiente menos polar que este solvente.
Quanto a preparação de microesferas, a
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gelificação ionotrópica.

Orientador: Jacques Antonio de Miranda

técnica de gelificação ionotrópica mostrou-se ineficiente nas condições adotadas. Como alternativa, a título de
comparação, estudos utilizando a técnica de emulsificação/ evaporação do solvente, bem como a utilização do derivado
de celulose, hidroxietilcelulose, estão sendo realizados.

Apresentador: Jacqueline da Silva Almeida

Título:  PG - Desenvolvimento de Amostrador Passivo para Amônia e aplicação na atmosfera de áreas
industrial, urbana e remota

Orientador: Vania Palmeira Campos

Neste projeto está sendo desenvolvido um amostrador passivo para amônia, pesquisando-se o melhor reagente para
fixar o gás dentro do dispositivo baseado na sua difusão através do mesmo. A finalidade principal do desenvolvimento
deste plano é sua aplicação na atmosfera de áreas urbana e remota, inclusive adequando redes de monitoramento
atmosférico às necessidades das cidades , propondo sua utilização como amostradores de baixo custo e praticamente
com o mesmo benefício de um monitor ativo contínuo, no desenvolvimento das atividades de gerenciamento ambiental
de entidades  públicas e privadas. Foram testados como reagentes: ácido cítrico, ácido oxálico e ácido fosfórico, sendo
a amônia fixada em filtros impregnados com estes reagentes analisada por espectrofotometria (método do indofenol).
Os primeiros resultados com a exposição de amostradores passivos ao lado de analisadores contínuos calibrados
sinalizam para o ácido oxálico como o reagente mais adequado.

Apresentador: Jailton Nonato Luiz Costa Pereira

Título: Avaliação do perfil químico e biotecnológico de espécimes do gênero Trichoderma associados à flora da
APA das lagoas e dunas do Abaeté.

Orientador: Regina Maria Geris dos Santos

O gênero Trichoderma, que possui característica mitospórica, é bastante abundante em folhas e
madeira em decomposição, e sendo também encontrado no solo em plantas sadias. Espécies de
Trichoderma são amplamente utilizadas como agente de biocontrole, as quais são principalmente
encontradas em solo, especialmente em solos orgânicos; estas podem viver saprofiticamente ou
parasitando outros fungos (Melo & Silva, 1991; Ethur et al., 2001). Este trabalho teve como objetivo
o estudo do perfil químico e biológico de duas espécies de fungos pertencentes ao gênero
Trichoderma. Análises por cromatografia de camada delgada e ressonância magnética nuclear
revelou uma grande diversidade de substâncias, sendo algumas delas pertencentes a classe dos
policetídeos. Ambas as espécies estudadas, TC-1 e TC-2 apresentaram atividade antagonista
contra o fitopatógeno Cladosporium cladosporioides.

Apresentador: Jaqueline Rosa Cardoso Barbosa

Título:  PG - Avaliação das concentrações de ácidos carboxílicos (e.g. Formiato e, Acetato), nos gases de
exaustão de motores operando em dinamômetro de bancada

Orientador: Jailson Bittencourt de Andrade

	O material particulado (MP) tem a distinção de ser o único critério de poluentes regulado pela Agência de Proteção
Ambiental dos Estados Unidos (US EPA) que não é quimicamente definido. . Do ponto de vista global o MP afeta
diretamente o clima do planeta através da dispersão e absorção da radiação solar e, indiretamente atuando como
núcleo de condensação nos processos de formação de nuvens. Como poluente do ar o MP tem ainda recebido atenção
devido aos problemas que causam na saúde humana. O MP está associado a problemas de saúde como mortes
prematuras, doenças mutagênicas e problemas respiratórios.
	A principal fonte de material particulado em áreas urbanas é a partir dos processos de combustão, como emissões
primárias da exaustão de veículos. Tendo em vista estes fatos este trabalho teve como objetivo avaliar a composição
química do MP proveniente de emissões de motores movidos a mistura combustível biodiesel-diesel. Onde se percebeu
que as concentrações de carbono elementar diminuem com o aumento da concentração de biodiesel na mistura
combustível resultando também em uma diminuição da concentração de carbono total

Apresentador: Joao Antonio Almeida Bezerra da

Título: Revestimento de fertilizantes com biopolimeros visando liberação prolongada

Orientador: Elaine Christine de Magalhaes Cabral

A agricultura é um dos setores econômicos mais estratégicos para a economia Brasileira. Com o aumento da população
e o desenvolvimento da tecnologia, a demanda agrícola aumentou significativamente nas ultimas décadas. Para atingir
a produtividade almejada por área no setor agrícola, muitas culturas necessitam do uso de fertilizantes no solo. No
entanto, o uso de fertilizantes químicos, uma necessidade real, precisa ser
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Apresentador: Joao Antonio Almeida Bezerra da

Título: Revestimento de fertilizantes com biopolimeros visando liberação prolongada

Orientador: Elaine Christine de Magalhaes Cabral

administrado para diminuir ou mesmo eliminar seus impactos ambientais, como contaminação do lençol freático e o
desequilíbrio químico e biológico dos solos. Dependendo do método de aplicação e das condições climáticas apenas
um percentual do fertilizante aplicado é absorvido pelas plantas.
As perdas associadas a aplicação dos fertilizantes ocorrem tanto por volatilização dos componentes (nitrogênio, fósforo
e potássio) quanto por lixiviação. As perdas por lixiviação são especialmente acentuadas, em relação nitrogênio,
potássio, cálcio, magnésio, devido à baixa susceptibilidade à adsorção no solo. Durante a lixiviação, a água da chuva
que infiltra no solo transporta os nutrientes em solução, para camadas mais profundas, podendo contaminar o lençol
freático e os aqüíferos, causando impacto ambiental indesejado.
Vários estudos têm sido realizados nas últimas décadas com o objetivo de desenvolver tecnologias para otimizar a
relação aplicação de fertilizante-absorção de nutriente pelas plantas. Uma delas é o uso de fertilizantes revestidos com
membranas semipermeáveis ou permeáveis de natureza polimérica visando a liberação lenta dos componentes
presentes nos fertilizantes.
Neste trabalho estão sendo avaliadas duas técnicas para o recobrimento: a inversão de fases que envolve a formação
de uma dispersão do fertilizante em solução aquosa que é vertida em solução oleosa ou orgânica, e posterior
evaporação do solvente, solidificando o polímero e formando as partículas sólidas da mistura fertilizante/polímero, e o
método usando o tambor rotativo.
Testes preliminares estão sendo realizados com etilcelulose, e grânulos recobertos com este polímero foram
produzidos.  A próxima etapa será a caracterização físico-química dos grânulos revestidos e a realização de testes de
liberação in vitro dos componentes dos fertilizantes.

Apresentador: Juliel Cerqueira da Silva

Título:  PG - Efeito do zinco e/ou cobre sobre as propriedades dos catalisadores de óxido de ferro

Orientador: Maria do Carmo Rangel Santos Varela

Nesse projeto, estudou-se o desenvolvimento de catalisadores heterogêneos, baseados em óxidos de ferro contendo
zinco e/ou cobre para produzir hidrogênio, um produto de alto valor comercial, através da reação de deslocamento de
monóxido de carbono com vapor d’água, com a finalidade de ser utilizado em células combustíveis. Essa reação é uma
importante etapa em muitos processos industriais, incluindo aqueles da indústria petroquímica e o refino do petróleo. Os
catalisadores normalmente empregados, nessa reação, são óxidos de ferro contendo cromo, que são tóxicos e
desativam rapidamente ao longo da sua vida útil. Dessa forma, existe a demanda pelo desenvolvimento de
catalisadores não tóxicos, que apresentem maior estabilidade, resultando em uma vida útil mais prolongada. De modo a
atender a essas demandas, neste trabalho foram desenvolvidos catalisadores, baseados em óxidos de ferro contendo
zinco e/ou cobre,  destinados à reação de deslocamento de monóxido de carbono com vapor d´água. As amostras
foram preparadas pelo método sol-gel, com razão molar 10 de ferro/zinco e/ou cobre,  a partir do nitrato de zinco, nitrato
de cobre, nitrato de ferro e hidróxido de sódio. Os precursores foram caracterizados por difração de raios X e estão
sendo caracterizadas por termogravimetria e espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier.
Foi observado que a amostra dopada com zinco e cobre se mostrou amorfa aos raios X, enquanto as demais
apresentaram o padrão do hidróxido de ferro. Foi detectada a presença de hidróxido de zinco na amostra contendo
apenas esse metal, mas não observou nenhuma fase contendo cobre.
Os trabalhos não puderam ser concluídos devido às dificuldades encontradas ainda em conseqüência do sinistro
ocorrido no Instituto de Química, em 21 de março de 2009. Entretanto, a infraestrutura do laboratório está sendo
gradativamente recuperada e o trabalho deverá ser concluído este ano.

Apresentador: Karla Renata Ribeiro

Título: Desenvolvimento de métodos analíticos diretos para determinação de metais em alimentos

Orientador: Fabio Alan Carqueija Amorim

O presente relato tem por finalidade apresentar alguns resultados obtidos no desenvolvimento de estratégias analíticas
para o preparação de amostras, visando determinações multielementares de macro e micro nutrientes por
espectrômetro de emissão ótica com plasma acoplado indutivamente (ICP OES). Foi avaliado o procedimento de
digestão total utilizando a mistura ácido nítrico e peróxido de hidrogênio, em recipiente aberto sobre placa de
aquecimento visando as melhores condições de digestão. O procedimento foi aplicado para digestão de amostras
vegetais, como almeirão (cichorium intybus) e casacas de feijão verde (vigna uniguiculata). Os métodos desenvolvidos
serão avaliados e validados de acordo com suas características analíticas, sendo posteriormente aplicados na
determinação da composição mineral em outras amostras vegetais (hortaliça, ervas medicinais, frutas e óleos vegetais).
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Apresentador: Landson Soares Marques

Título:  PG - Desenvolvimento de metodologias de recuperação avançada de petróleo e caracterização de
fluidos produzidos, agregados de petróleo e de sua degradação.

Orientador: Cristina Maria Assis Lopes Tavares da

O objetivo deste trabalho é avaliar a biodegradação do petróleo parafínico e desenvolver novas metodologias para a
recuperação terciária do petróleo. A biorremediação é um método cientificamente comprovado e ecologicamente correto
que agem sob a ação de microorganismos, aqui estudada, especificamente os fungos.  Este é utilizado para
recuperação de áreas impactadas como manguezais que sofreram contaminações petrolíferas e modificam o ambiente
natural com sua capacidade de auto-renovação. Para investigação de recuperação avançada de petróleo foi
desenvolvida em bancada outra  alternativa de fluidos com metodologia que atua como reforço. O estudo de plantas
vegetais (TB) despertou o interesse na simulação de recuperação de petróleo em micro-reservatório o que possibilitou a
fermentação anaeróbica com adesão dos metais de transição para a mineralização e dispersão dos complexos
metálicos envolvidos na parafinação do petróleo. Após extração da essência TB, esta foi diluída  10mL de TB para
500mL de água de produção e foram feitas 02 (duas) corridas reservatório com e sem glicerina Bruta, obtendo-se bom
resultado. Quando comparado com a recuperação terciária da Glicerina Bruta (GB) e com a solução ASP verificou-se
que a Solução TB vegetal recupera cerca de 10% a mais. O extrato desse vegetal é uma boa alternativa, de baixo
custo, com sustentabilidade e abundância em nossa flora nacional, como fluido de recuperação terciária de petróleo.

Apresentador: Leandro da Cruz Da Guarda

Título: Estudo da liberação controlada de endosulfan encaspsulado em microesferas de carboximetilcelulose

Orientador: Jacques Antonio de Miranda

No presente trabalho é reportada a confecção de uma extrusora para preparação de
micropartículas, bem como sua eficiência na preparação de micropartículas de
carboximetilcelulose. Foram avaliadas duas técnicas de preparação: coacervação e
emulsificação/evaporação do solvente. O material obtido foi visualizado por microscopia
ótica e encontra-se em fase de caracterização.

Apresentador: Leandro Ohara Oliveira Santa Rosa

Título: PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BLENDAS POLIMÉRICAS A BASE DE PET RECICLADO E
POLIÉSTER DERIVADO DO ÁCIDO TEREFTÁLICO

Orientador: Nadia Mamede Jose

Materiais ambientalmente corretos, fabricados a partir de resíduos industriais, estão sendo cada vez mais valorizados
tanto como solução para a crescente quantidade de lixo gerada pela sociedade, mas também como uma alternativa
mais barata para substituir materiais convencionais para aplicação em construção civil. Neste trabalho, foram
investigados as propriedades de blendas poliméricas à base de PET reciclado e poliéster derivado do ácido tereftálico e
glicerina, co-produto do biodiesel. As amostras foram caracterizadas pelas técnicas de DRX, TGA, DSC, FTIR e MEV. O
poliéster sintetizado apresentou início de degradação próximo a 300 °C. As blendas com maior teor de PET
apresentaram comportamento térmico similar ao PET puro. Ao analisar os difratogramas de raios-X observaram-se
materiais semicristalinos. As micrografias indicaram a presença de uma superfície lisa, comprovável miscibilidade entre
as matrizes. Portanto, a blendagem viabiliza novas propostas de aproveitamento de baixo custo para fabricação de
materiais com aplicação em diversas áreas.

Apresentador: Lilia dos Santos Bispo

Título:  PG - Determinação da Composição Mineral do Camarão Comercializado na Cidade de Salvador, Bahia,
Empregando Técnicas Espectrométricas.

Orientador: Maria das Gracas Andrade Korn

A determinação de elementos traços numa amostra ambiental tal como o camarão é de grande valia em vista das
informações nutricionais, toxicológicas e biológica resultante do estudo da composição desta matriz. O objetivo do
presente trabalho foi investigar os procedimentos adequados à extração de elementos traço essenciais e contaminantes
em amostras de camarão, utilizando as técnicas espectrométricas HR-CS AAS e ICP OES. Foram analisadas 4
amostras de camarão defumado e moído da mesma marca e diferentes lotes. Ensaios para digestão da amostra
empregando digestão em microondas com cavidade em diferentes concentrações ácidas (14, 7, 5, 4 e 2 mol L-1 de
HNO3) foram investigados. Melhores resultados de digestão ácida foram obtidos em 14 e 7 mol L-1 de HNO3 na
determinação dos analitos investigados por ICP OES. Os parâmetros rotação (9000 e 4500 rpm) e acidez (1,0 e 0,1 mol
L-1) foram investigados no método de extração por centrifugação empregando a mistura ácida (HNO3, HCl e H3COOH)
e determinação da concentração dos elementos  por HR-CS AAS e ICP OES. O procedimento de digestão com ácido
concentrado (14 mol L-1) foi utilizado como parâmetro para o cálculo de percentual de extração em dois meios ácidos
(1,0 e 0,1 molL-1) da mistura ácida. Os limites de detecção (LOD) e de quantificação (LOQ) e a faixa linear de
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Apresentador: Lilia dos Santos Bispo

Título:  PG - Determinação da Composição Mineral do Camarão Comercializado na Cidade de Salvador, Bahia,
Empregando Técnicas Espectrométricas.

Orientador: Maria das Gracas Andrade Korn

trabalho foram determinados para os elementos Zn, Cu, Mn e Fe no método empregando a técnica de HR-CS AAS nos
meios ácidos de 2,5 molL-1 e 4,0 molL-1 em HNO3.

Apresentador: Luana Souza Macedo

Título: Produção de Biodiesel a partir da catálise heterogênea utilizando rota etílica

Orientador: Silvio Alexandre Beisl Vieira de Melo

Neste projeto o aluminato de zinco foi sintetizado pelo método da combustão e caracterizado para então, ser testado
como catalisador heterogêneo na reação de transesterificação para produção de biodiesel.
O catalisador sintetizado foi caracterizado pelas técnicas de espectroscopia na região do infravermelho com
transformada de Fourier (FTIR), difração de raios-X (DRX), dessorção termoprogramada (TPD) e medida da área
superficial (BET). Os resultados obtidos mostraram que a difração de raios-X apresentou características para a
formação da fase principal espinélio, e uma fase secundária ZnO, os espectros de infravermelho também indicaram a
formação da fase espinélio de acordo com a literatura e o tamanho de área superficial foi de 18,93 m²/g valor este
pouco abaixo das médias da literatura.
O aluminato foi então usado como catalisador nas reações de transesterificação para produção de biodiesel, porém,
não foi alcançado nenhum resultado satisfatório até o momento.

Apresentador: Lucas Silva Aragão

Título: Avaliação da constituição química do meio poroso e do pH e sua influência no grau e tipo de
recuperação de petróleo parafinico

Orientador: Cristina Maria Assis Lopes Tavares da

O petróleo é um recurso natural fundamental para a manutenção da vida moderna. Esforços são realizados para
garantir uma maior eficiência na recuperação avançada de petróleo (EOR) do óleo existente nos reservatórios já que a
maioria das reservas mundiais encontra-se em campos maduros que já apresentam produção declinante e óleos mais
pesado.
Neste trabalho foram desenvolvidos métodos de recuperação avançada de petróleo, através de dois sistemas
experimentais, o holder e a célula aberta, sistemas experimentais que permite a injeção de petróleo em um
microreservatório e injeção de fluidos de recuperação. Posteriormente foram realizados os testes de miscibilidade dos
sistemas binários, onde foram calculadas as interações entre glicerina bruta (co-produto da produção de biodiesel) água
de produção e petróleo de campos maduros; e tensiometria onde foi calculada a tensão interfacial líquido-líquido do
petróleo com a água salina, e com diferentes fluidos de recuperação, a tensão interfacial líquido-líquido é calculada
formando-se uma gota da amostra desejada imersa no fluido à que se deseja medir esta tensão o qual se encontra
dentro de uma cubeta de quartzo para que seja possível seu registro sem interferências ou espalhamento de luz.
.
As glicerinas que apresentaram maior fator de recuperação foram às glicerinas G1A001 e a mistura das glicerinas
G1B001 + G1A003 com 58% e 43% respectivamente.
Com as análise de tensiometria observou-se que as glicerinas que não receberam tratamento para retirada dos
resíduos alcalinos de sua composição apresentaram tensões interfaciais com o petróleo T inferiores àquelas
purificadas. Adicionalmente, a glicerina comercial (GPA) obteve uma tensão interfacial com o petróleo T muito mais
elevada (24,34 mN/m) que às demais GBs analisadas. A água de formação AFW obteve uma tensão interfacial com o
petróleo T bastante reduzida comparada às demais águas avaliadas neste estudo, demonstrando-se promissora para
ser utilizada como fluido de recuperação deste óleo.
Com os testes de miscibilidade pode-se observar que as misturas das glicerinas brutas (G1A001, G1B001) com o
petróleo T não se apresentaram totalmente miscíveis para concentrações inferiores a 90%V/V de petróleo T. A glicerina
bruta (G1A001) apresentou-se totalmente miscível em água de formação (AFL) entre uma concentração de 60-70%V/V
de GB.

Apresentador: Luiz Henrique da Silva

Título:  PG - Desenvolvimento de nanozeólitas beta para o processamento de moléculas pesadas

Orientador: Maria do Carmo Rangel Santos Varela

O craqueamento catalítico de hidrocarbonetos volumosos, tais como o n-decano, é um importante processo para a
produção de hidrocarbonetos leves como o propeno, produto químico de alto valor agregado. Este insumo, matéria-
prima básica dos processos petroquímicos, vem apresentando uma crescente demanda no mercado.
Os catalisadores mais empregados nesse processo são as zeólitas que, entretanto, apresentam limitação difusional,
diminuindo o rendimento do processo; o transporte lento dos reagentes e produtos dentro dos microporos das zeólitas,
ocasiona um maior tempo de residência que favorece as reações indesejáveis.
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Apresentador: Luiz Henrique da Silva

Título:  PG - Desenvolvimento de nanozeólitas beta para o processamento de moléculas pesadas

Orientador: Maria do Carmo Rangel Santos Varela

Visando a superar essa dificuldade, neste trabalho foram preparadas zeólitas em escala nanométrica, conhecidas por
melhorar a difusividade.
Os parâmetros de síntese mais estudados no controle do tamanho do cristal são: a razão SiO2/Al2O3 do gel inicial e a
quantidade do agente direcionador de estrutura. Entretanto, existem outros parâmetros importantes, tal como o tempo
de envelhecimento. Considerando esses aspectos, no presente trabalho foi realizado um estudo do tempo de
envelhecimento do gel com e sem agitação.
Aumentando o tempo de envelhecimento, com agitação, observou-se um aumento da cristalinidade e do tamanho do
cristal; entretanto, não se observou este comportamento nas amostras submetidas ao envelhecimento, sem agitação.
Os trabalhos não puderam ser concluídos devido às dificuldades encontradas ainda em conseqüência do sinistro
ocorrido no Instituto de Química, em 21 de março de 2009. Entretanto, a infraestrutura do laboratório está sendo
gradativamente recuperada e o trabalho deverá ser concluído este ano.

Apresentador: Maria de Lourdes Silveira Ferreira

Título:  PG - Avaliação das concentrações de ácidos carboxílicos no MP presente na exaustão de motores

Orientador: Jailson Bittencourt de Andrade

Neste trabalho, estratégias analíticas foram utilizadas para a otimização de um método de análise das concentrações de
ácidos carboxílicos presentes no material particulado emitido na exaustão de motor movido a diferentes misturas
diesel/biodiesel operando em dinamômetro estacionário utilizando a técnica de cromatografia de íons. Considerações
quanto à amostragem e à otimização do método são descritas, assim como os obstáculos presentes durante a
otimização.

Apresentador: Mariana Ferreira Santos

Título: Determinação de gases ácidos e de seus respectivos íons majoritários presentes no material particulado
atmosférico de algumas localizações do Estado da Bahia

Orientador: Gisele Olimpio da Rocha

Este estudo visa caracterizar os íons majoritários (HCOO-, CH3COO-, C2O42-, Cl-, NO3-, SO42-, Na+, K+, NH4+,
Mg2+ e Ca2+) presentes no material particulado atmosférico bem como de gases ácidos (HCOOH, CH3COOH,
HOOCCOOH, HCl, HNO3 e SO2) e amônia (NH3) presentes na fase vapor da atmosfera da Baía de Todos os Santos,
no Estado da Bahia. O estudo constará de campanhas de amostragem na estação de transbordo rodoviário (LAPA), na
ponta do Humaytá, ambos localizados na região metropolitana de Salvador, no distrito de Itaparica, e na Ilha de Maré /
Porto de Aratu. As campanhas serão realizadas em duas épocas do ano com a finalidade de verificar a influência do
clima na atmosfera local, assim como verificar a influência dos pólos industriais, atividades portuárias e urbanas sobre
os constituintes dessa atmosfera. As amostras serão analisadas utilizando um cromatógrafo de íons DIONEX, com
módulo ICS 2100 com sistema gradiente para análise de ânions e módulo ICS 1100 com sistema isocrático para a
análise de cátions.

Apresentador: Mariana Santos Queiroz Leal

Título:  PG - Métodos de separação de mistura em livros didáticos de ciências para o ensino fundamental

Orientador: Jose Luis de Paula Barros Silva

Esta comunicação apresenta os resultados da elaboração de uma proposta de ensino dos conceitos de substância e
mistura e aplicação da mesma numa sala de aula de 8ª série/9º ano do ensino fundamental.
Um estudo sobre separação de mistura foi realizado, em função de sua necessidade para conceituar substância e
mistura.
O trabalho foi baseado na teoria da formação de conceitos segundo Vigotski, dando continuidade dos planos anteriores.
Nesse plano a proposta foi elaborada e aplicada juntamente com a professora da turma que primeiramente se apropriou
dos conceitos e das teorias que cercam nosso projeto.
Os resultados observados demonstram que os alunos tiveram uma apropriação dos conceitos científicos, visto que nos
discursos apresentavam linguagem específica e idéias se aproximam do discurso da química. Portanto consideramos a
proposta de ensino como satisfatória e adequada para o objetivo proposto.
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Apresentador: Marina Costa Rodrigues

Título:  PG - Estudo das concentrações, em fase gasosa, de compostos carbonílicos emitidos junto com os
gases de exaustão de motores de veículos na estação de transbordo da LAPA, em Salvador.

Orientador: Jailson Bittencourt de Andrade

A Estação da Lapa, o maior terminal rodoviário localizado na cidade do Salvador, foi inaugurada no ano de 1982 e
atualmente recebe mais de setenta linhas urbanas, fazendo parte da rotina diária de cerca de 460 mil passageiros. A
estação consta de um subsolo, um andar térreo e um superior, onde funcionam lojas, lanchonetes e a administração do
local. Os ônibus que lá circulam, cerca de 330 por hora, são movidos a diesel, e veículos que funcionam com este ciclo
têm uma característica particular de emissão de fumaça devido à combustão incompleta do combustível. Nesta fumaça
encontra-se a maior parte dos poluentes responsáveis pela má qualidade do ar atmosférico das grandes cidades. Os
veículos movidos a esse combustível estão cada vez mais freqüentes o que, aliado a numerosa quantidade de estudos
acerca da poluição causada a partir do diesel (e de outros combustíveis), tem provocado uma intensa preocupação em
relação à saúde da população. A emissão de alguns poluentes dos veículos a diesel (hidrocarbonetos totais, óxidos de
nitrogênio, óxidos de enxofre, material particulado, entre outros) já está regulamentada no Brasil, porém, preocupa a
emissão de compostos carbonílicos, cuja emissão está regulamentada pela legislação apenas aos veículos movidos a
gasolina, álcool ou gás (Abrantes et al, 2005). Com o intuito de estudar uma classe particular de poluentes atmosféricos,
os compostos carbonílicos, realizou-se uma campanha de amostragens, durante o período de 07 a 12 de maio de 2010,
sexta a quinta-feira, no subsolo da Estação da Lapa, local onde a ventilação é precária e não há sistema de exaustão
dos gases gerados pelos veículos. Os compostos carbonílicos encontrados nesta estação, durante uma semana, foram
formaldeído, acetaldeído, propanona, propanaldeído crotonaldeído e benzaldeído. Entre eles, formaldeído, acetaldeído
e propanona foram compostos majoritários, sendo eles quantificados e os outros acima mencionados apenas foram
detectados no local de amostragem. A concentração (ppbv) dos composto majoritários encontrados para o período
especificado variou de 28,45-287,3 (formaldeído), 24,9-171,3 (acetaldeído) e 5,8-72,29 (propanona). No entanto,
propanona só foi observada na segunda-feira a quarta-feira (11-13 maio de 2010). Trabalhos anteriores no mesmo local
obtiveram resultados distintos, possivelmente por terem sido realizados há 13 anos. Neste, de Andrade e colaboradores
(1997) observaram uma concentração máxima de formaldeído igual a 76 ppbV e 16 ppbV para acetaldeído.
Comparando esses resultados com os obtidos no trabalho atual, houve um aumento de quase quatro vezes na
concentração máxima de formaldeído. Já para acetaldeído, o aumento foi de 12,6 vezes. Essa divergência significativa
entre as concentrações máximas encontradas para formaldeído e acetaldeído nesses dois períodos avaliados pode ser
explicada pelo aumento da frota veicular que circula na estação da Lapa atualmente. Na época do estudo anterior
circulavam naquela estação, 150 ônibus por hora, enquanto atualmente esta taxa já ultrapassa os 320 ônibus/hora.

Apresentador: Marina Menezes de Brito

Título:  PG - Avaliação catalítica de perovskitas lamelares pilarizadas na desidratação de bio-etanol a etileno

Orientador: Artur Jose Santos Mascarenhas

A desidratação catalítica do bioetanol foi estudada sobre catalisadores do tipo
titanoniobatos lamelares pilarizados. Os titanoniobatos de potássio lamelares
(KTiNbO5) foram sintetizados por duas rotas: o método cerâmico e a síntese
hidrotérmica, e intercalados com íons butilamônio (n-buNH3+) ou cetiltrimetilamônio
(CTA+), seguido de pilarização com SiO2 utilizando tetraetilortossilicato (TEOS) como
precursor. A caracterização do material obtido pelo método cerâmico, após
intercalação com CTA+ e pilarização com SiO2, mostrou um considerável aumento no
espaçamento basal de 9,26 Å, no KTiNbO5, para 30,87 Å, seguido de aumento na
área superficial de 1,3 para 368,4 m2.g-1. As amostras ácidas preparadas pelos
precursores sintetizados pelas duas rotas e a amostra pilarizada foram testadas na
reação de desidratação catalítica de bioetanol. Altas conversões de etanol e
seletividade a etileno próxima a 95% foram observadas para o titanoniobato
pilarizado com sílica, devido às propriedades texturais e ácidas superiores deste
catalisador.

Apresentador: Mario Marques da Silva Junior

Título:  PG - Validação de sistema de digestão utilizando bloco digestor e dedo frio para a determinação de
chumbo em alimentos vegetais empregando GF AAS

Orientador: Sergio Luis Costa Ferreira

O presente trabalho descreve a otimização e validação de um sistema de digestão de amostra usando um bloco
digestor e dedo frio para a determinação do teor de chumbo em alimentos de origem vegetal empregando a
espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GF AAS). A temperatura de pirólise foi de 900 °C e a de
atomização foi de 2000°C e 5 µg da massa do modificador químico fosfato de amônio. A curva de calibração foi feita a
partir de uma solução aquosa de padrão de chumbo em ácido nítrico 2,60 mol.L-1. Sob as condições otimizadas foi
encontrada uma massa característica mo = 35 pg, LOD = 0,6 ng.g-1 e
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Apresentador: Mario Marques da Silva Junior

Título:  PG - Validação de sistema de digestão utilizando bloco digestor e dedo frio para a determinação de
chumbo em alimentos vegetais empregando GF AAS

Orientador: Sergio Luis Costa Ferreira

LOQ = 2 ng.g-1. A exatidão do método foi confirmada através da analise de três materiais de referência certificados. As
concentrações de chumbo nas amostras analisadas variaram de 12,80 - 69,27 ng.g-1, com um valor médio de 28,59
ng.g-1.

Apresentador: Milena da Silva Cavalcante Brotas

Título:  PG - Avaliação catalítica de perovskitas lamelares pilarizadas na desidratação de glicerol a acroleína.

Orientador: Artur Jose Santos Mascarenhas

O uso e a produção crescentes de biodiesel resultaram em um aumento da oferta de glicerol e num declínio no preço, o
que torna o glicerol uma molécula particularmente atraente para a síntese de outros produtos químicos de maior valor
agregado. Dentre as rotas de transformação do glicerol, destaca-se o processo de desidratação catalítica produzindo
acroleína, que é um importante intermediário na indústria de polímeros, fármacos, entre outros. A reação de
desidratação do glicerol a acroleína pode ser conduzida sobre catalisadores ácidos, tais como sulfatos, fosfatos,
heteropoliácidos suportados, zeólitos, etc. Os niobatos lamelares do tipo K4Nb6O17 possuem propriedades de troca
iônica e intercalação de cátions orgânicos, podendo ser pilarizados com a finalidade de obter um material com
propriedades ácidas e texturais adequadas para serem empregados como catalisadores.Neste trabalho, niobatos
lamelares do tipo K4Nb6O17 foram preparados por síntese hidrotérmica, convertidos à sua forma ácida, caracterizados
e avaliados como catalisadores na desidratação do glicerol a acroleína.

Apresentador: Murilo Leite Alcantara

Título:  PG - Sintese Hidrotérmca de Niobatos de Bismuto

Orientador: Artur Jose Santos Mascarenhas

Os niobatos de bismuto são materiais estratégicos em tecnologia de ponta, devido às suas propriedades ferroelétricas,
optoeletrônicas e eficiente luminescência, e ainda por apresentar propriedades catalíticas e fotocatalíticas. O BiNbO4
apresenta dois polimorfos: a fase triclínica, conhecida como fase beta, estável em altas temperaturas (T> 1020°C), e
ortorrômbica, denominada tipo alfa, estável em temperaturas mais baixas (900°C<T<1020°C). O BiNbO4 é geralmente
sintetizado através de reação em estado sólido, porém métodos alternativos tem sido investigados no sentido de obter
niobatos de bismuto de boa cristalinidade, homogeneidade e nanoparticulados em condições mais brandas de
reação.Neste trabalho niobatos de bismuto foram obtidos através por sintese hidrotérmica usando como precursores o
nitrato de bismuto penta-hidratado e um hexaniobato de potássio do tipo Lindqvist, K8-xHxNb6O19.nH20, que são
espécies solúveis de nióbio. O pH da mistura reacional foi ajustado com hidróxido de amônio entre 7 e 9, para favorecer
a coprecipitação de bismuto e nióbio, antes do tratamento hidrotérmico a 150°C por 24 h. Ao final da síntese
hidrotérmica foram obtidos sólidos amorfos, que foram calcinados a  600°C, 700°C e 800°C. Com o tratamento a pH
8,obteve-se uma mistura de beta-BiNbO4 e alfa-BiNbO4  após a calcinação a 600°C e com o aumento da temperatura
para 800°C, favoreceu a fase alfa-BiNbO4. Através do tratamento da amostra obtida em pH 9, foi possível obter beta-
BiNbO4 puro após a calcinação a 600°C, com o acréscimo da temperatura, favoreceu a fase alfa-BiNbO4. Já o
tratamento da amostra obtida em pH 7, calcinada a 600°C, resultou na formação de Bi5Nb3O15. O aumento da
temperatura de calcinação até 800°C favoreceu a formação de uma mistura de beta-BiNbO4 e alfa-BiNbO4.

Apresentador: Osmando Ferreira Lopes

Título: Monitoramento de Metil-Paration em águas da Bacia do Rio Grande, Empregando um Reator Enzimático
de Acetilcolinesterase acoplado a um Sistema de Análise em Fluxo

Orientador: Oldair Donizeti Leite

No presente trabalho um procedimento analítico em fluxo com detecção espectrofotométrica para a determinação de
metil paration foi proposto. O procedimento foi baseado na inibição da enzima acetilcolinesterase, imobilizada em
esferas de vidro, pelo metil paration. Como substrato e regenerador da enzima foram empregados cloreto de acetilcolina
e 1,1’-trimetileno-bis (brometo de 4-formilpiridina) dioxima (TMB-4) respectivamente. A faixa linear dinâmica obtida foi de
1,0×10-3 - 1.0×10-4 mol L-1. Quando acrescentado água de bromo no preparo dos padrões e amostra observou-se um
aumento na amplitude da faixa linear dinâmica, de 1,0×10-3 - 1,0×10-10 mol L-1. O coeficiente de correlação da curva
foi de 0.997. O desvio padrão relativo foi de aproximadamente 3% na concentração do pesticida de 1,0 × 10-6 mol L-1 e
aproximadamente 10% na concentração de 1,0 × 10-10 mol L-1. O procedimento apresentou ampla faixa linear
dinâmica, ótimo limite de detecção, simplicidade operacional, e custo de análise relativamente mais baixo quando
comparado com métodos cromatográficos.
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Apresentador: Otelicio Bispo dos Santos da Costa

Título: Estudo da reatividade dos butenolídeos derivados do ácido mucobrômico e levulínico, frente a
nucleófilos nitrogenados e sua aplicação na síntese de heterocíclos

Orientador: Silvio do Desterro Cunha

  Há alguns anos o nosso Grupo de Pesquisa em Síntese
Química e Bioatividade Molecular, vem investigando rotas sintéticas
que empreguem reagentes de fácil acesso, baixa tóxicidadade e
derivados de biomassa, objetivando intermediários de grande
interesse sintético e/ou candidatos a fármacos. Neste contexto,
estudamos a reatividade do butenilídeo derivado do ácido levulínico,
que é obtido da biomassa, frente a enaminonas cíclicas e acíclicas,
aminas alifáticas e aromáticas, variando solvente e temperatura.
Na literatura existem  vários trabalhos relatando a síntese e
propriedades bioativas de vários butenolídeos, porém não
encontramos nada que se refira à reatividade do butenolídeo
dibromado,  4-bromo-5(bromometileno)-2-(5H)-furanona, frente aos
nucleófilos,  os quais estamos estudando.  Nossos  melhores
resultados foi com enaminonas cíclicas e com várias anilinas substituídas tanto em metanol como em água.

Apresentador: Pamela Dias Rodrigues

Título:  PG - Otimização da recuperação avançada de petróleo parafínico por injeção de fluidos ASP e Glicerina
Bruta

Orientador: Cristina Maria Assis Lopes Tavares da

Com os métodos convencionais de recuperação de petróleo (primários e secundários), geralmente, apenas cerca de
30% do óleo contido no reservatório é extraído.  É evidente a necessidade de desenvolvimento e aplicação de métodos
especiais de recuperação (recuperação terciária ou avançada), com alvo nesta parcela de 70% do óleo original,
principalmente se o óleo a ser extraído for do tipo pesado.
Objetivando otimizar esse processo, foram realizados testes de recuperação de petróleo utilizando como fluidos de
recuperação diferentes glicerinas brutas das quais a G1A001 apresentou maior fator de recuperação chegando a
recuperar 58% do petróleo injetado, a utilização da solução ASP como fluido de recuperação não mostrou-se tão
eficiente apresentando apenas 9% de recuperação do petróleo injetado.
Além dos testes de injeção os fluidos utilizados foram caracterizados por tensiometria e também foram realizados testes
de miscibilidade entre estes fluidos.
A partir dos testes e caracterizações realizados foi possível identificar que, as glicerinas que não receberam tratamento
para retirada dos resíduos alcalinos de sua composição apresentaram maior capacidade de recuperar petróleo e que a
glicerina bruta é um promissor fluido de recuperação para substituição da utilização da solução ASP , método químico
mais comumente utilizado pelas industrias de petróleo atualmente.

Apresentador: Paulo Roberto R. de Mesquita

Título:  PG - Síntese de Bi2S3 nanoestruturado usando líquidos iônicos como template

Orientador: Luciana Almeida da Silva

A pesquisa em semicondutores aplicados a produção fotocatalítica de H2 a partir da água tem ganhado destaque nas
últimas três décadas com a descoberta da possibilidade de decomposição fotocatalítica da água. O sulfeto de bismuto,
Bi2S3, com faixa de “bandgap” de 1,3 a 1,7 eV, dependendo do tamanho da partícula, pode ser um excelente material
capaz de absorver uma grande parte de luz solar e atuar como fotocatalisador. Neste trabalho foram desenvolvidas uma
rota sonoquímica e outra por aquecimento brando para síntese de Bi2S3 nanoestruturado. Foram obtidos sólidos com
tamanho médio de partículas entre 9,0 e 13,0 nm. A rota sonoquímica desenvolvida tem como vantagens o reduzido
tempo de reação e a possibilidade de utilização de um solvente não-aquoso; enquanto a rota por aquecimento utiliza
temperatura de 120 ºC, sendo esta muito menor que as temperaturas utilizadas na literatura (até 800 ºC). Também foam
estudados os efeitos da adição de diferentes líquidos iônicos na morfologia das partículas de Bi2S3. As metodologias
desenvolvidas se mostraram promissoras na produção de sulfeto de bismuto nanoestruturado para utilização como
fotocatalisadores.
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Apresentador: Paulo Vitor dos Santos Ferreira

Título: Catalisadores estruturados a base de perovskita para a convesõa de Gás Natural

Orientador: Soraia Teixeira Brandao

 A reação de oxidação parcial do metano (OPM) é uma rota alternativa à reforma a vapor do metano para obtenção do
gás de síntese, matéria prima utilizada na síntese Fisher-Tropsch, na rota gas to liquid (GTL) que permite a obtenção de
hidrocarbonetos. Neste trabalho foi estudada a rota dipcoating de preparação de catalisadores estruturados a base de
perovskitas La1-xSrxNiO3 (x = 0,0; 0,1; 0,2 e 0,4) depositados em monólitos de cordieríta. Os catalisadores obtidos
foram caracterizados e avaliados na oxidação parcial do metano.

Apresentador: Rafael Pena Siqueira

Título:  PG - Desenvolvimento de método analítico para determinação de cianeto na manipueira obtida na
microrregião de Vitória da Conquista

Orientador: Anderson Santos Souza

A mandioca é considerada de grande importância para a América Tropical onde se constitui numa das principais fontes
de carboidratos, disponível aos extratos sociais de baixa renda. Tanto as folhas como as raízes são utilizadas na
alimentação, sendo as raízes o principal produto, consumidas na forma de farinha, raízes frescas cozidas e fécula.
Na microrregião de vitória da Conquista, nos municípios onde a mandioca é cultivada a forma de cultivo que prevalece é
a agricultura familiar, este fato colabora para que os resíduos da prensa (manipueira) da mandioca não sejam tratados
para posterior descarte no meio ambiente formando pequenos lagos desse resíduo tóxico, por apresentar altas
concentrações de Cianeto.
As conseqüências das intoxicações crônicas por cianeto são diversas, como a atrofia óptica, surdez e polineuropatia,
problemas estes causados principalmente pelo fato de o cianeto atuar diretamente nas células impedindo o
carreamento de oxigênio pelas mesmas, outros sintomas da ingestão/ inalação de cianeto são vômitos, diarréia,
sonolência, dores abdominais, convulsões musculares, torpor, coma e a morte.
Este trabalho teve como objetivo realizar a otimização com uma analise multivariada de uma reação conhecida que
consiste na utilização da cloramina T como um agente oxidante , fazendo com que o CN- se torne CN+ para que possa
reagir com o Cl- formando CNCl para que então a Piridina possa complexar o Cianeto e em seguida sofrer um hidrolise,
liberando o Cianeto na forma de H2NCN + H+ , deixando a piridina, hidrolisada, livre para reagir com o ácido barbitúrico
formando uma espécie colorida que pode ser lida no comprimento de onda de 578nm.
Após o estudo da reação foram escolhidas as variáveis pH, volume de oxidante, volume de reagente de cor (RC),
temperatura e tempo de reação para serem estudas no planejamento.
O resultado mostrou que a variável de maior significância foi o volume do RC tendendo a positivo, seguida pela
interação entre pH-Temperatura e RC-Temperatura. Com relação a pH-Temperatura, concluiu-se que em valores
menores de pH e valores maiores de temperatura maior seria a resposta analítica. Com relação a interação Reagente
de cor-Temperatura, volumes maiores do reagente uma temperatura menor dava melhores resultados, e em volumes
menores de reagente, temperaturas maiores davam melhores resultados. Porém, como os resultados de maior volume
de reagente foram muito melhores, e se escolheu esta condição.
Após todas estas analises foi observado que a tendência do ponto ideal era para: maior volume de reagente, menor
volume de oxidante, maior pH, maior tempo e menor temperatura.
Ao se obter estes resultados, se traçou um faixa de linearidade, e pode ser visto claramente que a partir da
concentração 2,5.10-5  das amostras a curva inicia um platô, não se mostrando mais linear, por conta disto a curva de
calibração teve suas concentrações escolhidas antes deste ponto. Ao traçá-la foi observado que a curva se mostrava
bastante linear obtendo um R2=0,998. Foi medido também o Limite de detecção=0,0007 ppm e Limite de
quantificação=0,0023 ppm, que também se mostraram dentro do esperado, e a precisão que teve somente 48% de
resultado.
Os valores de cianeto na maioria das amostras se mostraram altos, principalmente na localidade de Datilândia, que
chegou a obter mais que 300ppm. Outra amostra que teve valores elevados de cianeto foi a da localidade de Lagoa
Grande, obtendo valores maiores que 200ppm. As demais amostras tiveram resultados próximo ao da literatura que é
de 140mg/L, mas esta concentração já é suficiente alta para causar graves efeitos colaterais, e até levar a morte.
Por conta disto, fica evidente que a extensa produção de manipueira, sem ter o devido tratamento, é um grande
problema ambiental na região sudoeste da Bahia, e deve ser analisada quanto aos seus possíveis destinos e
tratamentos, como por exemplo, na utilização como fertilizante agrícola, por sua elevada carga de nutrientes.
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Apresentador: Raquel Cardoso Machado

Título: Desenvolvimento de procedimentos de pré-concentração simultânea para determinação multielementar
seqüencial de metais por FAAS

Orientador: Fabio Alan Carqueija Amorim

Esse trabalho apresenta o desenvolvimento, otimização e validação de uma metodologia de pré-concentração
simultânea de metais e determinação seqüencial utilizando sistemas não automatizados e automatizados. A
metodologia baseia-se na extração dos metais de interesse (Cd(II) e Pb(II) para o sistema não automatizado e Cu(II)
para  o sistema automatizado) por meio de uma  minicoluna (para o sistema não automatizado) de pré-concentração
empacotada com a resina Amberlite XAD-2 funcionalizada com a-nitroso-ß-aminofenol (NN-XAD) e utilizando uma outra
coluna empacotada com espuma de poliuretano impregnada com 1-(2-Piridilazo)-2-Naftol (EPU-PAN) para o sistema
automatizado, com seguida eluição dos íons metálicos. Para o sistema não automatizado, o eluato foi recolhido e
bombeado para um sistema de formação de spray térmico em um forno sobre a chamados íons metálicos para
detecção seqüencial por Espectrometria de Absorção Atômica (FS TS-FF-AAS).  Variáveis associadas com o
desempenho do sistema de pré-concentração em fluxo, tais como pH, concentração do tampão, concentração do
eluente, vazão de amostragem e vazão de eluição foram estudas utilizando técnicas multivariadas de otimização. Um
planejamento fatorial fracionário foi aplicado para avaliação do grau de significância das variáveis e um planejamento
Box-Behnken foi aplicado para otimização das condições ótimas das variáveis estudadas. O sistema  automatizado
ainda está em desenvolvimento, e suas variáveis significativas, bem como a otimização e validação do método
proposto.

Apresentador: Rayara Ribeiro de Sousa

Título: Encapsulamento de metrifonato em microesferas de derivados de corboximetilcelulose e amilopectina

Orientador: Jacques Antonio de Miranda

RESUMO: No presente trabalho foi avaliada a possibilidade de obtenção de micropartículas de amilopectina e
carboximetilcelulose, visando encapsular metrifonato, agente quimioterápico utilizado no tratamento da
esquitossomíase. Os resultados mostraram as condições experimentais adotadas com base na técnica de
emulsificação/evaporação do solvente ainda não foram ajustadas. Paralelamente, são apresentados resultados
referentes a estudos sobre o comportamento fotofísico de três corantes alimentícios (amaranto, amarelo crepúsculo e
eritrosina) em diferentes meios de dispersão.

Apresentador: Rochelane Batista Marques

Título: Preparação de Materiais Empregando o Processo Sol-gel e Complexos de Rutênio com o Ligante
Nitrosilo para Liberação Controlada de Óxido Nítrico

Orientador: Fabio Gorzoni Doro

O óxido nítrico (NO) desempenha importante papel em sistemas biológicos, atuando no controle da pressão sanguínea,
neurotransmissão, morte de patógenos e células tumorais e o controle da adesão e agregação de plaquetas, entre
outros. De forma geral, essa mediação ocorre por concentrações mínimas e localmente restritas dessa espécie. Dado a
importância do NO e a relação entre sua concentração e função, esforços têm sido realizados para o desenvolvimento
de compostos que possam controlar sua biodisponibilidade e a homeostasia do organismo. Uma das estratégias para
se alcançar esse objetivo é a utilização de complexos nitrosilo metálicos, os quais carregam o NO em sua esfera de
coordenação podendo atuar como potenciais agentes tumorigênicos, anti-hipertensivos ou bactericidas. Tais complexos
podem ser associados a matrizes resultando em sistemas que permitiriam uma liberação local. Neste trabalho
relatamos a imobilização dos complexos nitrosilos cis-[Ru(NO)(NO2)(X-Y)2](PF6)2, onde X-Y =  bipiridina (bpy) ou
fenantrolina (phen) em matriz de sílica obtida utilizando tetraetoxisilano (TEOS) através do processo sol-gel, visando
obter sistemas capazes de liberar NO de forma controlada e localizada. Os materiais contendo os complexos
imobilizados foram caracterizados por espectroscopia vibracional na região do infravermelho (IV), apresentando bandas
em 1922 cm-1 (bpy) e 1944 cm-1 (phen), que por comparação com os mesmos não imobilizados, foram atribuídas ao
?(NO). A análise por voltametria de pulso diferencial (VPD) mostrou ondas catódicas com potenciais de pico (Epc) em +
98 mV (bpy) e + 105 mV (phen) (vs Ag/AgCl). Esse comportamento, aliado aos dados de IV, sugerem que essas ondas
sejam referentes ao processo redox {RuNO}6/7. No entanto, nos análogos não imobilizados em solução aquosa (pH =
1), a redução {RuNO}6/7 ocorre em + 210 mV e +230 mV, respectivamente. Essas diferenças sugerem a ocorrência de
reações químicas já no processo de imobilização dos nitrosilo complexos na matriz de sílica, com a formação de uma
espécie contendo ainda o centro {RuNO}6. A liberação de NO desses materiais foi investigada através da redução
eletroquímica e por irradiação com luz (LED 404 nm). Durante a eletrólise observou-se uma redução da intensidade de
corrente da onda atribuída ao processo {RuNO}6/7. Durante a irradiação com luz, o acompanhamento foi realizado por
IV e VDP. No primeiro caso foi observado uma diminuição do estiramento do ?(NO) e no segundo uma redução da
intensidade de corrente da onda atribuída ao processo {RuNO}6/7. Esses resultados são consistentes com a liberação
de NO. Diferentemente dos complexos imobilizados, a irradiação de luz nos análogos não imobilizados, resultou em um
deslocamento banda referente ao ?(NO) para menor número de
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Apresentador: Rochelane Batista Marques

Título: Preparação de Materiais Empregando o Processo Sol-gel e Complexos de Rutênio com o Ligante
Nitrosilo para Liberação Controlada de Óxido Nítrico

Orientador: Fabio Gorzoni Doro

onda, consistente com a isomerização NO2 para ONO do ligante nitrito coordenado. Esses resultados indicam que
durante o processo de imobilização podem ocorrer reações com os complexos nitrosilo sem, no entanto, impedir que os
materiais obtidos sejam capazes de liberar NO quer seja por estímulo eletroquímico ou fotoquímico. Adicionalmente,
tais fatos podem constituir um mecanismo útil para controlar a liberação da referida espécie química. Em se tratando da
pesquisa de novos fármacos contendo óxido nítrico, deve-se levar em consideração que a sua biodisponibilidade
excessiva é prejudicial ao organismo humano. Assim, o domínio destes processos pode fornecer subsídios para o
desenvolvimento de produtos que proporcionem liberação local e controlada de NO.

Apresentador: Rodrigo Oliveira Mato Grosso

Título: Preparação e caracterização de blendas poliméricas à base de PET reciclado e poliésteres derivados da
mistura dos ácidos fumárico e maleico

Orientador: Nadia Mamede Jose

O glicerol é o principal co-produto do biodiesel, correspondendo a 30% em massa do combustível produzido. Devido à
grande quantidade de glicerol gerado, sua utilização vem se tornando uma preocupação. Outro problema relacionado
ao meio-ambiente está na utilização do PET, que demora para se degradar na natureza. Através desse projeto damos
uma nova alternativa para o uso do glicerol e um novo destino para o PET pós-consumo, diminuindo o impacto
ambiental causado por estes.

Apresentador: Rodrigo Rodrigues Victor de

Título: Avaliação e sorção de pesticidas empregando extração em fase sólida

Orientador: Oldair Donizeti Leite

O uso de pesticidas tem-se se intensificado nos últimos anos com relação ao combate a pragas,
insetos e ervas daninhas a fim de um maior controle sob a produção de leguminosas, frutas,
vegetais aumentando-se a eficiência de produção. Entretanto a degradação dos compostos
aplicados ou sua conversão em outros produtos,não significa necessariamente perda da atividade
biológica, e muitas vezes, essa conversão pode resultar em produtos ainda mais tóxicos e ativos
(os quais podem ser dispersos principalmente para o leito de rios provocando contaminação). No
respectivo trabalho realizou-se estudos envolvendo a tecnica de extração em fase sólida (SPE)
para o monitoramento do pesticida carbofuran na bacia do rio grande,o método consiste na pré-concentração das
amostras de água em cartuchos de SPE contendo 500 mg de C18 seguida da
eluição com acetonitrila. Realizou-se analise em virtude dos padrões de recuperação verificados no
cartucho observando-se certa quantia de pesticida nas águas e verificando-se a eficiência da
tecnica de extração em fase sólida

Apresentador: Rubem Romero Nunes Cavalcanti

Título:  PG - MODELAGEM DE TRANSPORTE IÔNICO EM ELETRÓLITOS DE SOFC

Orientador: Jaime Soares Boaventura Filho

A Célula a combustível associa elevada eficiência energética ao reduzido impacto ambiental. Entre as Células a
combustível, destaca-se a óxido de sólido (SOFC), operando a alta temperatura. Nesse dispositivo, o eletrólito é um
elemento crítico, determinando a sua eficiência ôhmica. Entretanto, estudos fenomenológicos da difusão iônica em
eletrólitos são praticamente inexistentes. Este trabalho estudou a condução de íons oxigênio no YSZ (zircônia
estabilizada com ítria), assumindo o salto das vacâncias iônicas.
A condução iônica foi baseada em dois modelos: 1) difusão pela lei de Fick; e 2) gradiente do potencial químico no
eletrólito. O potencial químico foi estimado, utilizando mecânica estatística, para um grand ensemble canônico, um
sistema de esferas rígidas e potencial tipo poço quadrado. A mobilidade das vacâncias iônicas foi estimada como gás
ideal, seguindo o modelo de nuvem eletrônica em metais. Foram assumidos dois perfis para a concentração das
vacâncias: 1) linear; e 2) exponencial. Surpreendentemente, a condução iônica do eletrólito não obedece à difusão de
Fick, mas é corretamente modelada pelo gradiente do potencial químico. O fluxo iônico é fortemente dependente da
concentração de vacâncias nos eletrodos e, conseqüentemente, da atividade catalítica e eletroquímica do ânodo e
cátodo.
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Apresentador: Thais Luz de Souza

Título:  PG - Estratégias para determinação de elementos traço em amostras ambientais empregando técnicas
espectrométricas

Orientador: Maria das Gracas Andrade Korn

No estudo de matrizes ambientais a determinação das formas de associação destes metais é essencial para a
avaliação da mobilidade destes e conseqüentemente para a obtenção de importantes informações acerca de sua
disponibilidade ou toxicidade. Neste trabalho foram coletadas amostras de solo em cinco pontos da região circunvizinha
ao Centro Industrial de Aratu, em Simões Filho - BA, para uma avaliação preliminar da disponibilidade de Ba, Cr, Cu,
Mn, Pb, Cd, Ni, Zn, V, Co, Fe e Sr, empregando diferentes extratores para posterior determinação dos analitos
empregando espectrometria de emissão óptica com plasma de argônio indutivamente acoplado (ICP OES). As amostras
foram submetidas à secagem em estufa a 40ºC até massa constante, maceradas com grau e pistilo, homogeneizadas,
quarteadas e peneiradas em malha de nylon de 2 mm e depois de 63 µm. Foram avaliados 2 procedimentos de extração:
(1) adição de 10 mL de solução extratora de ácido clorídrico a 0,12 mol L-1 em cerca de 1,0 g de amostra, seguido de
agitação mecânica e posterior centrifugação; e (2) adição de 20 mL de solução extratora de ácido acético (HAc) a 0,11
mol L-1 em cerca de 0,5 g de amostra, seguido de agitação mecânica e posterior centrifugação. Para a extração em
meio de ácido clorídrico a 0,12 mol L-1 foram quantificados Ba, Cr, Cu, Cd, Co, Fe, Ni, Mn, Pb,  Zn e V na amostra A2, o
que pode ser creditado ao fato desta amostra ser um solo com maior influência de poluentes, visto que é uma área onde
existiu um ponto de descarga de lixo. Para a extração com acido acético 0,11 mol L-1 só foi possível determinar os
elementos Ba e Mn em todas as amostras e Cu, Ni, Pb, Sr, Zn na amostras A2. A concentração de manganês nas
amostras está acima dos registrados para peneiração em malha de nylon com diâmetro médio de 2 mm, evidenciando a
necessidade de avaliação de contaminantes nessa fração.  Estes resultados são preocupantes, visto que esses
elementos por estarem mais disponíveis podem ser lixiviados para águas subterrâneas e/ ou absorvidos pelas plantas
e/ou pelos alimentos que são produzidos nessas áreas.

Apresentador: Thiago Marinho Barretto Falcao

Título:  PG - Biomonitoramento de “garrafadas” comercializadas no município de Barreiras

Orientador: Jacques Antonio de Miranda

A flora do cerrado é de enorme riqueza, mas somente 1,5% de sua extenção é protegida por lei. Considerando que,
historicamente, os metabólitos secundários de plantas vêm sendo utilizados pela humanidade, como medicamentos,
desde o inicio da nossa civilização, e que, nos dias atuais, mesmo com o grande desenvolvimento de drogas obtidas a
partir de síntese orgânica, eles continuam desempenhando um papel de destaque na saúde publica tornado
fundamental o conhecimento da química e farmacologia das plantas utilizadas para estes fins. O presente projeto visa
estudar uma espécie nativa do cerrado do oeste baiano, Salacia Campestris Walp.(Hippocrateaceae), conhecida
popularmente na região como bacupari-do-campo. Obteve-se o extrato etanólico das folhas sendo denominado de
(EESCF), o qual foi submetido à partição liquido-liquido obtendo as seguintes frações: hexano, clorofórmio, acetato de
étila e n-butanol. O extrato e as frações obtidas foram submetidos a atividades alelopática, larvicida e antioxidante. As
frações n-butanólica e acetato de etila foram testadas contra Lactuca sativa L, verificando assim o seu potencial
alelopático, sendo evidenciado o estímulo sobre a germinação e a inibição sobre o crescimento da radícula e do
hipocótilo para a fração n-butanólica, enquanto que a fração AcOEt provocou efeitos contrários em todos os testes
realizados. A atividade antiradicalar do extrato e das frações foi determinada utilizando o radical livre DPPH. Os
resultados foram expressos através de EC50. A fração n-ButOH revelou-se a mais ativa (8,54.10-3±9,0.10-4), seguida
do extrato etanólico (6,99.10-3± 4,5.10-4)  e da fração CHCl3 (2,74.10-2±2,1.10-3). Os valores da atividade antioxidante
são bastante satisfatórios visto que as substâncias utilizadas como padrões, Trolox (IC50 2,6x10-4mg/mL) e Vitamina C
(IC50 4,3x10-2mg/mL), apresentam atividade antioxidante semelhante às amostras testadas. Ainda se encontra em
realização o teste para a avaliação da atividade larvicida, e a determinação de compostos fenólicos bem como o estudo
cromatográfico das frações ativas.

Apresentador: Tiago dos Santos Estrela

Título:  PG - Síntese de Ésteres Orgânicos Empregando Catalisadores Contendo Óxidos Mássicos e Suportados

Orientador: Valdeilson Souza Braga

O presente projeto de pesquisa teve como objetivos sintetizar catalisadores suportados e óxidos porosos. Foram
preparados catalisadores contendo 10% V2O5/Al2O3 e Nb2O5/Al2O3 utilizando como métodos de sínteses os
processos de impregnação (impregnação com etanol 50% e 95%) e sol-gel. Dados de DRX mostraram a ausência de
fase cristalina nos materiais preparados via sol-gel, exibindo cristalinidade nos materiais obtidos por impregnação com
etanol. As análises de FT-IR apontaram possíveis interações do suporte com as espécies superficiais. Os resultados
das reações de esterificação de ácido acético com etanol exibiram a eficiência dos materiais, apresentando conversão
de ácido acético em aproximadamente 72% a
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95%.

Apresentador: Ubirajara Santos Gomes

Título: MODELAGEM DA PRECIPITAÇÃO DE ASFALTENO INDUZIDA PELA INJEÇÃO DE CO2

Orientador: Gloria Meyberg Nunes Costa

O petróleo está se tornando escasso e as novas descobertas de campos petrolíferos são cada vez mais difíceis. Para
os reservatórios, cujos mecanismos de produção são pouco eficientes o deslocamento miscível com gás carbônico é
um dos métodos mais promissores. A injeção de CO2 desloca quantidades significativas tanto de óleo como de água,
conseqüentemente originando também um reservatório com uma capacidade de armazenamento de CO2 elevada
(também auxiliando a diminuição do efeito estufa). Em um processo de deslocamento miscível o solvente CO2 injetado
pode induzir a floculação e depósito de asfaltenos e outras partículas orgânicas pesadas. Isto pode causar numerosos
problemas de produção com um efeito prejudicial na recuperação do óleo. A precipitação de asfalteno afeta a produção,
o processamento e transporte de óleo. Durante a produção do óleo, a precipitação do asfalteno é gradualmente formada
e isto reduz a permeabilidade, porosidade e finalmente bloqueia a tubulação dos poços. Na produção de óleo, as
mudanças térmicas implementadas causam precipitação de asfalteno, decomposição e formação de coque. Portanto é
importante entender o comportamento deste material orgânico nas condições de operação do reservatório.
Asfalteno é a fração do óleo constituída de hidrocarbonetos polares poliaromáticos de alto peso molecular que são
geralmente caracterizados como insolúveis em n-hexano e em n-pentano. A quantidade e natureza do asfalteno
precipitado dependem do tipo do agente de precipitação, da razão óleo-solvente, tempo contato de óleo-solvente,
pressão e temperatura. Como este assunto é acompanhado por extensas perdas econômicas, são necessários estudos
teóricos e experimentais dos parâmetros efetivos na precipitação do asfalteno para se entender o principal mecanismo
de formação de asfalteno precipitado, para evitar este fenômeno e também obter as informações necessárias para
desenvolvimento de modelos. Contudo, atividades experimentais por si não são suficientes para alcançar uma imagem
clara das condições e possíveis problemas, pois alem dos experimentos envolverem altos custos é impossível em
alguns casos. Assim, os modelos deverão prever as questões levantadas acima com uma precisão razoável. Tendo em
vista a complexidade do problema, a finalidade do trabalho é estudar os conceitos gerais sobre petróleo e asfaltenos,
estudar a caracterização de petróleo dando ênfase nas características essenciais para simulação de asfaltenos Faz
parte também do trabalho realizar pesquisa bibliográfica de modelos e métodos de cálculo bem como a implementação
de códigos computacionais para a precipitação de asfaltenos induzida pela injeção de CO2, ajuste e estimação de
parâmetros, avaliação e testes com dados experimentais de literatura.

Apresentador: Vinicius Santos da Silva

Título: Porfirinas ß-bromadas assimétricas: síntese, catálise oxidativa e desenvolvimento de sensores
eletroquímicos

Orientador: Gilson de Freitas Silva

Porfirinas são compostos macrocíclicos, aromáticos, altamente conjugados, presentes em várias proteínas,
desempenhando importantes papéis em atividades biológicas, tais como: transporte e armazenamento de oxigênio
(hemoglobina e mioglobina) e oxidação catalítica (monooxigenase dependente do citocromo P-450). Esses compostos
prestam-se, in vitro, a inúmeras investigações que têm como objetivos principais, a compreensão dos fenômenos
biológicos, a criação de modelos biomiméticos e a preparação de novos materiais e sensores.
Sistemas químicos que envolvem a oxidação de substratos orgânicos, catalisados por metaloporfirinas, são muito
estudados. A eficiência e a seletividade destes processos de oxidação de substratos orgânicos (alcanos e alcenos) são
dependentes do ambiente criado pelo macrociclo ao redor do centro metálico (Mn ou Fe). Porfirinas  protegidas estérea-
e eletronicamente levam a processos seletivos e de alta  eficiência, logo estes sistemas são estudados com o intuito de
utilizá-los em oxidações preparativas em síntese química, sendo interessante para a indústria de fármacos. Assim, um
dos objetivos deste projeto é a obtenção de uma manganês-porfirina ß-bromada assimétrica inédita para aplicação
como catalisador biomimético.
Além do uso de metaloporfirinas como catalisadores, idealizou-se a obtenção das mesmas para aplicação no
desenvolvimento de sensores eletroquímicos. Isso é justificado pela grande necessidade de formas de análises simples,
de baixo custo e com resposta rápida para diferentes compostos de interesse (químicos e/ou biológicos). Neste projeto,
o objetivo é utilizar os sensores eletroquímicos desenvolvidos para determinação de corantes e hormônios que são
encontrados como contaminantes no solo e nas águas.



Área: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA   Sub-Área: QUÍMICA

Apresentador: Willian Andrade Prado

Título: Síntese e Caracterização de nanoestruturas óxidas utilizando template membrana

Orientador: Poty Rodrigues de Lucena

Recentes esforços têm sido empregados na obtenção e compreensão dos
conceitos fundamentais envolvidos no crescimento de nanoestruturas de materiais
tais como óxidos complexos que apresentam aplicações promissoras em escala
nanométrica. Neste trabalho, nanofios policristalinos de ZrTiO4 (ZT) foram obtidos
a partir do método dos precursores poliméricos utilizando membranas de
policarbonato como template para formação das nanoestruturas em substrato de
silício. Soluções metálicas precursora do óxido foram depositadas nas templatemembranas
pela técnica de spin-coating e calcinadas em forno elétrico. Alguns
parâmetros do processo foram otimizados e apresentaram uma relação íntima com
o crescimento, a organização e a morfologia dos nanofios de titanato de zircônio.
O diâmetro do poro da membrana e viscosidade das soluções definem a estrutura
final dos nanofios formados em substratos de silício.

Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: ANTROPOLOGIA

Apresentador: Anne Alencar Monteiro

Título: A expressão artística musical afro-brasileira e sua memória no recôncavo baiano: um mapeamento de
fontes e acervos

Orientador: Livio Sansone

O projeto Arquivo e Museu Digital da Memória Negra e Africana no Brasil visa
estimular a produção de tecnologias sociais e ferramentas interativas e
colaborativas que possibilitem a ampliação e construção de novas bases de
dados e fonte para pesquisadores interessados na temática dos estudos
étnicos e africanos. Assim, desenvolver em parceria com diversos arquivos e
pesquisadores um ambiente/plataforma (posteriormente um software para fins
educativos) para a preservação de arquivos com materiais de pesquisadores
em estudos étnicos e africanos no Brasil e na África (notadamente, para
começar, Moçambique, Cabo Verde, Guiné Bissau, Angola e Senegal) é nossa
pretensão. Isso será fundamental para retroalimentar uma rede de
pesquisadores que acreditam naquilo que nós chamamos de "generosidade
digital". Este programa (e sua plataforma) será de domínio público e
disponibilizado para que todos os interessados possam realizar download, usar
e - se desejar - colocar em rede seus próprios materiais, em nosso Arquivo
Digital, partilhando, socializando o resultado de suas pesquisas e produção
acadêmica.

Apresentador: Aroldo de Albuquerque Mello

Título:  PG - Organização cultural do tempo e situação: um estudo sobre o uso do tempo em Salvador.

Orientador: Elaine Figueira Norberto Silva

Esta pesquisa tem como objetivo estudar o comportamento cultural em relação ao
tempo. Parte-se das noções elaboradas pelo antropólogo E. T. Hall - tempo
monocrônico, uma atividade de cada vez e tempo policrônico, várias atividades ao
mesmo tempo - a partir das quais o autor constrói um esquema conceitual para analisar
as diferenças culturais nas sociedades contemporâneas. Hall considera que os países
latinos vivem um tempo policrônico, onde a noção de exatidão é muito fluida ou mesmo
inexistente. A hipótese deste trabalho, inspirada nas idéias de E. Goffman, é que o
comportamento cultural em relação ao tempo depende da situação ou do contexto. A
investigação empírica, de natureza quantitativa, busca observar o modo como as pessoas que trabalham em Call
Centers, em Salvador, organizam suas atividades. A escolha
desta atividade se dá pelo fato que ela requer pontualidade, regularidade e disciplina.
Assim, os resultados desta pesquisa empírica devem estabelecer um diálogo com as
idéias destes autores, devendo também contribuir para desfazer um estereótipo sobre os
baianos: a idéia de que na Bahia não há pontualidade nem assiduidade no trabalho.



Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: ANTROPOLOGIA

Apresentador: Carolina Santana de Souza

Título:  PG - Impactos da Dinâmica do Cuidado na Família: estudo sobre os significados e motivações das
trocas intergeracionais na percepção de idosos e cuidadores.

Orientador: Fatima Regina Gomes Tavares

O projeto propõe a investigação dos impactos da dinâmica do cuidado na família, tomando por objeto de estudo os
sentidos e motivações das trocas intergeracionais na percepção de idosos e cuidadores a partir da análise das práticas
e discursos relativos aos cuidados que se desenvolvem no contexto familial. Neste sentido, a questão do apoio
intergeracional é colocada, considerando o atual contexto de aumento da longevidade da população mundial e de suas
repercussões em todas as dimensões da sociedade -- principalmente no interior das famílias. O objetivo geral da
pesquisa consiste em identificar e analisar os sentidos e motivações das trocas intergeracionais na percepção de
mulheres e homens, idosas/os e cuidadoras/es, residentes em Salvador, a partir do exame das práticas e discursos
relativos aos cuidados que se desenvolvem no contexto familial, visando identificar e compreender os impactos da
dinâmica do cuidado nesses arranjos familiares e suas repercussões na constituição, transformação e conservação das
relações de gênero e entre gerações. As implicações do aumento da longevidade refletem-se nas mudanças de valores,
formas de convívio e de intercâmbio intergeracional, especialmente no interior das famílias. O estudo das trocas
intergeracionais através das percepções de idosos e cuidadores relativas às práticas cotidianas e aos discursos que
significam e motivam a dinâmica do cuidado pode oferecer algumas contribuições tanto para a elaboração de medidas
de apoio aos idosos e suas famílias, quanto para a compreensão das reconfigurações de modelos e práticas sociais.
Adotando uma metodologia qualitativa, o trabalho apóia-se na abordagem etnográfica, considerando que os
comportamentos humanos só podem ser compreendidos e explicados se tomarmos como referencial o contexto social
em que atuam. Partindo do princípio de que nem todas as regras que norteiam os comportamentos humanos estão
explícitas, o trabalho de pesquisa consiste no exame minucioso de diferentes aspectos da vida do grupo social
estudado. Assim sendo, os métodos utilizados são o trabalho de campo intensivo, através da observação direta e do
registro etnográfico, e a realização de entrevistas individuais, gravadas e transcritas, baseadas em roteiro construído a
partir dos objetivos definidos no estudo. Além disso, visitas informais são realizadas com o fim de observar a maior
diversidade de situações vividas pelos idosos e seus cuidadores, no intuito de dirimir parte da formalidade presente na
situação de entrevista gravada, assim como para caracterizar, com a maior profundidade possível, seus modos de vida
e suas percepções sobre eles. O trabalho de campo está sendo desenvolvido e, até o momento, cinco idosos e seus
respectivos cuidadores estão sendo investigados. Foram realizadas cinco entrevistas com idosos (03 mulheres e 02
homens) e quatro entrevistas com seus cuidadores (somente mulheres). Eles foram divididos em dois grupos,
considerando os diferenciais de classe: quatro idosos pertencem às camadas médias e um deles, às camadas
populares. A perspectiva é ampliar o número de idosos pertencentes às camadas populares e formar um novo grupo, de
idosos que necessitam de assistência integral de seus cuidadores, já que os dois primeiros grupos são formados por
idosos com condições de saúde relativamente boas. As transcrições das entrevistas estão sendo realizadas
simultaneamente ao trabalho de campo. Os registros no diário de campo e as notas de campo estão sendo redigidos de
forma sistemática, organizados desde o princípio para facilitar a posterior análise dos dados. O levantamento das
principais categorias reunidas através do estudo também está ocorrendo ao mesmo tempo em que os dados estão
sendo coletados. Como o trabalho de coleta e sistematização dos dados ainda não foi finalizado, não é possível
apresentar conclusões em relação aos objetivos definidos no projeto.

Apresentador: Claudia Santana dos Santos Moura

Título:  PG - Estudo etnográfico sobre relações raciais no contexto do lazer de shopping.

Orientador: Fatima Regina Gomes Tavares

Como indicam estudos realizados sobre o assunto, os temas raça e racismo, principalmente, costumam gerar muito
desconforto entre os brasileiros, sobretudo devido à circulação da idéia de democracia racial, que foi construída como
um dos pilares característicos da nacionalidade brasileira. Embora há muito tempo a categoria raça tenha sido
largamente pesquisada no Brasil, ainda permanecem muitas divergências quanto à existência de desigualdades raciais
e a questão racial permanece polêmica. Diante disso, pretendo analisar se o elemento racial se manifesta no contexto
do lazer de shopping e, se sim, como ele é mobilizado e como interfere nas relações interpessoais e na organização
espacial. Sobretudo, interessa saber como as categorias raça e lazer são compreendidas e quais conotações raciais
são mobilizadas pelos informantes. Ao longo da revisão de literatura, percebi que a noção de raça costuma oscilar entre
duas acepções: a primeira a concebe como algo natural e determinante e a segunda baseia seu discurso no repúdio à
primeira, no intuito de corrigi-la, pois defende que só faz sentido admitir classificações raciais se a categoria raça é
concebida apenas como mais uma das invenções humanas, como mais um conceito social e historicamente situado.
Essa discussão ganha cada vez mais visibilidade e importância no Brasil, no qual a temática racial encontra-se em
pauta, assim como suas implicações políticas e jurídicas.



Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: ANTROPOLOGIA

Apresentador: Cristiane Reis Lobo

Título: Revoltas indígenas no Brasil entre final século XVIII e século XIX : uma perspectiva comparativa

Orientador: Maria Rosario Goncalves de Carvalho

O objeto deste Projeto é a reação à conquista dos denominados Índios da Pedra Branca,
da Freguesia de Nossa Senhora de Nazareth da Pedra Branca, que viviam na porção sul
do Recôncavo Baiano até o final do século XIX. Sob tal denominação, havia dois
grupos indígenas, isto é, os Camuru, posteriormente denominados Kariri, e os Sapuyá,
ambos pertencentes à família linguística Kariri e, respectivamente, às línguas Kamuru e
Sapuyá (Dantas et al 1992: 432). Os primeiros teriam, originalmente, vivido na aldeia
da Pedra Branca, e a eles se imputa uma trajetória caracterizada por estreito
relacionamento com a instituição militar, sob o governo colonial, na condição de
soldados utilizados na captura de escravos foragidos e na repressão a quilombos. Já os
segundos, cuja reputação era de índios refratários à Igreja e aos poderes seculares,
viviam no povoado Caranguejo, um quarto de hora mais ao sul dos primeiros.

Apresentador: Debora da Silva Oliveira

Título: Religião e o Des/ empoderamento de mulheres na Bahia

Orientador: Cecilia Maria Bacellar Sardenberg

Historicamente as religiões sempre ocuparam papel de destaque nas sociedades. No Brasil, o catolicismo até a década
de 70 do século XX era a religião da maioria absoluta dos brasileiros. Nos dias atuais a diversidade religiosa, e
principalmente o crescimento das igrejas evangélicas (tradicionais ou pentecostais) provoca a queda dos seguidores do
catolicismo. Dados estatísticos costumam confirmar que a maioria dos membros das igrejas são mulheres, que, no
entanto não são definidoras das crenças e das políticas internas, e sim atuantes no campo da prática, em muitos casos
sem contestar as interpretações e deliberações dos gestores das suas igrejas. Entender os valores e comportamentos
relativos à filiação religiosa dessas mulheres, observando até que ponto a religião contribui no seu processo de
empoderamento é o objetivo desta pesquisa.

Apresentador: Hildon Oliveira Santiago Carade

Título:  PG - "Invasões solertes": das relações entre a FFCH e a sua vizinhança

Orientador: Nubia Bento Rodrigues

Esta comunicação apresenta dados de uma etnografia das relações entre a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
(FFCH) da UFBA e os bairros circunvizinhos. Parte-se do pressuposto de estas relações - levando-se em conta o fato
de esta vizinhança ser composta basicamente por bairros de classe baixa - serem concomitantemente de "evitação" e
"cooperação". Por um lado, a "evitação" é sentida a partir do vetor da violência que assola os arredores da Faculdade,
violência esta sempre creditada aos moradores dos bairros vizinhos. Por outro lado, a "cooperação" estaria estabelecida
em termos de relações pessoais, a exemplo da alocação de uma sala de aula da instituição para a realização das
atividades do Programa Agente Jovem/Alto das Pombas - um projeto federal de inclusão social de jovens - feito
estabelecido a partir de contatos pessoais entre a então diretora da Faculdade e o orientador social do programa,
morador do Alto das Pombas.  Com o transcorrer da investigação, posso dizer que houve uma maior institucionalização
das relações de "cooperação" entre a Faculdade e o seu entorno, na medida em que foi estabelecido no âmbito da
Congregação da FFCH, fórum máximo de deliberação da unidade, a permanência dos jovens  beneficiários do citado
programa nas dependências universitárias. Há que se considerar neste processo a influência da mudança na gestão da
instituição. Agora dirigida pelo prof. João Carlos Salles, a Faculdade passa por um processo de maior visibilidade,
notadamente uma estratégia do novo dirigente para angariar "capital político" para a instituição. A esse respeito, cada
vez mais está sendo endossada a vocação "extensionista" da FFCH como uma forma de dimensionar positivamente a
importância da instituição à sociedade civil. Dentro deste quadro, o desenvolvimento de relações institucionais de
"cooperação" entre a Faculdade e bairros vizinhos como o Calabar e o Alto das Pombas passa a ser uma estratégia
elaborada pelos atores políticos para a galvanização de "capital simbólico". Há que se considerar também que os
líderes comunitários desses bairros vislumbram o desenvolvimento de projetos entre estas comunidades e a Faculdade
como uma forma de angariar "capital político" para si mesmos e para as comunidades que representam. Daí o sentido
retórico do termo 'comunidade', que engloba não a totalidade dos moradores de um determinado lugar, mas certos
atores políticos engajados em prol de uma determinada causa que é simultaneamente pessoal e coletiva. Assim, pode-
se dizer que a contiguidade espacial obrigou um maior contato entre a FFCH e a sua vizinhança e uma necessária
reflexão sobre o papel da extensão comunitária no que diz respeito ao papel social das instituições públicas de ensino
superior. Todavia, e essa é uma das possíveis conclusões desta pesquisa, ainda que a extensão universitária seja uma
forma de aproximação entre universitários e comunidades desfavorecidas economicamente, existem muitas formas de
evitação deste contato tais como a discriminação e o preconceito, por um lado, e certa visão utilitarista do trabalho em
comunidades (fazer apenas o que é de interesse dos órgãos universitários e não o que é uma demanda legítima das
populações), bem como certa visão tutelar da pobreza, por outro.
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Apresentador: Hildon Oliveira Santiago Carade

Título:  PG - "Invasões solertes": das relações entre a FFCH e a sua vizinhança

Orientador: Nubia Bento Rodrigues

Apresentador: Hugo Prudente da Silva Pedreira

Título: Patrimonialização do Religioso: Tombamentos de Terreiros de Candomblé em Salvador, Bahia

Orientador: Maria Rosario Goncalves de Carvalho

Este estudo parte da análise dos processos resultantes em tombamentos de terreiros de candomblé em Salvador como
patrimônios nacionais para tecer uma reflexão sobre dois movimentos que se encontram a partir do tombamento do
Terreiro da Casa Branca do Engenho Velho em 1984, e seguem em diálogo e ajustamento até o presente; por um lado
um movimento de politização das estratégias de legitimidade e permanência de um grupo de terreiros baianos,
acionando o discurso culturalista como argumento político, e por outro, um movimento de politização do patrimônio,
proposto no âmbito da política preservacionista brasileira a partir de recentes reformulações.

Apresentador: Ivan Dutra Belo

Título:  PG - ORGANIZAÇÃO DO ACERVO ETNOLÓGICO DO PINEB

Orientador: Maria Rosario Goncalves de Carvalho

 A comunicação ora submetida ao PERMANECER tem como objeto, de caráter institucional, a sistemática organização
da alentada produção bibliográfica dos pesquisadores formados no âmbito do Programa de  Pesquisas sobre Povos
Indígenas do Nordeste Brasileiro (P INEB), segundo sua modalidade, bem como a massa documental recolhida ao
Fundo de Documentação Histórica Manuscrita  sobre Indios da Bahia (FUNDOCIN), ao longo de vários anos, com o
objetivo de torná-las acessíveis aos pesquisadores do próprio PINEB, pesquisadores nacionais e estrangeiros, e aos
povos indígenas, seus legítimos destinatários. Nesse sentido, objeto e objetivo atendem a uma demanda crescente,
interna e externa, proporcional, hoje, à significativa visibilidade do PINEB/FUNDOCIN. Apresentados sinteticamente, os
passos que assegurarão a consecução do objeto e objetivo supra-referidos são: organizar a produção bibliográfica dos
pesquisadores formados, total ou parcialmente, no âmbito do PINEB, segundo sua modalidade (monografias,
dissertações, teses, livros, capítulos de livros, artigos, relatórios, verbetes, laudos etnológicos, pareceres, projetos de
pesquisa, e etc), abrindo, para cada título, uma ficha bibliográfica digitalizada e um resumo sistemático, de acordo com
um padrão que será estabelecido; produzir uma bio-bibliografia para cada pesquisador/autor; produzir uma árvore
genealógica, com as conexões entre formadores e formandos; organizar os produtos dos trabalhos de campo de cada
pesquisador, segundo a sua posição acadêmica e o contexto etnográfico pesquisado (cadernos de campo, diários de
campo, questionários aplicados, fitas sonoras gravadas (entrevistas, histórias de vida, registros etno-musicológicos,
registros videográficos, registros fotográficos), identificando os entrevistados, os contextos de investigação e os
assuntos tratados
A metodologia utilizada para alcançar os objetivos previstos se constitiu, basicamente,  da consulta sistemática ao
currículo Lattes de cada pesquisador que tenha produção pertinente à temática geral do PINEB; consulta aos bancos de
dados do programa; consulta à biblioteca  da FFCH; bem como consulta,  na web, aos trabalhos dos pesquisadores e
consulta, direta, aos pesquisadores do programa.
Os resultados obtidos já podem ser apresentados: um total de  57 arquivos digitais entre monografias, dissertações,
teses, artigos e laudos antropológicos concernentes a 30 pesquisadores, além de documentos e trabalhos encontrados,
em distintas instituições,  relacionados ao PINEB. Os arquivos encontrados foram, sitematicamente, classificados e
dispostos, juntamente com seus reusumos, no arquivo digital do PINEB e, posteriormente, estarão acessíveis  no site
do Programa.

Apresentador: Jessica Torres Costa E Silva

Título:  PG - Intersecções de Saberes: investigando as conexões entre a produção acadêmica e as articulações
políticas do Programa de Pesquisas sobre Populações Indígenas do Nordeste Brasileiro - (PINEB)

Orientador: Suzana Moura Maia

O PINEB é um programa de pesquisa vinculado à Universidade Federal da Bahia, que se volta para o estudo de povos
indígenas do Nordeste. Desde a sua criação, o PINEB atua junto a órgãos governamentais, ONGs e junto ao
movimento indígena. Em particular, possui uma relação direta com a ANAI – Associação Nacional de Ação Indigenista -,
uma ONG criada em 1978 e que possui uma incisiva atuação política em defesa dos direitos indígenas no Nordeste. A
pesquisa teve como objetivo a identificação, localização, sistematização e análise de parte do acervo bibliográfico do
PINEB que se encontrava disperso, com vistas a um melhor entendimento de como se dão as interconexões e o diálogo
entre esta instituição e outras esferas de produção de práticas e conhecimentos. Para tanto, realizamos pesquisa tanto
no acervo do PINEB quanto da ANAI, assim como reunimos material que estava disperso em mãos dos pesquisadores
e artigos encontrados
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Apresentador: Jessica Torres Costa E Silva

Título:  PG - Intersecções de Saberes: investigando as conexões entre a produção acadêmica e as articulações
políticas do Programa de Pesquisas sobre Populações Indígenas do Nordeste Brasileiro - (PINEB)

Orientador: Suzana Moura Maia

pela internet. Procuramos então, através da análise desses textos, identificar temas abordados, conceitos e
metodologias de trabalho de campo e análise de dados, e as representações dos pesquisadores sobre a interação com
os sujeitos da pesquisa. A pesquisa teve como material de análise privilegiado os trabalhos escritos dos antropólogos
vinculados ao PINEB, no entanto, a participação e acompanhamento da pesquisadora em eventos e outros espaços nos
quais interagem os povos indígenas, antropólogos e representantes do Estado, também foram de grande importância
para a reflexão acerca da articulação desse discurso com outros, não científicos, produzidos por atores como o Estado,
ONGs, e os povos indígenas.
Através da leitura do material selecionado, percebemos o envolvimento direto dos pesquisadores do PINEB com as
comunidades indígenas Pataxó, inclusive na luta pelo reconhecimento de direitos. Os antropólogos do PINEB atuam na
construção de relatórios de identificação de terras indígenas, prestação de assessoria para o Estado, participação nas
ações do movimento indígena, promoção de cursos tendo como público alvo os povos indígenas, assim como em
campanhas pelos direitos indígenas. Acreditamos que tanto o processo de construção, quanto os resultados da
produção de um “discurso autorizado”, que a ciência e os especialistas assumem na representação da realidade,
extrapolam as fronteiras acadêmicas. Não apenas as ações políticas no sentido estrito, mas os discursos formulados
pela antropologia nas pesquisas técnicas e acadêmicas têm impactos políticos. A antropologia se depara com o desafio
de conseguir dialogar com lógicas diferentes como a jurídico-administrativa do Estado e as demandas dos próprios
povos indígenas. Ao mesmo tempo em que ocorre uma apropriação e ressignificação da sua linguagem em contextos
não-acadêmicos, seja nas políticas de governo ou na militância indígena e indigenista. O que percebemos através da
análise das intersecções entre academia e política em um Programa de Pesquisa como o PINEB é que linguagens com
dinâmicas de elaboração e aplicação diferenciadas, tentam dialogar, não sem conflito, num complexo de arenas, atores
e relações de poder, disputando o discurso autorizado.

Apresentador: Larissa de Jesus Nascimento

Título: Sujeitos sociais em situação de subalternidade:resistência ou agência?

Orientador: Maria Rosario Goncalves de Carvalho

O tema de nossa apresentação é a situação de subalternidade de agentes sociais, buscando problematizar se as suas
ações para alterar, positivamente, a condição de subalternidade, decorrem da sua agência ou de focos de resistência.
Quando falamos aqui de agentes sociais pensamos a partir do esclarecimento de uma outra noção, a saber: a de ator
social. A diferenciação de ambos os termos se exprime na percepção da ação de dado indivíduo. Enquanto na definição
de ator social o sujeito tem sua ação orientada passivamente por forças externas, o agente social carrega consigo a
prática do exercício de poder. Esta ação, por sua vez, deve ser entendida a partir de sua relação com os sistemas
sociais que a modela, mas que, no entanto, não a determina. Em outras palavras, trata-se de compreender a ação do
sujeito social relacionando-a às estruturas em meio às quais ela se realiza, ao tempo em que cabe reconhecer o caráter
ativo de tais sujeitos, identificando sua agência. É nesse sentido que será examinada a noção de agentes sociais,
sublinhando seu diálogo constante com os sistemas sociais nos quais eles estão inseridos e que, simultaneamente,
concorrem para sua reformulação.
O exame dessas questões será feito a partir da apresentação do estado atual da nossa pesquisa, em que mostraremos
algumas etapas necessárias e previstas para sua elaboração, como a leitura, digitação e apreciação crítica da
documentação.

Apresentador: Lenildes Muniz dos Santos

Título: Organização do acervo documental recolhido ao FUNCOCIN

Orientador: Maria Rosario Goncalves de Carvalho

O FUNDOCIM tem uma clara linha sucessória, ou melhor, uma genealogia, conforme a acepção cunhada por Michel
Foucault, ou seja, uma forma de história que dê conta da constituição dos discursos e dos saberes, fazendo aparecer as
descontinuidades (1986:7-35), possível de ser discernida através dos períodos 1995-1997, 1997-1999,1999-2001, 2002
-2004, 2005-atual, que correspondem por sua vez, aos vários Projetos que foram apresentados, e aprovados, com
exceção do período 2002-2004, pelo CNPq/Balcão.



Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: ANTROPOLOGIA

Apresentador: Lirian Ribeiro Monteiro

Título:  PG - O Processo de Sedentarização do Povo Hupd'äh- Estudo Etnográfico sobre os Hupd'äh na
comunidade de Barreira Alta, território Tukano- Terra Indígena do Alto Rio Negro-AM

Orientador: Cecilia Anne Mccallum

O presente trabalho aborda um estudo etnográfico do processo de sedentarização dos Hupd'äh na comunidade de
Tukano de Barreira Alta, no rio Tiquié-AM, atentando para os motivos que levaram os Hupd'äh a se estabelecerem
neste território há 40 anos e os fatores que os levam a continuarem fixados no local, compreendendo a investigação
etno-histórica e etnográfica do modo como eles se mantêm por meio das relações cotidianas com os seus patrões e
vizinhos Tukano. A etnografia compreende um mapeamento territorial; a descrição das relações entre os Hupd'äh e
Tukano e a investigação das suas estratégias de sobrevivência no contexto econômico, social e cultural de Barreira
Alta. O atual trabalho pretende contribuir para a literatura antropológica e etnológica traçando uma análise, do ponto de
vista da antropologia cultural, do que se tem discutido até a atualidade acerca da dicotomia caçadores/coletores-
agricultores associada à distinção mobilidade territorial x sedentarização. Através da discussão etnográfica pretende-se
explorar se o processo de sedentarização dos Hupd'äh de Barreira Alta os faz menos caçadores/coletores com alta
mobilidade territorial e mais agricultores e fixados em uma comunidade Tukano. Para essa discussão, trato de explorar
a noção de "ethos" caçador/coletor como atitude que guia ações no dia-a-dia e contribuiu aos processos de
estruturação social, econômica e política.

Apresentador: Lucas Pereira Carwile

Título:  PG - Territorialização e redes de cuidado na sociedade contemporânea

Orientador: Carlos Alberto Caroso Soares

O foco do trabalho foram os processos de produção da verdade,entre os diferentes agentes produtores do social e seus
diferentes regimes de enunciação Tendo a produção bibliográfica do PSF como ponto de partida para analisar os
processos de construção das redes  sobre o ESF. Novos estudos a respeito da saúde pública foram,estao sendo
realizados no pais. A produção bibliográfica sobre o PSF possibilita-nos mapear as questões, dificuldades, desafios e
estratégias utilizadas por pesquisadores em maior ou menor grau de envolvimento com a proposta mais ampla do ESF.
Tendo essas questões em mente foi iniciada a organização de um banco de dados, instrumento de pesquisa. O banco
de dados constitui-se de artigos, teses, livros e documentos disponíveis nas bases de dados Scielo e Lilacs. A analise
das publicações e uma  tentativa de compreender as diferentes perspectivaste que envolvem os estudos sobre o tema,
sem restrições de áreas específicas.

Apresentador: Luiza de Albuquerque Leite Vieira

Título: Itinerários terapêuticos e condições de acessibilidade da  população negra aos serviços de saúde do
Distrito  Sanitário da Liberdade.

Orientador: Leny Alves Bomfim Trad

A população negra tem vivenciado historicamente processos de exclusão social, fato que contribuiu para torná-la mais
vulnerável do ponto de vista sanitário. Constata-se ainda que esta exclusão tenha reflexos no que se refere ao acesso
da população negra a serviços e produtos de saúde. A criação de políticas específicas dirigidas à saúde da população
negra no Brasil, bem como, o desenvolvimento de pesquisas sobre esta temática é resultado do reconhecimento deste
processo de exclusão. Levando em conta a díade necessidade-acessibilidade, necessidades/demandas específicas da
população negra do bairro e, por outro, identificar facilidades e entraves que este grupo encontra ao recorrer aos
serviços de saúde.
Acessibilidade é a possibilidade de o consumidor obter os serviços necessários no tempo e no local em que necessita,
em quantidade suficiente e a um custo razoável. Neste sentido, é importante identificar as soluções e estratégias
encontradas por essa população para contornar as limitações de acesso aos serviços de saúde. Para tanto é preciso
conhecer os itinerários terapêuticos, os quais compreendem trajetórias e estratégias individuais e coletivas utilizadas na
busca da superação de sintomas e enfermidades ou ainda na prevenção de agravos em saúde. Conforme plano de
trabalho antes submetido, o presente relatório apresenta resultados de um estudo que tem como foco central a
descrição e análise de itinerários terapêuticos de indivíduos negros residentes no bairro da Liberdade em Salvador. O
estudo descreve e analisa facilidades e entraves na acessibilidade aos serviços de saúde por parte deste segmento
social, ao tempo que investiga em que medida os sujeitos acionam o sistema informal, particularmente, a rede religiosa
de matriz africana. O estudo se concentrou no território de abrangência do III Centro, unidade básica de saúde
localizada no Distrito Sanitário da Liberdade. Com essa pesquisa espera-se fornecer dados relevantes acerca dos
itinerários terapêuticos de indivíduos negros de classe popular, pontuando, entre outros aspectos a acessibilidade ao
sistema formal e o papel desempenhado pelas redes informais de cuidado, em particular, na esfera religiosa.



Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: ANTROPOLOGIA

Apresentador: Margarida Morena Strauch de Souza

Título:  PG - Mulheres no Muro: a participação femnina na pratica do grafite e a conquista do espaço público

Orientador: Lindinalva Silva Oliveira Rubim

Esse artigo propõe uma reflexão a respeito da presença feminina na prática do grafite em Salvador, observando o
percurso feminino no espaço público, destacando a mulher nessa atividade duplamente transgressora, pelo ato de
grafitar, pois é uma prática que tem como característica ocupar espaços públicos sem autorização e, principalmente, por
essas mulheres estarem transitando por ambientes naturalizados como de pertença do masculino.

Apresentador: Paulo Andrade Magalhaes Filho

Título:  PG - Capoeira Angola - Tradição e Identidades em Disputa

Orientador: Paula Cristina da Silva Barreto

Através deste trabalho, pretendemos mostrar como a idéia de tradição na capoeira angola baiana, vista cotidianamente
como um legado ancestral que se perpetua de modo fixo e imutável, foi construída através de uma relação dialética
entre capoeiristas, intelectuais e o Estado. Pretendemos enfocar alguns momentos históricos em que houve fortes
disputas pela definição da capoeira angola e pelos sentidos desta tradição, envolvendo principalmente os mestres
Bimba, Pastinha, Canjiquinha, Caiçara, Waldemar, João Pequeno, Paulo dos Anjos, Virgílio, Renê, Moraes e Curió.
Com isto, pretendemos mostrar como se movimentam e se transformam os sinais e fronteiras de filiação a uma ou outra
linhagem. Longe de ser fixa, imutável e bem estabelecida, a identidade angoleira é construída e apropriada de diversas
formas, nem sempre de maneira compatível, e vive um constante processo de reinvenção para atender a diferentes
projetos políticos.

Apresentador: Sheila Lima Rodriguez

Título:  PG - Trilhas para novas vivências: O despertar feminino  para vida de oportunidades sem coação e
violência.

Orientador: Cecilia Maria Bacellar Sardenberg

O presente relatório tem como objetivo principal apresentar os resultados da  pesquisa “Tempos de mudanças, vidas
em mutações: O empoderamento de mulheres através das gerações”. Este estudo propõe investigar de que forma e em
que medida está ocorrendo o processo de empoderamento na vida das mulheres baianas ao longo das gerações, no
tocante a oportunidades educacionais,
inserção no mercado de trabalho, participação política, relações familiares, exercício da sexualidade e enfrentamento à
violência. Para tanto, esta pesquisa valeu-se de estratégias metodológicas, ditas quantitativas e qualitativas, a uma
amostra de 353 mulheres residentes do bairro de Plataforma, situado no subúrbio ferroviário de Salvador. Dentre as
tendências constatadas no que tange o exercício da sexualidade e enfrentamento a violência, destacou-se a redução
dos tabus sexuais e a falta de conhecimento aprofundado, por parte das entrevistadas, sobre as formas de violência
contra a mulher. Logo, verificou-se que o processo de empoderamento das mulheres baianas está ocorrendo de forma
sutil, pois possui permanências, mas também promove descontinuidades.

Apresentador: Taise de Jesus Chates

Título:  PG - A domesticação da escola: corporalizando aprendizados? Um estudo sobre a perspectiva Kiriri

Orientador: Cecilia Anne Mccallum

O termo “domesticação” foi largamente utilizado para se referir ao processo de colonização de povos indígenas. Este
trabalho tem como foco central de estudo a apropriação da escola pelo povo Kiriri, ou seja, a relação entre a educação
Kiriri e a escola Kiriri. Busco fortalecer a inversão do sentido apontado acima em torno do termo “domesticação”,
buscando contribuir para o que Alcida Ramos e Bruce Albert denominaram “reversão do discurso indigenista”. Assim, o
indígena não é visto como o “selvagem”, mas sim como sujeito que domestica a escola. Discuto, à luz dos referenciais
teóricos utilizados na pesquisa de mestrado em andamento no Programa de Pós-Graduação em Antropologia da UFBA,
alguns dados pré-analisados a partir do que já foi realizado no trabalho de campo desta investigação. Os paradigmas
hoje utilizados na discussão em torno da educação indígena e da educação escolar indígena são problematizados com
o intuito de ajudar na compreensão de como estes podem contribuir para uma escola indígena que sirva aos objetivos
de cada povo, no caso, do povo Kiriri. Por conta da contribuição da pesquisa aqui citada para o Observatório da
Educação Escolar Indígena – núcleo local do território etnoeducacional Nordeste I e ao intuito de ampliar o olhar sobre o
objeto, dialogo tanto com a literatura etnológica quanto com outras áreas do conhecimento.
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Apresentador: Vinicius Lins Gesteira

Título:  PG - Implementação de documentação histórica sobre a Costa dos Escravos numa aplicação
multimídia.

Orientador: Luis Nicolau Pares

O presente relatório explicita contextualizações, metodologia e plano de atividades realizadas ao longo do período de
vigência do bolsista no projeto ora apresentado. Em primeiro lugar, é necessário visualizar sucintamente a
funcionalidade do bolsista no projeto, para em seguida traçar os fundamentos teórico-metodológicos que o integram.
Assim, podese elencar o conjunto de atividades realizadas durante tal período,  demonstrando as condições de êxito,
bem como alguns pontos falhos, no trabalho do bolsista conforme as solicitações do orientador. Cabe, por fim, discutir
as dificuldades, os insights e as perspectivas que esta pesquisa abre, não só para aqueles que dela participaram, como
também para a comunidade acadêmica.

Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: ARQUEOLOGIA

Apresentador: Marilia Lemos Luz Silva

Título: A louça no cotidiano doméstico na Bahia colonial. Faiança e cerâmica vermelha fina: produção e
consumo.

Orientador: Carlos Alberto Etchevarne

Esta pesquisa tem por objetivo a análise documental (textual e iconográfica) e bibliográfica, referente aos materiais
cerâmicos produzidos, introduzidos e utilizados na Bahia durante o período colonial, a fim de obter informações sobre
os hábitos da sociedade baiana entre os séculos XVII e XVIII.
Parte-se do pressuposto que, a partir do estudo dos vestígios cerâmicos, é possível – dentre outras informações –
identificar as mudanças nos hábitos de higiene, de preparação de alimentos e do serviço de mesa, constituindo
importantes demonstrativos de modismos da época. Tal estudo evidencia a pertinência do uso desses objetos, em um
primeiro momento, por grupos sociais economicamente privilegiados e, posteriormente, identifica-os junto aos outros
grupos menos privilegiados que seguiam as tendências da nobreza.
A pesquisa mostra-se historicamente relevante por buscar suprir a lacuna referente à produção, ao comércio e à
utilização desses artefatos, revelando de que modo a incorporação desses objetos participava na perpetuação ou
alteração dos costumes domésticos da sociedade baiana no período em questão.

Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: CIÊNCIA POLÍTICA

Apresentador: Andrea Pacheco de Mesquita

Título:  PG - A POLÍTICA TEM SEXO AS TRAMAS DE PODER, AS RELAÇÕES DE GÊNERO E O PROJETO
FEMINISTA NO CENÁRIO POLÍTICO DE ALAGOAS (1996-2006)

Orientador: Ana Alice Alcantara Costa

Esta pesquisa visa compreender o mundo da política, as tramas de poder do Estado de Alagoas em que é o segundo
Estado a eleger o maior número de mulheres prefeitas. Contudo, sabemos que ele representa um Estado com enormes
desigualdades de gênero. Nesse sentido, pretendemos analisar o que está por trás desta contradição latente em que de
um lado coloca-se uma cultura nordestina e patriarcal e de outro ser o segundo Estado a eleger mais mulheres.
Pretendemos descobrir o que significa essas mulheres no mundo da política e
como elas chegam ao poder. Neste sentido pretendo com esta pesquisa analisar a participação da mulher no cenário
político alagoano desvendo uma questão que não é específico de Alagoas mas de todo o país. O central da pesquisa é
entender a contradição em que de um lado temos o crescimento do número de mulheres presentes em cargos políticos
(legislativo e executivo) e de outro lado um esvaziamento das lutas pelos direitos da mulher. Ou seja, mais mulheres
chegam ao poder, mas contraditoriamente há uma perda do referencial de um projeto político feminista, deixando em
último ou nenhum plano a questão da mulher.

Apresentador: Claudio Andre de Souza

Título:  PG - O PT, os movimentos sociais e a representação política: um estudo sobre a atuação parlamentar
dos vereadores de Salvador na década de 2000

Orientador: Maria Victoria Espineira Gonzalez

Este trabalho compreende o projeto de pesquisa em andamento sobre a influência dos movimentos sociais e atores
organizados na atuação parlamentar dos vereadores de Salvador filiados ao Partido dos Trabalhadores (PT) nas duas
legislaturas recentes (2001-2004/2005-2008). Busca-se no projeto analisar três formas de atuação parlamentar - os
projetos de lei, pronunciamentos e sessões especiais – objetivando compreender a expressão dos movimentos sociais
na atuação dos vereadores, ou seja, os representantes. Este trabalho referencia-se em uma parte dos seus objetivos
gerais, a partir das resoluções de encontros e congressos do



Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: CIÊNCIA POLÍTICA

Apresentador: Claudio Andre de Souza

Título:  PG - O PT, os movimentos sociais e a representação política: um estudo sobre a atuação parlamentar
dos vereadores de Salvador na década de 2000

Orientador: Maria Victoria Espineira Gonzalez

PT (1980-2007), compreender as particularidades expressas em três períodos distintos - década de 80, 90 e anos 2000
- no tocante à concepção e valores cristalizados no partido sobre democracia, representação política e atuação
parlamentar tomadas como resolução geral pelos espaços decisórios citados. Este trabalho visa analisar as
contribuições de autores da teoria democrática que reconhecem a democracia representativa como desejável e
necessária nas sociedades contemporâneas, mas apontam, decerto, limitações ao papel dos eleitores, cunhados nas
democracias por todo o mundo de um papel secundário nos sistemas representativos, marcados por mandatos livres
dos interesses, opiniões e idéias dos eleitores (MANIN, 1998; URBINATI, 2006). Analisam-se nas decisões tomadas
pelo PT os pontos de aproximação e divergência dos períodos supracitados, investigando, em destaque, quais as
mudanças que o partido concebeu em suas resoluções nacionais nos anos 2000, no que se refere à representação
política e atuação parlamentar, tendo como pano de fundo os relacionamentos entre representantes e representados,
em destaque, os elos entre os movimentos sociais e os mandatos parlamentares do partido. Desta forma, busca-se
entender em que medida o PT mantém na atualidade uma “ação” representativa destes setores primazes na
organização e atuação do partido nos anos 80 e 90: os movimentos sociais. O objetivo deste trabalho é responder a
partir das lacunas avistadas na literatura recente sobre o tema, em que intensidade os movimentos sociais se
expressam em um dos espaços valorizados na democracia representativa: os parlamentos. Na verdade, a compreensão
de um objeto precípuo a democracia e central nesta pesquisa: em que medida, a qualidade da representação política –
relação entre representante e representados – indica o grau de desenvolvimento da democracia e suas instituições.

Apresentador: Leonardo Oliveira de Farias

Título: A Formação das agendas do Poder Legislativo de Salvador: métodos, ações e princípios dos vereadores
(2004-2010)

Orientador: Maria Victoria Espineira Gonzalez

No estudo das lideranças de bancada partidária, situadas no espectro político ideológico direita-esquerda, buscamos
compreender como ocorrem os métodos e as práticas desenvolvidas pelos representantes. Além disso, observar como
os princípios partidários interferem na ação legislativa. Atentamos, a partir disso, como eleitos e eleitores se relacionam
e quem são os atores que interferem na formação das agendas dos edis soteropolitanos. Para Bobbio (1995) a relação
diádica serve como parâmetro descritivo e prescritivo no espaço político. Assim analisamos os consensos e dissensos
da prática legislativa, comparando como os atores deste cenário seguem seus mandatos de acordo com o espectro
ideológico.

Apresentador: Lidiane Freitas Costa

Título:  PG - Os vigilantes da Igualdade: Estratégias e ações de organizações negras em Camaçari.

Orientador: Alvino Oliveira Sanches Filho

A razão para existência das organizações é de que certos objetivos têm mais chances de serem alcançados através da
ação conjunta, ou seja, os indivíduos que compõem a organização possuem interesses comuns e compreendem que a
ação coletiva pode trazer benefícios que não seriam proporcionados pela ação individual. A sociedade contemporânea
abriga uma diversidade social, política, econômica e cultural jamais vista em outros tempos. Numa sociedade
democrática essa diferenciação promove uma ampla discussão entre diversos grupos, cujos interesses são elevados à
contestação política.  A luta por melhoria de condições de vida, de acesso a bens materiais e sobretudo pelo direito a
cidadania ainda são os principais motivos da ação organizada. As ações organizadas por indivíduos que possuem
interesses comuns têm despertado a atenção de estudiosos em ciência política. A partir disso, esta pesquisa enquanto
trabalho de conclusão de curso para a obtenção do título de bacharel em ciências sociais, visa identificar os objetivos,
as estratégias e os recursos disponíveis aos agentes na construção de uma ação organizada, além de verificar as
dificuldades impostas à mobilização coletiva. As organizações tomadas para análise são constituídas por grupos
negros: a Associação de Negros Evangélicos de Camaçari – ANEC e a União de Negros pela Igualdade – UNEGRO.
Ambas as organizações estão localizadas na cidade de Camaçari, região metropolitana de Salvador. Este trabalho
justifica-se pela contribuição no debate acerca da ação coletiva, enfatizando as organizações negras no jogo político
local, visto que as organizações reivindicam ascensão social e política dos seus membros. Além disso, a análise dessas
organizações pode ampliar nosso conhecimento acerca das estratégias de ação de grupos políticos e de sua
capacidade de se manterem coesos ao longo do tempo.
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Apresentador: Lilia de Souza Magalhaes

Título:  PG - Estabilização da hegemonia no governo Lula: análise da questão agrária

Orientador: Paulo Cesar Miguez de Oliveira

O presente trabalho tem o objetivo de analisar, a partir do referencial teórico de Gramsci, a questão agrária no governo
do presidente Luis Inácio Lula da Silva, em especial a política de reforma agrária e as ações desenvolvidas para o
beneficiamento do agronegócio e da agricultura familiar.  A partir da avaliação de dados e reflexão sobre a política do
governo para essa área, pretende-se demonstrar como está se dando o processo de estabilização da hegemonia
burguesa no País, esforço teórico que vem sendo empreendido por estudiosos brasileiros como o professor de Ciência
Política da Ufba,  Jorge Almeida (2008).
Muito se discute sobre as transformações ocorridas no Partido dos Trabalhadores (PT). Fundado em 1980, com um viés
socialista democrático, por um grupo heterogêneo composto de dirigentes sindicais, intelectuais de esquerda e católicos
ligados à Teologia da Libertação, o PT, no governo, flexibilizou, em diversos ângulos, a sua pauta histórica. E, ao
compor uma frente de coalizão para o exercício do poder, ressignificou em muitos pontos o seu discurso fundador.
No que diz respeito à questão agrária não foi diferente. À luz de tal constatação, e valendo-se de conceitos
gramscianos, busca-se, nesta análise, mostrar as contradições e as prioridades da política desenvolvida pelo governo
Lula no campo diante da realidade do Brasil, país que acumula um atraso que salta aos olhos quando o tema em
questão é a reforma agrária – uma pauta dos séculos 19 e 20, mas que sobrevive com toda força em solos brasileiros
em pleno século 21.
Como apontado por  Almeida (2008), o governo Lula vem estabilizando a hegemonia burguesa no País. E, nesse
processo, ampliou a participação social, inclusive de movimentos organizados. É visível, no governo Lula, uma maior
abertura para o diálogo com os movimentos sociais e organizações da sociedade civil, em comparação com os anos
anteriores de governos neoliberais.  Tal estabilização da hegemonia burguesa é ancorada na construção de um maior
consenso por meio de políticas compensatórias e maior participação social. Pode-se destacar que, como nenhum
governo da história recente do País, o governo Lula se enquadra cada vez mais em um contexto de Estado ampliado,
teorizado por Gramsci. Tal Estado abarca a sociedade civil e cada vez mais regula a vida social, externa ao seu
aparelho, expandindo sua ação para a vida econômica, privada e íntima.
Contudo, a análise aqui empreendida mostra que, essa maior abertura para o diálogo com os movimentos organizados,
em nenhum momento, coloca em risco a essência dos interesses da classe dominante no Brasil. A reforma agrária do
governo está bem aquém das metas e posta em último plano pela gestão. Observa-se que, apesar de não cumprir
metas de assentamentos, secundarizar a agricultura familiar e priorizar o agronegócio, o governo Lula segue com ações
que agradam a gregos e troianos, dentro de um projeto desenvolvimentista, artífice da estabilização desse processo
hegemônico.

Apresentador: Mariana Alves Isozaki

Título:  PG - A Formação das agendas do Poder Legislativo de Salvador: a Cultura Política dos Vereadores da
díade esquerda –direita (2008-2010)

Orientador: Maria Victoria Espineira Gonzalez

Este trabalho teve como objetivo estudar a cultura política dos vereadores do poder legislativo de Salvador. Para tal
utilizamos como fonte e técnicas de pesquisa, os pronunciamentos, entrevista semi-estruturada aplicada a vinte e três
vereadores e de um questionário fechado aplicado a dezessete edis, com vista a compreender os seus valores, dando
ênfase a concepção de democracia atribuía por eles e as especificidades dos partidos existentes entre os que
pertencem a partidos que estão na díade direita-esquerda. Também buscou-se averiguar se há perfis da "nova direita" e
da "nova esquerda", de acordo com Touraine (2003), como também compreender a relação entre executivo e
legislativo, e a natureza das relação estabelecida com os representados. Resultados apontam diferenças quanto aos
valores em relação a esses espectros, como também diferenças na concepção de democracia, de percebermos a
existência de valores autoritários em determinado grupo entrevistados.

Apresentador: Marta Cunha Silva

Título:  PG - O NOTICIÁRIO POLÍTICO E A VISIBILIDADE PÚBLICA POLÍTICA BRASILEIRA

Orientador: Wilson da Silva Gomes

Este trabalho pretende examinar a distribuição da visibilidade política nas três mais importantes arenas de visibilidade
pública política brasileira, o Jornal Nacional, a Folha e a Veja. O propósito geral é estabelecer e discutir as
características fundamentais da produção e distribuição da visibilidade política dentre os atores do campo político
nacional. Nesta segunda fase, a pesquisa se deve concentrar no estudo sobre a cobertura de atores políticos no
principal telejornal brasileiro (o JN, noticiário de rede que vai ao ar no prime time da televisão brasileira) em perspectiva
comparativa com a cobertura de Veja e da Folha de São Paulo. A pesquisa
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tem como corpus 100 edições anuais do Jornal Nacional do segundo semestre de cada ano, de 2007 a 2010 (ano da
próxima eleição presidencial) e período idêntico das edições da Folha e de Veja. No quadro geral da investigação sobre
as características da visibilidade política nacional, a pesquisa se concentra em quatro dimensões: a) naquela dimensão
da esfera de visibilidade pública onde se apresenta à atenção pública seja a fala do ator político, seja a citação de a
menção a atores políticos. Um estudo versará, portanto, sobre a estruturação e a distribuição da voz dos atores da
política no horário nobre da televisão brasileira. b) naquela dimensão propriamente visual da gramática do telejornal:
que atores são mostrados, por quanto tempo, usando que escala de planos e em que situação?; c) na formação e
ocupação dos picos de concentração da pauta chamados de ?ondas noticiosas?; d) nas particularidades da cobertura
dos escândalos políticos.

Apresentador: Nelson Gonçalves Machado

Título:  PG - Comportamento eleitoral e sistema partidário: as estratégias das elites partidárias na Bahia

Orientador: Antonio Santos Oliveira

Segundo alguns cientistas políticos, a “estrutura de incentivos” aos partidos, em sua busca pela maximização dos votos,
aliado à complexidade de nossos sistemas partidário e eleitoral, dificulta a identificação, por parte dos eleitores, dos
partidos enquanto atores políticos distintos uns dos outros. O nosso trabalho tem como objeto a relação entre
comportamento eleitoral e o sistema partidário e tem como objetivo analisar a relação entre o comportamento eleitoral e
o sistema partidário nas eleições para o legislativo da Bahia de 2002 e 2006, para discutir se as estratégias eleitorais
produzidas/adotadas pelas elites partidárias baianas ajudam a criar uma “estrutura de incentivos” que permita
estabelecer maior vínculo identitário entre os eleitores e os partidos.

Apresentador: Priscila de Cassia Souza Caires da

Título:  PG - Comportamento político dos parlamentares bainanos e eleições: influência sobre a formação de
bancadas e blocos partidários na Assembléia Legislativa da Bahia

Orientador: Paulo Fabio Dantas Neto

O objetivo desse trabalho é analisar as movimentações de partidos políticos e parlamentares baianos no âmbito da
Assembléia Legislativa da Bahia, entre os anos de 2005 e 2007. A observação dos casos de movimentação parlamentar
e partidária tem por intuito estabelecer a conexão entre a intensidade das mencionadas movimentações e a
proximidade com os pleitos eleitorais, assim como relacionar os realinhamentos observadas com a formação de blocos
e bancadas partidários/parlamentares dentro da Assembléia Legislativa.
O trabalho orienta-se no sentido de compreender a importância dessas movimentações para os aspectos que se
referem à sobrevivência política dos parlamentares, já que o desenho das alianças construídas interfere não só na
reeleição, mas também no próprio desempenho do parlamentar que está condicionado a visibilidade e ao acesso aos
recursos pleiteados junto ao Poder Executivo. Portanto, faz-se importante observar os mecanismos utilizados pelos
atores políticos estudados para acessar os referidos recursos, que conferem legitimidade ao parlamentar diante do
eleitorado, assim como também no plano da Assembléia Legislativa.
O tema da fidelidade partidária aparece com frequência na discussão travada pelo trabalho, dado o fato de que muitas
vezes, a estratégia para manutenção do mandato pode significar rupturas com os partidos originários. Contudo,
contrariando a tensão postulada constantemente pelo senso comum entre partidos e políticos, procura-se mapear os
casos em que a movimentação do parlamentar não se dá enquanto ruptura, mas como uma negociação que visa o
favorecimento do seu grupo político.
Destaca-se na execução do trabalho, a dificuldade de acesso às informações sistematizadas. Não dispondo a
Assembléia Legislativa da Bahia de um banco de dados organizado que dê conta das informações necessárias para o
tema estudado, fez-se necessário um trabalho de análise documental do acervo da mesma. Além do recurso aos
acervos da Assembléia, precisamente o Diário do Legislativo, também foram utilizadas fontes da imprensa local como
base primária para coleta de informações. Por meio da realização desse trabalho, foi possível organizar um banco de
dados com as mais diversas informações relacionadas aos partidos políticos e parlamentares, assim como suas
movimentações durante o período analisado. Destaca-se também a discussão levantada com relação a Legislação
Eleitoral vigente no Brasil, assim como também o debate bastante atual acerca dos partidos políticos. Acompanhando
correntes teóricas relativamente recentes, o trabalho procura abordar temas como a relação entre parlamentares e
partidos, Legislação Eleitoral, migração partidária e relações entre Executivo e Legislativo, procurando por respostas no
âmbito da ciência política brasileira, da experiência política nacional; acompanhando a tentativa de superação de
explicações originárias da ciência política norte-americana para explicar as questões intrínsecas ao Brasil.
A relevância do trabalho se deve principalmente para a sua contribuição para uma área ainda pouco explorada da
ciência política, as instituições políticas subnacionais. São raros na literatura da ciência política brasileira, os estudos
que se ocupam dos Legislativos Estaduais e, portanto, do comportamento dos
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parlamentares e dos partidos políticos que os compõem. Nesse sentido, a observação do comportamento desses atores
fundamentais para a análise do sistema político brasileiro, se faz importante para a compreensão da dinâmica política e
eleitoral do país.

Apresentador: Rebeca Sobral Freire

Título:  PG - HIP HOP FEMINISTA? RELAÇÕES DE GÊNERO E FEMINISMOS NO MOVIMENTO HIP HOP DE
SALVADOR (1996 -2010)

Orientador: Ana Alice Alcantara Costa

O presente estudo busca investigar como se expressam as relações de gênero no movimento Hip Hop em Salvador
(1996- 2010) a partir da perspectiva das mulheres jovens que o integram e sua influência na construção da identidade
de mulher jovem em relação ao feminismo. Reconhecido como um novo movimento social, o Hip Hop surgiu nos
Estados Unidos na década de 1970 e desde de então vem se expandindo pelas grande cidades do mundo de forma a
envolver a juventude através da interação entre cultura e política. São quatro elementos que unidos compõem o Hip
Hop. São eles: 1. Break é a dança de rua; 2. Grafite é a expressão das artes plásticas nos muros da cidade; 3. Rap é a
música; sendo o DJ o responsável pelo beat – a batida. São expressões artísticas que atuam unidas de forma
harmônica, inicialmente se apresentando como uma alternativa de lazer para jovens dos grandes centros urbanos à
violência presente nos bairros pobres, e, posteriormente, assume a função de envolver a juventude com a transmissão
de informação e uso de tecnologias através de seus elementos que tornaram-se instrumentos de conscientização,
educação e cidadania. Há que se considerar um quinto elemento permeando todos os quatro elementos do Hip Hop: a
conscientização política, que motiva a participação juvenil individual e coletiva em questões relevantes ao seu cotidiano
e suas identidades. Como um movimento sócio-político-cultural, afirma pautas e estratégias políticas de reivindicação
de direitos e de combate as desigualdades, e tem sido um espaço de formação e atuação das mulheres jovens. Em
geral, o Movimento Hip Hop possui um caráter misto, composto por homens e mulheres, sendo mais um dos espaços
de reprodução da hegemonia masculina existente na sociedade brasileira e mundial. Por outro lado, ele é também um
espaço de participação política das mulheres e de grupos femininos e feministas, onde se compartilham e negociam
demandas e parcerias. Entretanto, as mulheres integrantes deste movimento são invisibilizadas nos estudos sobre o
tema. Mas, onde estão às mulheres jovens nos estudos sobre política, cultura juvenil e nos estudos feministas? Para
tanto, este trabalho está situado como parte de uma produção científica baseada na perspectiva de construção de um
pensamento jovem feminista brasileiro preocupado em ampliar o campo de atuação da teoria feminista. O estudo tem
por base entrevistas semi-estruturadas realizadas junto às hip hoppers que se encontra em processo de finalização com
aporte interdisciplinar dos estudos feministas. O Hip Hop é identificado pelos estudos descoloniais como uma das
expressões culturais da diáspora africana, o que permite explicar a conexão entre Hip Hop, juventude negra e vivência
em bairros periféricos caracterizados pelas desigualdades sociais. No universo Hip Hop baiano, o aspecto étnicorracial
tem uma dimensão identitária relevante diante da maioria das jovens militantes do Movimento Hip Hop que se
autoidentificam como negras. Essa participação pode ser entendida como parte do rol da atuação das jovens feministas
negras que enfrentam uma dupla barreira diante das discriminações raciais e de gênero, além de fazerem referência
aos contextos de classe e espaço no qual a maioria destas jovens estão inseridas, as periferias urbanas. É justamente
por ser tímida a produção latinoamericana sobre a relação “mulher e política” e serem raros os registros de reflexão
teórica sobre o papel das mulheres no campo político, seja formal ou informal, que o estudo das relações de gênero no
movimento Hip Hop sob o olhar das jovens e seu entendimento sobre o feminismo mostra-se relevante e necessário.
Ele responde a uma das questões-chaves para compreensão acerca dos movimentos feministas atuais em sua
pluralidade de expressões e demandas, mas que compartilham o objetivo comum de eliminar a opressão das mulheres
na sociedade.

Apresentador: Silvana Oliveira Souza

Título:  PG - Quem foi que disse que o lugar de mulher não é na política? Amabilia Almeida nos redutos de
poder.

Orientador: Iole Macedo Vanin

A proposta da comunicação é compartilhar os resultados preliminares do trabalho desenvolvido em torno   da trajetória
de Amabilia Almeida no cenário do poder público e político de Salvador-BA nas décadas de 80 e 90 do século XX, e tem
como finalidade compreender por intermédio da história de vida dessa personagem, como essa mulher se relacionou
com a política e participou de momentos emblemáticos da história baiana. Objetiva-se mostrar, os modos como a
política se infiltrou no seu percurso, criando para ela um itinerário
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como educadora, esposa, mãe e política, marcadas por formas de atuação e participação no cenário do poder público.
A partir da contribuição de alguns estudos à luz da construção do pensamento feminista, busca-se entender como a
mulher, em um contexto das relações de gênero, vivencia, reproduz, contesta ou subverte o poder. Para tanto, entende-
se o poder como algo mais que um conjunto de aparelhos e instituições que garante a sujeição de indivíduos ao Estado
ou um sistema de dominação exercida por uma classe sobre a outra. Compreende-se o poder como o resultado de
práticas educativas, culturais, das relações econômicas e sexuais (FOUCAULT, 1998). Nessa perspectiva, a
abordagem biográfica permite situar, no centro da problemática, a experiência social da mulher no qual se insere o
projeto de uma vida e que constrói e reconstrói o universo social no qual se afirmam, enquanto sujeitos, os indivíduos.

Apresentador: Simone Braz Batista

Título:  PG - Políticas Culturais no Governo Lula – As políticas públicas para a diversidade cultural brasileira

Orientador: Antonio Albino Canelas Rubim

O Brasil é um país que possui diversas formas de expressões culturais, mas que ao decorrer de sua história não teve a
devida atenção do governo no que se refere a políticas públicas no sentido de contemplar a diversidade cultural que
possui, sendo este privilegio de algumas regiões e grupos sócio-culturais. Como se pretende comprovar neste trabalho,
a gestão do governo Lula, inaugura uma visão ampla de cultura que abarca, variadas formas de manifestações culturais
através da criação da Secretária da Identidade e Diversidade que busca,através da elaboração de políticas públicas
atender aos diferentes setores culturais como: a dos ciganos, dos povos indígenas, do público LGBT e das culturas
populares.Desta forma, este artigo tem como objetivo verificar quais foram às principais ações do Brasil e da SID, no
que diz respeito à fomentação e promoção da diversidade cultural. Para este fim, será realizado um trabalho com
recorte focalizando nas políticas direcionadas aos povos indígenas e às culturas populares.

Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: EDUCAÇÃO

Apresentador: Adilane Oliveira dos Santos

Título: Projeto Dom Quixote:Biblioteca Andante

Orientador: Fernanda Maria Brito Goncalves

O trabalho apresentado neste resumo refere-se às experiências de leitura desenvolvidas a partir do Projeto Dom
Quixote: Biblioteca Andante, que mantêm parcerias com Bibliotecas Comunitárias e instituições escolares nos bairros
carentes em Salvador.
Este projeto configura-se como uma proposta sócio-cultural, política e pedagógica, e visa promover uma aproximação
entre as bibliotecas comunitárias e o mundo literário para a criação do hábito da leitura e à difusão do livro em crianças
e adolescentes, oriundos de classes populares, através do contato com diferentes gêneros textuais, do diálogo, do
respeito, permitindo a formação de leitores criativos, críticos e mais independentes, a partir da compreensão que o
acesso à leitura possibilita uma maior integração e inserção desses grupos na vida societária.
A proposta utilizada foram intervenções educativas que incentivaram o gosto pela leitura, através de contações de
histórias, leituras de livros infanto-juvenis, atividades de cunho oral, escrito, pictórico, dentre outras, que enriquecem as
fantasias, e transmite através do lúdico, do cooperativismo e da valorização da auto-estima, costumes, tradições,
comportamentos e regras vigentes no social. Com o intuito de contribuir com o sentimento de identidade e
pertencimento desses indivíduos.
Os resultados obtidos através deste projeto indicaram uma maior aproximação e interesse das crianças /adolescentes
com a leitura e outros elementos que constituem a mesma, como a produção de desenhos e pinturas, criação de
debates  relacionados com os conteúdos apresentados nas histórias.
Essa experiência como integrante do projeto foi muito significativa, em perceber a importância da literatura e dos livros,
já que estes servem como um instrumento pedagógico que vai para além do auxílio à leitura e escrita, e sim como um
recurso para alimentar as fantasias, os sonhos e despertar desde cedo, a busca pelo conhecimento, o desenvolvimento
de valores e exercícios de cidadania. Tais resultados não findam a busca de atividades complementares e mais estudos
para dimensionar esta temática.
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Trabalho de Iniciação Científica
As implicações da globalização e os avanços tecnológicos levantam uma quantidade considerável de questões no que
concerne à educação. Novas possibilidades de ensino e uma maior disseminação da informação tem levado os
pesquisadores brasileiros, a refletirem sobre a interseção existente entre as TIC e a educação. Nesse contexto surgiu o
Programa de Apoio à Pesquisa em Educação a Distância, que foi uma política pública de incentivo financeiro à pesquisa
sobre Educação a Distancia. Essa pesquisa se caracteriza  como  pesquisa  documental,  fundamentada  na  leitura dos
documentos referentes ao programa, assim como dos trabalhos que por ele foram financiados. Foi  utilizado o Software
de Referenciamento Bibliográfico JabRef, que  tem se mostrado eficaz para estes procedimentos. Os documentos
analisados assim como os próprios trabalhos, submetidos e aprovados indicam a existência de uma descontinuidade
das políticas públicas, sendo exemplo o próprio PAPED que não foi continuado e cujos resultados não chegaram  a
serem  efetivamente  considerados.  Assim,  podemos  afirmar que, ao tratar-se de políticas públicas, os trabalhos de
pós-graduação indicam três pontos centrais: a descontinuidade política, a critica a forma de implantação dos programas
que desconsideram na maioria dos casos a realidade das escolas, e, a ausência/prática de um diálogo mais intenso
entre a academia e o governo.
Instituição de fomento: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq

Palavras-chave:
TIC; Politicas Públicas; Educação

Apresentador: Adriana Maria Santos de Souza

Título: A relação entre educação inclusiva e sucesso escolar de alunos com deficiência

Orientador: Theresinha Guimaraes Miranda

Na atualidade, vivenciamos a política de Educação Inclusiva que está fundamentada no princípio da educação de
qualidade para todas as pessoas com deficiência. A cidade de Salvador tem vivenciado um crescimento nas matrículas
de alunos com deficiência nos últimos anos, mas não basta que o aluno apenas esteja matriculado na escola, é
necessário que ele participe desta escola. E para que esse aluno possa usufruir os benefícios de estar numa classe
regular, é necessário não somente que a legislação faça mudanças e adaptações, mas se faz necessária uma mudança
na escola, nos professores, alunos, profissionais que trabalham nesse ambiente, também necessitam modificar suas
atitudes, para proporcionar uma interação e aprendizado entre as crianças com e sem deficiência. Nessa perspectiva,
este projeto pretendeu analisar o fluxo escolar dos alunos com deficiência que frequentam as classes regulares da rede
pública de Salvador, identificando as taxas de aprovação, evasão e repetência e discutir a implementação das políticas
públicas para a inclusão dos alunos com deficiência nas escolas municipais de Salvador. A metodologia da pesquisa
teve caráter qualitativo e quantitativo com base empírica, realizada através de análise da legislação e documentos em
vigor: Declaração de Salamanca, LDB 9394/96, Resolução CNE nº2/2001, leitura de textos de BATISTA, BEYER,
CAIADO e FERREIRA, CARLO, GLAT, PLETSCH e FONTES entre outros. O campo da pesquisa foi a escola municipal
de Salvador, e o sujeito foi o aluno com deficiência matriculado nas classes regulares. Segundo dados da SMEC
(Secretaria Municipal de Educação e Cultura), em Salvador há 416 escolas, dessas 224 tem alunos com deficiência.
Desse total, foram contatadas 60 escolas, e coletados dados em 34, e analisados dados de 141 que estão cursando
desde a educação infantil ao 9º ano do ensino fundamental. Os resultados mostram que 2010 foi o ano em que houve o
maior número de matrículas desde 1999. De acordo com os dados coletados sobre os 141 alunos em que foi feita
análise documental, 40 são do sexo feminino com idades entre 6 e 49 anos e 101 do sexo masculino com idades que
variam de 4 a 25 anos, o maior número de alunos está na faixa etária entre 11 e 15 anos, seguidos dos que estão entre
6 a 10 anos. Outro dado importante a ser destacado é que 113 alunos estão no ensino fundamental I que foi o foco
principal da pesquisa. Em relação a reprovação, 70 alunos nunca repetiram uma série, o que corresponde a 49,2%; 55
alunos já foram reprovados em alguma série, e desses 22 foram reprovados no CEB II (Ciclo de Educação Básica) que
corresponde a 40% e é um dado relevante a ser destacado. Em 16 pastas dos alunos não continham informações
acerca de reprovação, e 5 alunos evadiram. No que se refere à inclusão escolar
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dos sujeitos da pesquisa, fica evidente que é preciso que hajam políticas públicas que assegurem não apenas acesso
dos alunos na escola regular, pois em algumas escolas visitadas a estrutura física era precária, não haviam banheiros,
rampas de acesso, materiais específicos e atendimento educacional especializado, mas, tivemos informações de que
serão implantadas ainda no ano de 2010 salas de apoio em algumas escolas municipais, o que será uma grande
avanço no que diz respeito a inclusão. Principalmente no aspecto de permanência e da progressão escolar desses
alunos porque os profissionais que lá estiverem poderão dar um suporte melhor aos alunos, principalmente aqueles que
não fazem nenhum tipo de acompanhamento. Nesse sentido, esta pesquisa pretende contribuir para o debate em torno
das políticas públicas voltadas para a inclusão, um olhar sobre os desafios que a inclusão de alunos com deficiência na
escola regular proporciona dentro do contexto social em que vivemos, a formação de professores para trabalhar com
esses alunos que não vem sendo priorizada e questionamentos acerca da forma como a inclusão e avaliação vêm
acontecendo nas escolas municipais da cidade de Salvador.

Apresentador: Adriana Santos de Jesus

Título:  PG - Produção de subsídios teórico-práticos para a otimização do uso de jogos pedagógicos e
recreativos com pacientes pediátricos do hospital das clínicas da UFBA – HUPES

Orientador: Alessandra Santana Soares E Barros

O presente projeto de pesquisa teve por objetivo analisar a viabilidade de utilização de jogos de regras numa enfermaria
pediátrica no Hospital Universitário Professor Edgar Santos - HUPES. Neste estudo, buscamos responder se os jogos
de regras são daptáveis ao ambiente hospitalar, tanto quanto o são em outros ambientes de aprendizagem. Para
responder ao questionamento da pesquisa foi utilizada a técnica de registro diário de campo, no qual se buscou
averiguar as adaptações didáticas e metodológicas necessárias ao emprego de jogos – educativos e tradicionais - no
ambiente de uma enfermaria pediátrica, bem com, analisar a necessária reorganização do trabalho pedagógico em
situações de ensino-aprendizagem proporcionadas pelo engajamento de crianças e adolescentes hospitalizados em
jogos de regras e testar a aplicabilidade desses jogos ao cotidiano de uma Classe Hospitalar. Assim, o objetivo maior do
trabalho foi produzir conhecimento que favorecesse o empreendimento mais adequado das práticas de recreação com
uso de jogos, junto às crianças hospitalizadas, bem como, prover aos professores da classe hospitalar do HUPES
informações que permitissem intervenções melhor focadas nas possibilidades verdadeiramente estimuladoras dos
jogos, para além daquelas fundadas na percepção de senso comum acerca da recreação e do lazer. Para isso, foram
realizadas sessões experimentais de atividades com os jogos que envolviam conhecimentos de diversas áreas do
saber.

Apresentador: Aleciana da Silva Santana

Título: DIREITO ANIMAL E A SUBMISSÃO DOS ANIMAIS NOS ESPETÁCULOS DE ENTRETENIMENTO

Orientador: Heron Jose de Santana Gordilho

A pesquisa desenvolvida é importante visto que a doutrina mundial jusfilosófica vem discutindo questões éticas que
englobam a conduta humana diante de seres sencientes pertencentes a outras espécies. Nesse contexto, vislumbram-
se os tratamentos dispensados aos animais não-humanos pela espécie humana, passando por esse crivo ético as cinco
formas padrões de submissão dos animais: domesticação, alimento, experimentação científica, vestuário e
entretenimento. Essa pesquisa teve por fim investigar esta última forma de submissão - o entretenimento. A sua
essência pauta-se nas atividades desenvolvidas em espetáculos,  entre outras manifestações culturais, pricipalmente, o
circo foco da pesquisa, onde tais seres vivos sencientes são expostos a tratamentos humilhantes e muitas vezes
degradantes à sua natureza, desrespeitando e mutilando todos os atributos pertinentes a esta, indo de encontro com as
disposições legais. Assim, este trabalho prima por comprovar que todo e qualquer uso de animais em espetáculos se
constitui crime ambiental tipificado no artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais (9.605/98). O artigo “Crueldade contra
animais nas atividades  crcenses” salienta as considerações sobre o Direito Animal aplicado à manifestação cultural
circense.  O trabalho pretende ainda evidenciar a importância do conhecimento do Direito Animal em defesa dos direitos
dos animais não-humanos, colocando em foco, as disposições onstitucionais e infraconstitucionais e a importância da
atuação conjunta dos diversos órgãos competentes para combater o crime praticado nas referidas atividades.

Apresentador: Aline de Oliveira Costa Santos

Título:  PG - Competências informacionais requeridas do trabalhador para a gestão do conhecimento em
organizações brasileiras. Etapa III (Regiões Centro-Oeste e Norte)

Orientador: Teresinha Froes Burnham

 Este plano de trabalho visou dar continuidade ao estudo sobre competências requeridas para o gestor do
conhecimento, integrando o projeto Gestão do Conhecimento (GC) no Cenário Brasileiro, que vem sendo realizado na
REDPECT. Tendo concluído a investigação nas Regiões Nordeste, Sudeste e Sul, nesta etapa
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Orientador: Teresinha Froes Burnham

procurou-se investigar as regiões Centro-Oeste e Norte. Os principais objetivos desse trabalho foram: compreender em
maior profundidade a importância das competências informacionais do trabalhador, no âmbito das atividades de Gestão
do Conhecimento; estudar o perfil daquele que atua em processos de GC, identificando a relevância do
desenvolvimento dessas competências para a produção, organização e difusão do conhecimento e identificar a
contribuição que ambientes organizacionais, que desenvolvem uma cultura de GC podem oferecer para a o
desenvolvimento destas competências, mediadas pelas TIC. Para alcançar tais objetivos a metodologia desenvolvida
seguiu as seguintes vertentes de análise: da produção bibliográfica atual sobre o tema; e de informações disponíveis
em bancos de dados e documentos de acesso público. Em todas as etapas foi constatada profunda resistência das
organizações em disponibilizarem as informações solicitadas. Apesar de não reconhecerem as competências como
parte dos processos de GC, a maioria das empresas afirmou desenvolver práticas de estimulo às pessoas através do
modelo de competências. Identificou-se que, além das credenciais técnicas, profissionais e acadêmicas são exigidas
dos gestores competências pessoais e de interação social. Tais competências são desenvolvidas no próprio ambiente
de trabalho através de atividades promovidos pelas próprias empresas. As universidades corporativas foram apontadas
pelas grandes empresas como local dessa formação.

Apresentador: Ana Carolina Santos de Lima

Título:  PG - A recontextualização do conhecimento profissional na escola: saberes e práticas no Curso de
Automaç

Orientador: Vera Lucia Bueno Fartes

A pesquisa teve por objetivo estudar a recontextualização do conhecimento profissional na escola, bem como os
saberes e as práticas no curso de Automação e Controle Industrial do Instituto Federal da Bahia / IF-Bahia, a partir dos
sentidos atribuídos pelos docentes do referido curso ao conhecimento profissional, aos saberes e às práticas a serem
mobilizados pelos alunos-estagiários no trabalho para o qual estão em processo de formação.

Apresentador: Ana Regina Messias

Título:  PG - Um olhar sobre a mulher idosa através de narrativas fílmicas

Orientador: Lindinalva Silva Oliveira Rubim

Este estudo trata de um dos grandes fenômenos mundiais que é o envelhecimento populacional. No Brasil, um dos
países que envelhece rapidamente, este é, hoje, um dos desafios para o século 21, uma vez que em 2000 a população
idosa correspondia a 14,5 milhões de habitantes e para 2020 a projeção é de que o contingente alcance 30,9 milhões
de idosos. Este texto refere-se ao projeto que está em andamento no Mestrado do Programa de Pós-Graduação
Multidisciplinar em Cultura e Sociedade, que tem como tema “Um olhar sobre a mulher idosa através de narrativas
fílmicas” e pretende responder à pergunta: Como é representada a mulher idosa no cinema brasileiro contemporâneo?
Identificando as principais preocupações abordadas nas narrativas fílmicas: Central do Brasil (1998), Copacabana
(2001), Depois daquele baile (2005) e O outro lado da rua (2004). A metodologia utilizada se dará pela análise dos
filmes, uma vez que eles levam parte da realidade ao expectador, através do cinema e, também, discutir, pelo viés
teórico dos estudos de gênero, crítica feminista e alguns conceitos da sociologia, história, filosofia e antropologia. A
questão central tensiona analisar temas transversais como: educação, cultura, afetividade, sexualidade, entre outros. O
foco do texto é atentar para as circunstâncias e particularidades extrínsecas e intrínsecas que ocasionam convergências
e divergências, observadas nas narrativas e que ratificam ou questionam estereótipos femininos. Pretende-se, enfim,
através deste projeto de estudo em encaminhamento, chamar atenção para o fato de que o envelhecimento não é algo
estanque, mas sim um processo dinâmico e contínuo de transformação e, há, sim, um lugar para as mulheres idosas no
mundo contemporâneo.

Apresentador: Andreia Cardoso Silveira

Título:  PG - DESEMPENHO ESCOLAR: UMA ANALISE COMPARATIVA ENTRE CRIANÇAS NEGRAS E
BRANCAS

Orientador: Dora Leal Rosa

O presente texto é resultado de uma proposta de dissertação que objetiva averiguar se a variável cor/raça pode ser
apresentada como um fator que influencia as desigualdades de desempenho entre crianças negras e brancas de
camadas populares das séries iniciais do Ensino Fundamental de Montes Claros - MG. Para isso, primeiramente será
extraído do banco de dados do Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB o quadro de desempenho de alunos
brancos e negros. Caso, seja comprovado desigualdades de desempenho entre estes indivíduos, será selecionado uma
escola de periferia de Montes Claros que atenda as séries iniciais para investigar se crianças negras possui
desempenho inferior a crianças brancas mesmo quando são do mesmo nível socioeconômico, e ainda quais são as
razões para estas disparidades. Como procedimento
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metodológico para alcance dessas informações, será realizado análise documental de cadernetas, entrevistas com
professores, equipe pedagógica da escola, e observações no espaço escolar. Tendo como base o estudo teórico que
tem sido realizado, levanta-se a hipótese de que os alunos negros apresentam desempenho inferior aos brancos
mesmo quando são da mesma faixa econômica, e que isso pode ser decorrente das práticas preconceituosas e
discriminativas em sala de aula. Nessa conjuntura, destaca-se a relevância da presente proposta de trabalho que
pretende contribuir com o debate acerca das disparidades educacionais. Identificar como tem sido o desempenho
desses sujeitos e os fatores que permitem a extensão das diferenças entre crianças negras e brancas, merece ser
incluído nos estudos e debates para o avanço em direção a uma sociedade mais justa.

Apresentador: Bruno Pamponet Silva Santos

Título:  PG - Novos Caminhos: A construção de jogos eletrônicos que abordam conceitos científicos

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

Para conviver em sociedade, os seres humanos têm que aprender as regras sociais existentes em seu grupo. Cada
novo ser deve aprender tudo aquilo que será importante para sua sobrevivência. Um dos métodos dos quais eles
lançam mão é o brincar, posto que ele é um importante facilitador de transmissão da cultura. O mundo ocidental tem
mudado bastante nas últimas décadas e as formas de brincar também têm sofrido alterações, principalmente por conta
da evolução tecnológica que presenciamos. No mundo das brincadeiras, percebemos ampla difusão dos jogos
eletrônicos.  Nesse aspecto, esses jogos têm como potencialidade facilitar a fixação das percepções visual e auditiva.
Os estímulos audiovisuais atraem o interesse das crianças, prendem a atenção e facilitam a apreensão de estratégias
de processamento e afetivas. Como todas as formas de exercer a atividade lúdica, jogos lúdicos favorecem a criação de
zonas de desenvolvimento proximal. Segundo Vygotsky (2001), essa zona seria a distância entre o nível de
desenvolvimento real e o potencial de resolução de problemas através da ajuda de outro mais capaz. Todavia, os jogos
não facilitam a apreensão de conceitos apenas de quem joga. A construção dos jogos eletrônicos, bem como o contexto
no qual eles são produzidos, são de grande relevância. Por esse motivo, o presente trabalho objetiva descrever o
contexto no qual estão sendo construídos jogos eletrônicos que abordam conceitos científicos por onze estudantes da
rede pública de ensino que fazem parte do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica Júnior (PIBIC-JR).
Nesse âmbito, o projeto “Ciência Lúdica: brincando e aprendendo com jogos eletrônicos sobre ciências”, que ocorre
dentro do “Programa Social de Educação, Vocação e Divulgação Científica ‘Ciência, Arte & Magia’” (CAM), ganha
destaque por sua ação inovadora. Nele, estudantes da rede pública do estado da Bahia são convidados a serem
protagonistas na construção de jogos eletrônicos que envolvem conceitos científicos. Para eles, essa tarefa é,
certamente, muito desafiadora, posto que precisam sair de dois lugares comum da educação pública brasileira.
Primeiro, deixam de ser meros espectadores, sujeitos passivos, na construção do saber. Segundo, eles precisam sair
da estrutura formal de ensino de suas escolas para operarem dentro de uma ambiente não-formal de ensino.
Certamente, os estudantes encontram diversos problemas em ambas as adaptações. Isso fica evidente em diversos
momentos. Os estudantes têm dificuldades em aceitar as críticas e ter que fazer e refazer pontos de sua construção
científica, muito provavelmente por conta da falta de hábito, uma vez que, em suas escolas, eles entregam um trabalho,
recebem uma correção e uma nota e não são convidados a repensar sobre o que fizeram. Eles enfrentam muitas
dificuldades em relacionar conceitos científicos, fato evidenciado pelos mapas conceituais que têm construído ao longo
de suas pesquisas, o que expõe a falência da educação formal ao contextualizar os conceitos científicos (conforme
apregoam os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ministério da Educação). Outro ponto muito relevante é o próprio
processo de confecção do jogo. Muitas perguntas construídas pelos estudantes estavam recheadas das famosas
“pegadinhas” ou tendenciavam os jogadores ao erro, o que reflete os tipos de avaliação aos quais esses estudantes são
submetidos. Desta forma, percebe-se que a construção de jogos científicos em contextos, como em espaços não-
formais de ensino, ajuda e expõe as deficiências do atual estado da educação baiana, além de pensarmos no tipo de
formação que oferecemos aos nossos adolescentes.

Apresentador: Cleber de Souza Silva

Título:  PG - Os discursos dos professores de Física na sala de aula

Orientador: Maria Cristina Martins Penido

Este  trabalho  está  voltado  para  área  de  ensino  de  Física.  Trabalha  essencialmente  a
formação  do  professor  em  seus  diversos  aspectos.  Com  ele  buscamos  entender  como  as
praticas pedagógicas  são desenvolvidas nos estágios dos cursos de Licenciatura em Física
da UFBA. Para isso ampliamos a catalogação das mini-aulas e estágios em banco de dados,
iniciado  em  2008  com  o  projeto  Estudo  da  relação  professor-aluno  x  tipos  de  aulas
planejadas e aplicamos a  ferramenta sociocultural para analisar o ensino de Mortimer &
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Scott (2002) em uma das aulas dialogados do BD,  investigando como os  licenciandos dão
suporte  ao  processo  pelo  qual  os  estudantes  constroem  significados  em  salas  de  aula  de
ciências. Nas discussões apresentamos as conclusões do estudo quantitativo do BD, assim
como do estudo qualitativo sobre as potencialidades de uma apresentação dialogada.

Apresentador: Clivio Pimentel Junior

Título:  PG - RELATOS DE FORMAÇÃO: UM ESTUDO DO/NO PROJETO IRECÊ

Orientador: Maria Inez da Silva de Souza Carvalho

Partindo da compreensão de que as narrativas de vida dos aprendizes se constituem como uma via de acesso às
questões existenciais dos sujeitos, incluindo aí, os sentidos atribuídos ao percurso formativo e ao exercício profissional
(Josso, 2008; Souza 2008), o presente trabalho tem como objetivo investigar as ressonâncias do currículo do curso de
Licenciatura em Pedagogia na prática docente de professores em exercício docente da/na rede municipal em Irecê/BA.
Dentre as suas peculiaridades, o currículo do referido curso adota as narrativas memorialísticas desenvolvidas pelo
professor-cursista, desde o momento de ingresso no curso – processo seletivo – até os momentos finais da graduação,
como Trabalho de Conclusão de Curso. Desta forma, tomando como eixo central de análise as compreensões que os
professores desenvolveram no que tange ao trabalho de rememorar as suas histórias de vida durante o período de
formação, anunciadas no Memorial-Formação e durante debate em grupo focal, o trabalho demonstra a importância em
valorizar os sentidos atribuídos pelos professores aos seus percursos formativos tendo a memória como via de resgate
de suas experiências e significações.

Apresentador: Daiane da Silva Simoes

Título: Consciência metalinguística de professores de classes de alfabetização do primeiro ano do ensino
fundamental em escolas da rede municipal de educação da cidade de Salvador Amostra I: Coordenadorias
Regionais de Ensino: Itapuã, Orla, Cabula.

Orientador: Paulo Roberto Holanda Gurgel

Nesta proposta de pesquisa para o PIBIC (2009/2010) o nosso objetivo foi mapear as bases epistemológicas
subjacentes às práticas de alfabetização, e por extensão de letramento de professores três Coordenadorias Regionais
de Ensino (CRE) da rede Municipal de Educação, que atualmente exercem a docência no Ciclo de Alfabetização. Nossa
metodologia de pesquisa foi explicitamente de natureza interpretativa, o que não significou descuidar de aspectos
quantitativos do trabalho a fim de garantir o caráter aleatório necessário à construção de sua amostra permitindo, assim,
um maior grau de confiabilidade aos resultados do trabalho. A nossa amostra foi composta, através de sorteio de cinco
escolas de cada uma das CRE; Uma escola, das cinco sorteadas, foi escolhida por cada um dos coordenadores das
regionais. Nas escolas escolhidas foram realizadas: (a) Observação e registro de aulas em uma classe de um professor
do primeiro ano do Ensino Fundamental por o período de uma semana e (b) Entrevista semi-estruturada com este
professor.
Os dados colhidos mostraram que as professoras não dominam alguns conceitos fundamentais para prática
alfabetizadora, entre eles: níveis de aquisição da escrita, letramento, desenvolvimento da inteligência. A pesquisa
possibilitou ainda, perceber que a formação inicial das professoras não forneceu base teórica para o exercício do
magistério como alfabetizadora.

Apresentador: Daniel Silva Pinheiro

Título:  PG - Conhecimento e tecnologia livre na educação

Orientador: Nelson de Luca Pretto

A pesquisa integra as ações do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC) e considera como
pressuposto básico as novas possibilidades trazidas pelo movimento global de produção colaborativa de conhecimentos
livres e sua potencialidade para uma (radical) transformação da educação. Esse projeto considera que a intensificação
do uso de software livre e ampliação dos projetos que buscam pensar na produção colaborativa em regime de peer-to-
peer de materiais culturais possam contribuir com a educação, com professores e alunos sendo produtores de culturas
e de conhecimentos e não apenas consumidores de informações. O objetivo da pesquisa é identificar as experiências
de produção de recursos abertos culturais e de divulgação científica, especificamente as experiências de produção peer
-to-peer  de materiais didáticos; as iniciativas em torno dos arquivos abertos, em especial a experiência dos Open
Journal System (Revista da FACED); e, o papel do IBICT no desenvolvimento de uma política pública brasileira para a
área.
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Apresentador: Edilene dos Santos Santana

Título: Uma experiência de contação de histórias no Instituto de Cegos da Bahia

Orientador: Roberto Sanches Rabêllo

O mundo das histórias se apresenta de forma mágica, estimuladora na construção do saber da criança. Este trabalho
tem como objetivo descrever a experiência de contação de histórias pelos bolsistas do Projeto Mitologia de Matriz
Africana na Bahia ligado ao Programa Permanecer da UFBA, que possui dois eixos de atuação, pesquisa e extensão.
Na parte de extensão “Todo Mundo Conta História” realizado no Instituto de Cegos da Bahia buscamos divulgar
histórias de matriz africana resgatadas em entrevistas com estudiosos da temática no eixo de pesquisa. O trabalho se
justifica porque a mitologia de matriz africana contribui para o fortalecimento dos valores familiares e morais, da auto-
estima, do sentimento de pertença e da convivência em comunidade. A narração de histórias desenvolve a imaginação,
a sensibilidade e a criatividade. Utilizamos jogos populares, adaptados para os alunos como forma de aquecimento,
para narração de histórias de forma tradicional e posteriormente desafiávamos os ouvintes a contar histórias. Com essa
experiência foi possível perceber que contar e ouvir histórias proporcionou a construção de uma prática sensível,
favorecendo vivências e trocas significativas que valorizam a mitologia africana, assim contribuindo para o sentimento
de pertença e de empoderamento dos envolvidos nas ações fazendo-nos imergir no mundo sensorial dos ouvintes.

Apresentador: Fernanda Lima Ramos

Título:  PG - Experiências Pedagógicas da Educação Física em uma Área de Reforma Agrária do Recôncavo
Baiano

Orientador: Nair Casagrande

A presente pesquisa foi desenvolvida através do Programa de Iniciação Cientifica da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) no período de agosto de 2009 a junho de 2010. O projeto teve como objetivo analisar a realidade e as
possibilidades da prática pedagógica da Educação Física na turma multisseriada da Escola do Assentamento Nova
Panema, localizada no município de São Sebastião do Passé, Estado da Bahia. A justificativa para o desenvolvimento
deste trabalho teve como base as experiências realizadas no assentamento, desde 2008, pelo projeto de extensão
universitária “Educação Popular em áreas de Reforma Agrária: os desafios da Educação do Campo”, oferecido pela Pró
-Reitoria de Extensão da UFBA. Considerando essas experiências, houve a necessidade de compreender a realidade
do trabalho pedagógico da Escola Nova Panema e a inserção da Educação Física como um conteúdo curricular na
escola. A metodologia buscou uma aproximação com o método do materialismo histórico-dialético e a abordagem
pedagógica crítico-superadora da Educação Física, além da utilização dos seguintes instrumentos de coleta de dados:
análise do projeto político-pedagógico da escola, entrevista semi-estruturada com a professora da escola, a observação
participante nas descidas a campo e a sistematização dos dados em diários de campo. Com o desenvolvimento da
pesquisa, foi confirmada a hipótese de que o projeto político-pedagógico da Escola do Assentamento Nova Panema
elaborado pela Secretaria de Educação do Município de São Sebastião do Passé visa a abordagem dos componentes
curriculares para as séries iniciais do ensino fundamental presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n°
9.394/96). Além disso, no que diz respeito à Educação Física, ela não é contemplada como componente curricular da
escola do assentamento, mas é um item integrante na abordagem da disciplina de Ciências ao tratar do assunto “corpo
sadio”, em que o esporte compõe um dos temas juntamente com a higiene e a alimentação. Considerando as oficinas
desenvolvidas pelo projeto, verificou-se que a prática pedagógica da Educação Física na escola mostra-se possível,
mas a sua efetivação está associada á luta dos assentados para garantir as condições adequadas de educação no
assentamento que envolvem a conquista da construção de um espaço apropriado para as atividades escolares, dos
materiais pedagógicos, além da capacitação metodológica da professora para tratar dos conhecimentos da Educação
Física.

Apresentador: Fernando Lemos Barbosa Junior

Título: CORPO, RITUAIS E AMBIENTES EM CATU: REVELANDO E REGISTRANDO OS HISTÓRICOS SILÊNCIOS
DO CALADO

Orientador: Maria Cecilia de Paula Silva

Catu, situado no município de Vera Cruz (Bahia), na Ilha de Itaparica, possui uma história/memória com culturas
seculares pouco estudadas; por parte expressada em Calado, uma comunidade pesqueira negra. Esta pesquisa tem
como objetivo conhecer os processos históricos dos Pescadores Artesanais, rituais e ambientes, sentidos e significados
expressos  no lazer, trabalho e vida. A relevância em registrar a vida e expressões de comunidades centenárias está na
identificação de uma história própria e de marcos identitários do nosso povo, que permanecem ausentes da
historiografia oficial, dos registros de lazer e expressões corporais brasileiras. A pesquisa histórica fundamentou-se na
oralidade e imagética, considerando alguns elementos etnográficos. Este levantamento da cultura corporal à luz de
estudos sobre cultura e estética, apontou a cultura como fator determinante para uma educação de qualidade e,
portanto, necessário de ser conhecido, registrado e sistematizado visando uma aprendizagem significativa de vida. Os
resultados de registros imagéticos e orais coletados relatam uma comunidade silenciada de sua cultura corporal como
expressão de lazer e festa por influência de um líder religioso local, à época, que determinou o fim de algumas festas
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católicas. Contudo, a comunidade, aos poucos tenta recuperar algumas de suas festas, mas a juventude está em
processo de migração para os grandes centros urbanos, o que dificulta as aprendizagens a partir da memória viva dos
velhos moradores.

Apresentador: Gabriela Mangabeira de Lacerda

Título: Gestão do Conhecimento e Gestão de Pessoas nas organizações brasileiras. Etapa III (Regiões Centro-
Oeste e Norte)

Orientador: Teresinha Froes Burnham

Este relatório final traz os resultados dos estudos sobre a relação entre gestão do conhecimento (GC) e gestão de
pessoas (GP), através de prospecção em organizações das Regiões Centro Oeste e Norte, resultando dos achados que
se vem obtendo no Projeto Gestão do Conhecimento no Cenário Brasileiro. A perspectiva epistemológica
multirreferencial constituiu-se na base do estudo e o método de análise contrastiva orientou o processo de trabalho ao
longo do desenvolvimento das atividades da investigação. O processo como um todo foi desdobrado em três momentos
interligados – um que enfocou a busca de referenciais em fontes bibliográficas e documentais; outro que centrou-se no
trabalho de campo e o terceiro que buscou articular as construções dos anteriores. Constatou-se a estreita relação entre
a GC, o desenvolvimento de competências informacionais para o trabalhador do conhecimento e os processos de GP,
principalmente no que diz respeito à info-educação desse trabalhador.

Apresentador: Giovanni Pedroso de Moraes

Título: OS DIREITOS AUTORAIS E A EDUCAÇÃO

Orientador: Nelson de Luca Pretto

A pesquisa teve como objetivo analisar a lei 9.610/98 que regula os direitos autorais   no Brasil e identificar as limitações
e restrições impostas pela mesma à educação e os desdobramentos da sua revisão, proposta pelo Ministério da Cultura
(MinC), em colsulta pública que se necerrou em 31 de agosto de 2010. Para tanto, foi empreendida uma análise
contextualizada que buscou enquadrar o instituto do direito autoral em seu desenvolvimento histórico no mundo e no
Brasil até os dias atuais com o objetivo de se obter uma compreensão do tema em sua gênese. Também foram
estudados a atuação dos grupos que pesquisam o tema no país e a movimentação em torno da reforma da LDA, assim
como o papel do Ministério da Cultura (MinC) e o andamento das consultas públicas por ele patrocinadas. A pesquisa
integra as ações do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC).

Apresentador: Greissy Leoncio Reis Lemos

Título:  PG - O Gênero e a Docência: Uma análise de questões de gênero na formação dos(as) professores(as)
do Curso Normal Médio do Instituto de Educação Euclides Dantas

Orientador: Elizete Silva Passos

O presente trabalho visa analisar as relações de gênero na formação do(a) professor(a) do Curso Normal Médio do
Instituto de Educação Euclides Dantas, mais conhecido como Escola Normal de Vitória da Conquista. Decerto, a
perspectiva de gênero tem como centralidade refletir sobre o caráter social das distinções percebidas entre os sexos
(SCOTT, 1995), na medida em que essas diferenças se configuram em papéis sociais, estruturas cognitivas e
comportamentais de homens e de mulheres, gendrados em um determinado processo histórico-cultural. Vale ressaltar
que a categoria analítica de gênero rejeita, explícita e implicitamente, todo fundamento biológico que justifica o processo
primário de sujeição das mulheres, posto que, como elemento constitutivo das relações sociais, ela aponta para “uma
forma primeira de significar as relações de poder”, ou seja, ela nos oferece “um meio de decodificar o sentido e de
compreender as relações complexas entre diversas formas de interação humana” (SCOTT, 1995, p.17) com o fim de
analisar até que ponto os diversos grupamentos humanos são igualitários ou não. Os processos educativos, conforme
Althusser, podem se configurar em um Aparelho Ideológico, e, portanto, têm a possibilidade de reproduzir as
desigualdades e os estereótipos de gênero. Pensando nisso, passamos a perguntar então se a Escola Normal de
Vitória da Conquista tem preparado seus (suas) discentes do Curso Normal Médio para trabalhar as questões de
gênero e orientação sexual, em consonância com as diretrizes dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN para as
séries iniciais do ensino fundamental? E como tem sido a abordagem do tema transversal Orientação Sexual previstos
nos PCN para as séries iniciais do ensino fundamental, na formação desses futuros profissionais da educação? A partir
desses questionamentos, traçamos para essa pesquisa como objetivo geral: analisar até que ponto a Escola Normal de
Vitória da Conquista – BA está preparando os estudantes do Curso Normal Médio para desenvolver suas atividades de
ensino conforme orientações dos PCN no que se refere às relações de gênero. E como objetivos específicos,
buscaremos conhecer e analisar a formação dos professores da Escola Normal de Vitória da Conquista no que se
refere à perspectiva de
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gênero; verificar como se configuram as atividades pedagógicas no Curso Normal Médio no que se refere à prática de
estudo, reflexão e discussão dos PCN e/ou outros materiais que abordem as questões de gênero na escola; e refletir
sobre as práticas dos docentes da Escola Normal e suas implicações na formação dos discentes do curso Normal
Médio, no que concerne às questões de gênero e as orientações propostas pelos PCN. A escolha do Instituto de
Educação Euclides Dantas se justifica no fato dessa ser uma escola tradicional da cidade, foi fundada em 1950, e
durante muito tempo foi considerada pela sociedade conquistense uma escola de prestígio. O episódio de sua fundação
foi considerado um acontecimento histórico na cidade. Assim, escolhemos pesquisá-la, por se tratar de uma escola que
representou e ainda representa um importante papel no histórico da sociedade conquistense. Com o desenvolvimento
da pesquisa, está sendo feita uma minuciosa revisão bibliográfica sobre as temáticas que são trabalhas no projeto, são
elas: Gênero, Educação, Formação de Professor, Práticas Pedagógicas, com o fim se aproximar e compreender da
melhor maneira possível aquela realidade específica, retirando dela os seus significados manifestos e não-manisfestos
no contexto em que são gerados, na tentativa de alcançar os objetivos inicialmente traçados. Até o presente momento,
já foram construídos três capítulos teóricos nos quais são discutidas as categorias de análise chaves desse trabalho,
Gênero, Educação e Formação de Professor, no intuito de conhecer e compreender a realidade em questão, também
está sendo desenvolvida uma pesquisa de campo com os sujeitos da pesquisa, por meio de entrevistas semi-estruturas
e oficinas.

Apresentador: Heloisa Ferreira da Silva

Título:  PG - REFLEXÕES SOBRE ATIVIDADES EM EXERCÍCIO: UM ESTUDO DO PROJETO POLÍTICO-
PEDAGÓGICO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA NO MUNICÍPIO DE TAPIRAMUTÁ

Orientador: Maria Roseli Gomes Brito de Sa

Partindo da análise da proposta Político-pedagógica do curso de Licenciatura em Pedagogia - Ensino Fundamental
/Séries Iniciais do Ensino Fundamental no Município de Tapiramutá, o trabalho tem como objetivo compreender o
significado das atividades em exercício em um currículo de curso de formação de professores em exercício. Para tanto,
neste primeiro momento, realizou-se um estudo exploratório das concepções e sentidos atribuídos à formação em
exercício explicitadas na proposta curricular do curso. Realizou-se, em paralelo aos estudos do Projeto Pedagógico do
referido curso, uma investigação bibliográfica sobre formação em exercício na literatura voltada para esta modalidade
de curso que envolve a articulação teoria-prática a fim de subsidiar tal estudo. As primeiras reflexões sobre
formação/atividades em exercício subjacentes à proposta curricular do curso apontaram  para uma (re)valorização
epistemológica das experiências em exercício dos professores-cursistas que fazem parte deste programa de formação;
(re)valorização da cultura/saberes oriundos da prática pedagógica que, historicamente, vem sofrendo inferiorizações
discriminatórias face aos saberes teóricos. Estes estudos configuraram-se como importantes momentos de reflexão
sobre a lógica hegemônica estruturante das proposta curriculares dos mais diversos cursos de formação de
professores: uma lógica aliada a modelos de ensino transmissivo que sobrepõem o saber teórico dos conteúdos das
cisciplinas em detrimento dos saberes desenvolvidos no contexto da/na prática.

Apresentador: Hilberto Melo E Costa

Título: PRODUÇÃO PEER-TO-PEER DE MATERIAIS CULTURAIS PARA A EDUCAÇÃO

Orientador: Nelson de Luca Pretto

A pesquisa integra as ações do grupo de pesquisa Educação, Comunicação e Tecnologias (GEC) e considera como
pressuposto básico as novas possibilidades trazidas pelo movimento global de produção colaborativa de conhecimentos
livres e sua potencialidade para uma (radical) transformação da educação. Esse projeto considera que a intensificação
do uso de software livre e ampliação dos projetos que buscam pensar na produção colaborativa em regime de peer-to-
peer de materiais culturais possam contribuir com a educação, com professores e alunos sendo produtores de culturas
e de conhecimentos e não apenas consumidores de informações. O objetivo da pesquisa é identificar as experiências
de produção de recursos abertos culturais e de divulgação científica, especificamente as experiências de produção peer
-to-peer de materiais didáticos.

Apresentador: Ilison Dias dos Santos

Título: O observatório da vida estudantil-UFBA no ensino médio I

Orientador: Sonia Maria Rocha Sampaio

As escolas públicas desenvolvem poucos diálogos com seus alunos em relação à vida universitária. Nesse sentido é
crescente a desinformação e distanciamento deles com a educação superior. As realidades sócio-econômicas desses
jovens, somadas ao despreparo produzido por grande parte das escolas públicas, geram uma auto-exclusão desses
estudantes no que diz respeito ao prosseguimento de seus estudos no nível
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superior.
Contudo, há aqueles que conseguem vencer essas barreiras e chegar à Universidade, graças ao sistema de cotas e
outras políticas de inclusão. Porém ao adentrarem nesse “novo mundo” sofrem o grande “estranhamento” como coloca
Alain Coulon (2008) em seu livro “A condição de Estudante”.
O presente trabalho discutiu as principais dificuldades encontradas por alunos de escolas públicas para ingressarem no
ensino superior, atentando para a falta de interação entre escola e universidade e para a permanência daqueles que
conseguem adentrar a universidade.
Identificou-se a desinformação de estudantes e professores, a desmotivação e a incoerência da educação pública
brasileira como um dos principais motivos que levam grande parte dos estudantes de escolas públicas a não
ingressarem no ensino universitário, ressaltando ainda as responsabilidades das escolas, universidades e a sociedade
nesse processo.

Apresentador: Isis Ceuta Pinto Alves

Título:  PG - O acompanhamento acadêmico/pedagógico como instância possibilitadora de atualizações e
experiências no percurso curricular de professores em exercício

Orientador: Maria Roseli Gomes Brito de Sa

Considerando a perspectiva denominada abordagem experiencial da formação, a pesquisa valeu-se da análise dos
metadiscursos presentes nos Diários de Ciclo e Memoriais produzidos pelos professores-cursistas do curso de
Licenciatura em Pedagogia – Séries Iniciais/Ensino Fundamental do município de Irecê, na Bahia, investigando o
acompanhamento como suporte pedagógico fundamental para a concretização da proposta curricular do curso, e em
especial, para a concretização das atividades em exercício em possíveis experiências formativas. Buscou-se perceber
como é apresentado nas narrativas o significado do acompanhamento acadêmico/pedagógico na
articulação/desarticulação do exercício docente. As interpretações dos relatos selecionados procuraram entender de
que forma o acompanhamento acadêmico pedagógico, em uma organização curricular onde as atividades em exercício
assumam papel de destaque e as ações reflexivas sobre estas sejam estimuladas, pode contribuir de forma efetiva para
a dissolução da separação entre os saberes da prática e os saberes do currículo. Entende-se com os resultados
alcançados que o desenvolvimento das atividades dentro dos grupos de orientação, num exercício de questionamento
constante sobre a função dos diários no processo de formação, propicia um avançar sobre tal entendimento. Dando-se
por meio dos diálogos constantes nos grupos de orientação semanais e dos pareceres elaborados sobre cada diário
produzido, a avaliação acompanha todas as etapas de produção de forma a ajudar o cursista a aperfeiçoar seu
questionamento, produções e argumentações. Também a avaliação permite ao cursista entender que numa estrutura
como a pensada para o projeto os avanços não acontecem de forma linear. As análises mostraram que enquanto os
memoriais e diários de ciclo podem oferecer a dimensão do processo formativo em sua totalidade, configurando-se
como espaço de articulação entre os saberes do currículo e os saberes da prática, os grupos de orientação configuram-
se neste processo em um espaço diferenciado para acompanhamento e o fortalecimento do registro como revelador da
práxis. Tal contexto leva-nos a considerar que o trabalho de suporte pedagógico realizado nos grupos de orientação,
durante todos os ciclos, seria imperativo para a aproximação, na escrita, da articulação entre as atividades em exercício
e as atividades temáticas.

Apresentador: Italo Rodrigo Amaral Figueireido

Título: Aulas de ciências naturais desenvolvidas aparti do conhecimento prévio dos estudantes sobre
vertebrado e invertebrados: Um desafio didático

Orientador: Renata do Nascimento Juca

Este trabalho apresenta resultados de uma pesquisa feita em uma escola estadual no município de Barreiras – BA
localizada no Oeste Baiano entre nos meses de Maio e Junho de dois mil e dez com alunos da 6° série do ensino
fundamental e teve como objetivo avaliar o diálogo entre os conhecimentos prévios (culturais, tradicionais) dos
estudantes e o conhecimento científico sobre vertebrados apresentado durante as aulas de ciências, além de observar
o impacto causado pela adoção de práticas diferentes das de caráter tradicional, ou seja, avaliar possíveis mudanças no
interesse dos estudantes nas aulas, quando apresentado a uma diferente metodologia de ensino onde estes são o foco
aprendizagem o interesse maior. A seqüência didática foi desenvolvida a partir da demanda apresentada pela turma,
tornando os estudantes participantes do processo de construção do conhecimento. Iniciamos a intervenção com uma
sondagem, cujo objetivo foi identificar as concepções dos estudantes à respeito do tema. A sondagem foi realizada
antes das aulas expositivas. Neste processo, os estudantes foram convidados a apresentar através de desenhos,
animais que classificavam como vertebrados e suas características. Para realização de seus desenhos os estudantes
tiveram a liberdade de escolher a forma mais adequada para realização da atividade, quantos e quais os desenhos
queriam fazer, desde que se detivessem ao tema de trabalho “A História Evolutiva dos Vertebrados”, introduzido por um
texto explicativo. Após a realização da atividade e análise dos desenhos, a
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seqüência didática foi ministrada de forma dialógica, participativa e questionadora.  Os desenhos eram utilizados como
parte estruturante das aulas em constante diálogo com imagens de animais vertebrados. No primeiro momento os
estudantes fizeram comparações dos seus desenhos com as imagens que retratava um vertebrado e suas
características promovendo uma tomada de consciência das deformações conceituais. Erros e acertos observados
foram utilizados como caminho para a compreensão do que a ciência entende por vertebrados e invertebrados. Com a
intervenção, verificamos algumas impropriedades apresentadas pela turma observada. Alguns estudantes
apresentaram dificuldades em separar mitos de realidade, o que pode ser constatado pela presença de dragões entre
os animais citados como vertebrados. A presença de coluna vertebral não foi reconhecida como característica dos
vertebrados, animais como serpentes e sapos foram classificados, na sondagem, como invertebrados. Observamos
também que a clara representação típica de suas culturas, tradições à qual cada estudante estava submetido, sendo a
maioria da zona rural, em seus desenhos era evidente o relato típico de sua vivência no campo, como na representação
do cavalo, do boi, do pássaro, do peixe. A possibilidade de trabalhar com o conhecimento prévio dos estudantes
favoreceu a instituição de aulas dinâmicas e interessantes com técnicas que tornem a aprendizagem prazerosa.
Segundo Moreira(2006),  a aquisição de conceitos por meio de aprendizagem receptiva mão é apenas um processo
passivo de internalização. Apesar de não ser do mesmo tipo do da formação de conceitos, é basicamente caracterizada
por um processo ativo de interação com os conceitos já adquiridos. Assim apresentamos aos estudantes o real sentido
de se aprender ciências. Além disso, abordagens como esta podem melhorar a relação professor-aluno, cajás bases
tradicionais promovem um distanciamento nocivo ao desenvolvimento do conhecimento científico.

Apresentador: Ivana Silva Figueredo

Título:  PG - Formação docente e (re) criação de espaços educacionais

Orientador: Maria Inez da Silva de Souza Carvalho

O projeto objetivou investigar o atual estado da arte da formação em exercício de professores dos cursos de licenciatura
em Pedagogia ensino fundamental/séries Iniciais dos municípios de Irecê e Tapiramutá atentando para as ressonâncias
destes processos formativos nos procedimentos de ensino e aprendizagem da Educação básica, realizar o contraste
dos currículos e ressonâncias destes nas práticas docentes da Educação Básica, assim como, nas regiões de influência
das instituições parceiras, uma vez que, trata-se de um projeto inter-institucional entre a UFBA, UNEB e UFRB; Outro
objetivo-ação que se fazia necessário com o andamento da investigação era analisar ações pedagógicas da Escola
Básica para formular propostas para o (re)desenho curricular do curso, potencializando assim, as ressonâncias no
panorama educacional de Irecê, contribuindo, conseqüentemente, para o atual estado de arte do currículo de formação
de professores em exercício. Para realização da pesquisa, a metodologia aplicada constou de três momentos:
primeiramente, a realização da análise documental para conhecimento das conjecturas que permeiam os referenciais
teóricos, através de leitura da bibliografia da presente pesquisa, bem como, das produções científicas dos membros da
equipe, já geradas, até então.
No segundo momento, era necessário verificar/participar a realidade concreta, testando as teorias estudadas, através
de apreciações analíticas dos cenários concretos (espaços educacionais de Educação Básica, espaços da formação
acadêmica nos municípios) através de observação direta, à distância ou de registro documental.  Os estudos
documentais, observações do/no cotidiano de escolas e escuta dos atores sociais, através das memórias narradas dos
professores-cursistas nas atividades de registro e produção (Memoriais e Diários de Ciclo) foram valorizados nesta
pesquisa por proporcionar um acompanhamento mais próximo e uma melhor compreensão das itinerâncias curriculares,
além de estimular a autoria docente e o registro do a-con-tecer cotidiano para (re)formulação de suas práticas, como
aponta o excerto:"Dando sequência aos meus registros, antes de recomeçar o último ciclo reli minha história neste
memorial e comecei a refletir sobre a importância de estarmos registrando momentos marcantes de nossas vidas,
mesmo porque, agradáveis ou desagradáveis, servirão de experiência para que possamos retomar alguns conceitos e
até mesmo ressiginificá-los".   (Memorial de cursista Irecê). Também ocorreram visitas técnicas, realização de
seminários, coleta de dados e pesquisa de campo nas sedes dos cursos, possibilitando assim, o segundo momento
metodológico, de caráter simultaneamente situacional e transituacional, pautado na micro-análise do cotidiano, método
investigativo criado a partir da inter-relação de princípios do centramento no presente focada na Pedagogia do A-con-
tecer (termo cunhado por Inez Carvalho), para uma melhor compreensão do dia-a-dia. Obtivemos como resultados e
produtos obtidos: ampliação do lócus da pesquisa para Tapiramutá, aproveitamento dos aprendizados e experiências
apr(e)endidos e acontecidos durante os processos de relação dos saberes construídos cotidianamente por esses
professores cursistas, contando assim,  com um fluxograma aberto que é construído semestralmente atendendo as
suas demandas, as emergências advindas das aprendizagens espaço-tempo, as complexidades, no entrecruzamento
das diversas linguagens trabalhadas, nessa dinâmica espaço-temporal contemporânea (instável, descontínua e
acelerada), em detrimento a idéia que “a irreversibilidade não pode ser mais associada apenas a um aumento da
desordem” (PRIGOGINE, Ilya, 1996, p.
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29), proporcionando assim, que os processos irreversíveis desempenhem um papel construtivo, no momento em que há
uma (re)significação do fazer pedagógico, além da (re)criação de espaços educacionais diversos.

Apresentador: Janete Sousa do Carmo

Título:  PG - ASPECTOS DO ENFRENTAMENTO DA ANEMIA FALCIFORME POR PARTE DE ALUNOS DAS
ESCOLAS DE SALVADOR: RECORTANDO A AMOSTRA A PARTIR DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO.

Orientador: Alessandra Santana Soares E Barros

O objetivo dessa pesquisa foi mostrar a interferência causada pela  anemia falciforme nos processos educacionais e
escolares de crianças e adolescentes da cidade de Salvador, acometidos pela doença. Essa doença é um desafio para
a política educacional inclusiva, uma vez que, em razão dos freqüentes episódios de dor, da rotina de tratamentos
médicos e das internações hospitalares recorrentes, crianças e adolescentes que têm anemia falciforme perdem muitos
dias de aula, quando comparados a outros estudantes. A realização da primeira etapa da pesquisa, classificável como
quali-quantitativa, deu-se através da submissão de questionários a 40 crianças e familiares, alcançados, em parte,
através do acesso aos prontuários de pacientes com anemia falciforme atendidos nas Unidades Básica de Saúde do
município. Assim, esta etapa expressou, dentre outras coisas, que 65% dos entrevistados queixam dores como
justificativa para ausência às aulas, 45% foram julgados mais jovens do que verdadeiramente eram pelos colegas da
escola e 30% faltou às aulas em razão dos inchaços nas mãos. Quanto aos professores, segundo os alunos e
familiares, 62,5% compreendem a necessidade dos alunos com anemia falciforme irem frequentemente ao banheiro,
65% acreditavam nas queixas de dores dos alunos, 50% facilitam a retomada dos assuntos perdidos e 10% esclarecem
aos colegas da turma do que se trata a doença. A etapa seguinte da pesquisa deu-se com aplicação de questionário a
22 professores da rede municipal de ensino de Salvador que já tivessem tido em sua sala de aula alunos com anemia
falciforme. Nesta etapa, o principal objetivo era evidenciar a percepção desses profissionais em relação à doença e ao
seu aluno com essa patologia, principalmente quando se tratasse de situações experimentadas em sala de aula com o
aluno com anemia falciforme. No que se refere a conhecimento sobre a doença foi possível evidenciar, entre outras
questões, que todos os profissionais sabiam que a anemia falciforme é uma doença do sangue, e que não é contagiosa.
Além disso, a maioria dos profissionais afirmou que a anemia falciforme é uma doença crônica e que não tem cura, com
68% e 59% respectivamente. Contudo, 27% dos professores acreditam que a anemia falciforme é decorrente da
carência de ferro no organismo. Já 82% acreditam que é uma doença transmitida pela mãe, mesma porcentagem em se
tratando da opinião de ser uma doença que atinge apenas negros e mulatos. Já 55% dos sujeitos acreditam que a
doença não é descoberta na triagem neonatal. Contudo, de maneira contraditória, 95% dos sujeitos afirmaram não se
tratar de uma doença rara na Bahia. Outros 86% disseram que apesar da pessoa ter anemia falciforme, esta não
apresenta características que denunciem a doença. No que tange ao comportamento manifesto em sala de aula por
alunos com anemia falciforme, foi indicado por  59% dos professores que aqueles alunos apresentavam algum
problema de aprendizagem ou de memória. Além disso, 55% relataram que os alunos apresentaram dificuldades de
concentração. A queixa quanto ao desenvolvimento dos sintomas expressou-se, principalmente, em relação às dores
nas mãos, relatada por 59% dos profissionais. Já 23%, destacam a vergonha por parte dos alunos em relação as
feridas nas pernas. Outros 55%, apontaram que o aluno com anemia falciforme não pede para beber água com
freqüência. Contudo, 23% informaram que os alunos com a doença solicitam muito a ida ao banheiro. Situações como
manifestação de crises convulsivas e desmaios foram descritos por 18% e 32% dos profissionais, respectivamente.  A
afirmação da existência de queixas sobre dores no abdome sentidas pelos alunos foi reportada por 18% dos
professores e o reconhecimento da ocorrência de priaprismo em alunos com anemia falciforme, foi relatado por 4% dos
professores.

Apresentador: Juliana Chamusca Silva

Título: Avaliação diagnóstica processual: porque a escola resiste?

Orientador: Jose Albertino Carvalho Lordelo

A pesquisa teve como objetivo investigar as implicações da adoção da avaliação processual da aprendizagem no
cotidiano docente.  Tomou-se como campo empírico uma grande escola da rede privada, intencionalmente escolhida
por ter adotado a avaliação processual de seus alunos.     A investigação teve uma base bibliográfica e documental, na
primeira etapa, combinada com uma coleta de dados por meio de entrevistas semi-estruturadas, na segunda etapa.
Foram consultados documentos e projetos da escola e entrevistados três sujeitos considerados importantes e que
participaram de todo o processo na organização. Os resultados demonstram que os principais impasses encontrados
para a manutenção de um projeto ideal de avaliação foram principalmente a cultura da avaliação que se percebe
apenas como punitiva e perdendo a
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adesão dos alunos como forma de aprendizagem. Foi também  constantemente apontado a formação dos professores
que se considera inadequada para esse novo paradigma. A estrutura escolar brasileira que não promove flexibilidade
para inovações, como alterações curriculares e de estratégias organizacionais, e os encargos docentes  são apontados
como causas que também limitam uma mudança dessa forma avaliativa. A pesquisa também mostrou que a mudança
das práticas avaliativas ocorre como conseqüência de mudanças mais abrangentes no projeto pedagógico da escola e
que a multiplicidade de instrumentos, periodicidade de aplicação e individualização do acompanhamento do aluno
demandam uma escola de tempo integral e um professor exclusivamente dedicado.

Apresentador: Julio Bispo dos Santos Junior

Título:  PG - Invisibilidade na escola: As ressonâncias no e do Curriculo da Rede Muncipal de Irecê

Orientador: Maria Roseli Gomes Brito de Sa

O presente estudo tem por objetivo cumprir um anseio que nasceu da percepção e inquietação produzida nas vivencias
pedagógicas de um educador que sempre questionou-se sobre sua contribuição para a aprendizagem de alunos e
alunas. A percepção deste problema no âmbito das práticas que acontecem na Rede Municipal tem origem nas
vivencias em educação no município de Irecê-Ba desde 1998, nos diversos segmentos como professor e coordenador
e, na possibilidade de observar a escola e a educação sobre múltiplos olhares produzindo inquietações neste fazer
educativo no Ensino Fundamental.

São nestas inquietações que lanço o olhar sobre o Ensino Fundamental (3º e 4º ciclos- 5ª a 8ª série) que
estruturalmente é marcado pela fragmentação disciplinar e pelo aumento significativo de estudantes por classe, que
podem compor o quadro de possibilidades do distanciamento entre professor e alunos. Aliam-se a este fator as
dificuldades de aprendizagem, problemas de ordem emocional ou cognitiva e, outra série de dificuldades quer sejam
sociais, econômicas, de origem étnica, de gênero, de lugar ou de credo que podem marcar semelhanças ou diferenças,
pertencimentos ou distanciamentos, visibilidade ou invisibilidade na identidade dos sujeitos do ensino e da
aprendizagem.

A idéia de invisibilidade nasce na essência de seu significado: deixar de ser visível. Ao tornar-se invisível elimina-se as
possibilidades de interação e intervenção, desta forma, ao discutir a invisibilidade e suas ressonâncias no currículo,
intenta-se paradoxalmente a visibilidade, a interação, a aprendizagem e a compreensão do currículo, como fios de uma
mesma teia.

Esta teia composta por estes fios podem ressoar compondo oscilações entre  o que se compreende por currículo e
inclusão e o que acontece cotidianamente de forma intencional ou ingênua na escola. Percebi, ao tecer minha formação
nas malhas da Rede Municipal de Irecê atuando em diversos segmentos, como professor e  coordenador pedagógico
que  ensina, aprende, observa, reflete e  articula saberes. É nesta tessitura, oscilando entre o múltiplo e o dual, que
percebi nas  relações de proximidade e distanciamento com alguns alunos e alunas a possibilidade de visibilidade ou
invisibilidade que negam um saber nas diferenças por um discurso que se propôs a incluir.

Na compreensão da invisibilidade, uma análise da proposta para inclusão torna-se necessária para reorientar o discurso
e a ação pedagógica para além dos extremos que marcam as relações na escola; para além dos aspectos sociais e
econômicos no abismo entre ricos e podres; nas diferenças étnicas, nas marcas culturais e de credo; nas relações de
gênero entre o ser homem ou mulher; na compreensão de lugar e pertencimento à cidade ou ao campo.

Faz-se emergente encontrar a terceira via, sair dos extremos e dos imediatismos. De um lado alunos que alcançam os
melhores resultados e demonstram aprendizagens mais significativas, do outro estão os  alunos que tornam-se visíveis
por suas dificuldades tanto no processo de ensino como no de aprendizagem e, na terceira via da aprendizagem os
alunos que por não pertencerem a um do extremos  não são o centro da atenção pedagógica e, que nesta proposta
ouso denominá-los de invisíveis.
É nesta percepção que surge o desejo de investigar as ressonâncias da invisibilidade de alunos e alunas das do Ensino
Fundamental(6º ao 9º ano)2 que não são percebidos pela ação docente na aprendizagem; objetiva-se nesta proposta
perceber as ressonâncias e as influências deste processo no Currículo da Rede Municipal de Irecê.
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Título:  PG - CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO NAS AULAS DE CIÊNCIAS: UMA EXPERIÊNCIA
INVESTIGATIVA.

Orientador: Renata do Nascimento Juca

Há décadas discuti-se sobre as deformações causadas pelo distanciamento do conhecimento científico da realidade
dos estudantes e seus métodos de ensino pouco instigantes, que comprovadamente resultam na falta de interesse
generalizada pelas ciências naturais em geral. Como meio a modificar esse quadro tem-se utilizada nas aulas de
biologia a experimentação por seu caráter motivador e estimulador da participação dos alunos, contribuindo para a
aprendizagem. A realização de experimentos pode ser um meio pelo qual o aluno procure aplicar seus conhecimentos
em atividades investigativas. Esta perspectiva vai além da ilustração de conceitos, ela é normalmente empregada antes
da discussão dos conteúdos e tem por objetivo utilizar as explicações científicas importantes para a discussão, reflexão
e explicações do objeto de estudo. O presente trabalho foi desenvolvido durante o período de regência do estágio
supervisionado solicitado no curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal da Bahia que teve
como objetivo introduzir atividades experimentais de modo investigativo em sala de aula, buscando avaliar seu papel
para a construção de aulas mais interativas e no desenvolvimento de conhecimento científico. O conteúdo central
trabalhado durante o período de regência foi “Ar”, que abrangeu discussões sobre componentes e propriedades do ar e
sua utilização pelos seres vivos. A princípio buscou-se coletar os conhecimentos prévios dos estudantes, por meio de
desenhos, a respeito de suas concepções sobre o ar, as aulas seguintes foram elaboradas a partir das considerações
dos alunos. A realização dos experimentos foi conduzida pelos próprios alunos de modo a fornecerem explicações
sobre os experimentos, essa etapa foi registrada em vídeo. A metodologia foi uma adaptação dos experimentos
realizados no Laboratório de Pesquisa e Ensino de Física/LAPEF da Universidade de São Paulo.  Ao final do período de
regência com a finalidade de verificar a compreensão dos estudantes sobre os temas abordados foram solicitados dois
instrumentos, a confecção de cartazes e questionários. Nestes, os alunos puderam avaliar as atividades práticas. Nos
desenhos, confeccionados antes da experimentação, os estudantes apresentaram concepções espontâneas que
destoaram dos conceitos científicos. Os experimentos foram efetivos na introdução de um ambiente interativo e do
método científico na sala de aula, a experimentação de modo investigativo permitiu aos alunos refletir sobre os
fenômenos que ocorriam no experimento e lançar suas hipóteses, participando ativamente no processo de construção
dos conhecimentos trabalhados.

Apresentador: Leila Silva de Souza

Título: Narrativas de Professores em Lista de Discussão

Orientador: Edvaldo Souza Couto

As discussões a cerca das transformações promovidas na sociedade
 contemporânea a partir de usos crescentes e popularizados das TIC
 (Tecnologias da Informação e Comunicação) estão por toda parte e
 condicionam cada vez mais os comportamentos sociais, pessoais e
 profissionais. Para lidar com essa realidade os sujeitos necessitam estar
 letrados digitalmente. O letramento digital diz respeito aos usos social e efetivo
 que se faz de uma tecnologia (SILVA, LIMA, ARAÚJO; 2009,173). O termo é
 trazido no plural por acreditar em processos de letramento digital, pois a
 utilização da tecnologia, diferenciada em cada cultura e contextos específicos,
 acarreta efeitos sociais, cognitivos e discursivos distintos.

Em tempos de cibercultura os sujeitos tem se tornado cada vez mais autores,
 cada vez mais as pessoas podem narrar suas histórias, trocá-las, socializá-las
 através de comunidades na internet, blogs, lista de discussão e etc. Nesse
 contexto, o objetivo dessa pesquisa foi analisar os usos, as possibilidades e os
 limites de novos gêneros textuais emergentes nos ambientes virtuais, especificamente a lista de discussão,
desenvolvidas por professores do
 Programa de Formação Continuada dos professores do Município de Irecê  –
 Ba.

Nos últimos anos houve um número considerável de trabalhos desenvolvidos
 tendo como objeto as narrativas digitais, especialmente sobre lista de
 discussão, porém, poucos no Brasil. Encontramos menos ainda pesquisas com
 esse tema baseadas diretamente no contexto, na diversidade e nas possibilidades fornecidas pelas narrativas digitais
de professores em formação.
 Concentramos nosso estudo nesse ponto por julgar de grande relevância a
 cultura narrativa em ambientes digitais na formação docente. Essa cultura,
 ainda em construção, reforça a compreensão da necessidade da formação
 continuada dos educadores, revela a importância das tecnologias na sociedade
 e mostra quão as práticas sociais mediadas pelas TIC fazem parte do cotidiano
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 formativo dos professores. O estudo destaca a versatilidade das narrativas nos
 meios digitais e o processo de autoria cada vez mais presente nele.

Orientada por estudos de pesquisadores que se dedicam a investigar essa
 temática e pelas observações no campo da pesquisa, sustentamos nesse
estudo o argumento de que os professores em formação devem se capacitar
 para trabalhar com as tecnologias digitais nas salas de aulas, de modo
 colaborativo   e   autoral, superando     a  transmissão   e   reprodução   do
 conhecimento. De acordo com Reis (2009, p. 100), as tecnologias digitais
 ampliam à necessidade de uma formação capaz de fornecer ao homem, e em
 especial aos professores, meios para uma convivência na qual predomine o
 uso critico e ético da tecnologia. O professor só conseguirá favorecer o desenvolvimento de sujeitos ativos e cidadãos
participantes na cibercidadania
 se estiverem imersos na cultura digital.

Apresentador: Luana Nascimento Marinho

Título: Avaliação diagnóstica e processual: porque a escola resiste?

Orientador: Jose Albertino Carvalho Lordelo

Esse trabalho é um dos produtos da pesquisa de campo do Projeto de Pesquisa - Avaliação diagnóstica e processual:
por que a escola resiste? Apresentado pelo Professor Doutor José Albertino C. Lordêlo, da Faculdade de Educação, no
âmbito do Edital do Pibic/Ufba 2009/2010, que teve suas atividades realizadas pela bolsista Luana N. Marinho, como o
título sugere, busca responder aos questionamentos e as razões da resistência à mudança nos modos de avaliar a
aprendizagem do aluno por parte do professor e as causas do insucesso de algumas escolas nesta mudança. Trata-se
de um estudo de natureza qualitativa com estratégia de estudo de caso em uma escola particular do ensino
fundamental de Salvador-Bahia, foram entrevistados professores, coordenadores pedagógicos e diretores a entrevista
foi toda gravada, utilizamos como instrumento de coleta de dados um roteiro semi estruturado, onde desdobramos as
questões centrais e as dividimos em dimensões/categorias de análises (formação pedagógica, prática pedagógica e
encargos docentes) e o procedimento de coleta de dados e informações foi técnica de grupo focal. Logo após a
transcrição de tal entrevista e das pesquisas bibliográficas realizadas podemos perceber que muitas universidades
quando se trata da temática da Avaliação da aprendizagem deixam muito a desejar, dando aos seus alunos uma
formação deficiente, em relação à prática docente na escola pesquisada ela é diferenciada quando comparada a das
escolas tradicionalistas, baseada no construtivismo que trabalha com as inteligências múltiplas e por fim a respeito dos
encargos docentes podemos concluir que para poder realizar a Avaliação diagnóstica e processual é necessário ter
muito tempo, é algo bastante trabalhoso; fica claro também que a necessidade de dedicar-se a outras atividades reduz,
automaticamente, as possibilidades de dedicação do docente ao trabalho pedagógico na Escola pesquisada. Nesse
contexto pedagógico em que vivemos atualmente torna-se fundamental que o docente consiga conciliar as dificuldades
circunstanciais da área educacional com as demandas e propósitos pedagógicos a que se propõe realizar. A prática ou
a tentativa de prática da avaliação diagnóstica e processual é um enorme desafio a todos os envolvidos, pois para
acontecerem de fato, exigirá de cada participante deste processo, uma superação individual de conceitos e visões de
mundo. Constatada essa dificuldade, ainda assim, ressalta-se a necessidade da realização de uma pedagogia
diferenciada, pensada em longo prazo, desde muito cedo, não para a escola em si, mas para que todos os seres
humanos, envolvidos direta e indiretamente com o processo educativo. A pesquisa revelou também que a avaliação
muda no conjunto das mudanças pedagógicas da escola e que ela não acontece isoladamente. É o que a escola chama
de pedagogia diferenciada.

Apresentador: Luciene dos Reis Santos

Título:  PG - Um estudo do dimencionamento do acesso, permanência e progressão escolar de crianças e
adolescentes com anemia falciforme da cidade de Salvador.

Orientador: Alessandra Santana Soares E Barros

O objetivo dessa pesquisa foi mostrar a interferência causada pela  anemia falciforme nos processos educacionais e
escolares de crianças e adolescentes da cidade de Salvador, acometidos pela doença. Essa doença é um desafio para
a política educacional inclusiva, uma vez que, em razão dos freqüentes episódios de dor, da rotina de tratamentos
médicos e das internações hospitalares recorrentes, crianças e adolescentes que têm anemia falciforme perdem muitos
dias de aula, quando comparados a outros estudantes. A realização da primeira etapa da pesquisa, classificável como
quali-quantitativa, deu-se através da submissão de questionários a 40 crianças e familiares, alcançados, em parte,
através do acesso aos prontuários de pacientes com anemia falciforme atendidos nas Unidades Básica de Saúde do
município. Assim, esta etapa
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expressou, dentre outras coisas, que 65% dos entrevistados queixam dores como justificativa para ausência às aulas,
45% foram julgados mais jovens do que verdadeiramente eram pelos colegas da escola e 30% faltou às aulas em razão
dos inchaços nas mãos. Quanto aos professores, segundo os alunos e familiares, 62,5% compreendem a necessidade
dos alunos com anemia falciforme irem frequentemente ao banheiro, 65% acreditavam nas queixas de dores dos
alunos, 50% facilitam a retomada dos assuntos perdidos e 10% esclarecem aos colegas da turma do que se trata a
doença. A etapa seguinte da pesquisa deu-se com aplicação de questionário a 22 professores da rede municipal de
ensino de Salvador que já tivessem tido em sua sala de aula alunos com anemia falciforme. Nesta etapa, o principal
objetivo era evidenciar a percepção desses profissionais em relação à doença e ao seu aluno com essa patologia,
principalmente quando se tratasse de situações experimentadas em sala de aula com o aluno com anemia falciforme.
No que se refere a conhecimento sobre a doença foi possível evidenciar, entre outras questões, que todos os
profissionais sabiam que a anemia falciforme é uma doença do sangue, e que não é contagiosa. Além disso, a maioria
dos profissionais afirmou que a anemia falciforme é uma doença crônica e que não tem cura, com 68% e 59%
respectivamente. Contudo, 27% dos professores acreditam que a anemia falciforme é decorrente da carência de ferro
no organismo. Já 82% acreditam que é uma doença transmitida pela mãe, mesma porcentagem em se tratando da
opinião de ser uma doença que atinge apenas negros e mulatos. Já 55% dos sujeitos acreditam que a doença não é
descoberta na triagem neonatal. Contudo, de maneira contraditória, 95% dos sujeitos afirmaram não se tratar de uma
doença rara na Bahia. Outros 86% disseram que apesar da pessoa ter anemia falciforme, esta não apresenta
características que denunciem a doença. No que tange ao comportamento manifesto em sala de aula por alunos com
anemia falciforme, foi indicado por  59% dos professores que aqueles alunos apresentavam algum problema de
aprendizagem ou de memória. Além disso, 55% relataram que os alunos apresentaram dificuldades de concentração. A
queixa quanto ao desenvolvimento dos sintomas expressou-se, principalmente, em relação às dores nas mãos, relatada
por 59% dos profissionais. Já 23%, destacam a vergonha por parte dos alunos em relação as feridas nas pernas.
Outros 55%, apontaram que o aluno com anemia falciforme não pede para beber água com freqüência. Contudo, 23%
informaram que os alunos com a doença solicitam muito a ida ao banheiro. Situações como manifestação de crises
convulsivas e desmaios foram descritos por 18% e 32% dos profissionais, respectivamente.  A afirmação da existência
de queixas sobre dores no abdome sentidas pelos alunos foi reportada por 18% dos professores e o reconhecimento da
ocorrência de priaprismo em alunos com anemia falciforme, foi relatado por 4% dos professores.

Apresentador: Luis Alberto Menezes Cerqueira

Título: APROXIMANDO A EDUCAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA PESQUISA-AÇÃOFORMAÇÃO

Orientador: Sonia Maria Rocha Sampaio

As experiências de pesquisa do Observatório da Vida Estudantil/UFBA/UFRB apontam na direção da fragilidade da
educação básica, especialmente das escolas de nível médio, em promover nos alunos o interesse em continuar seus
estudos, ingressando posteriormente em um curso superior. Os dados já analisados pelo OVE conferem ao professor e
às famílias um importante papel na decisão do jovem em ingressar na universidade, embora, nem sempre, no caso das
famílias, esse papel seja decisivo, na medida em que o apelo para que o jovem ingresse no mundo do trabalho, colide
com a iniciativa de prosseguimento da sua formação.

Nessa prospecção inicial, não se encontraram iniciativas sistemáticas visando aproximar o universo da escola pública
da vida universitária, apresentando para os alunos o que ela oferece como paleta de cursos, duração, oportunidades de
intercâmbio, bem como as políticas de suporte à vida acadêmica propostas pela universidade - Ações Afirmativas,
inclusive -, item importante quando se trata de estudantes de origem popular.

Desta forma, o objetivo principal do projeto é o de promover uma vinculação duradoura entre as universidades e escolas
de ensino médio para estimular nos alunos, professores, gestores e famílias a idéia da educação superior como projeto
de continuidade de estudos, materializando a missão dessa instituição de conhecimento no que diz respeito à sua
responsabilidade social e implicação com o desenvolvimento da educação no Estado da Bahia. Propõe a estudantes
ingressos pela política de ações afirmativas da UFBA e da UFRB, dedicarem-se à realização de atividades que
apresentem a educação superior como projeto de continuidade de estudos e envolvam professores universitários e do
ensino médio como mediadores das ações propostas pela pesquisa para o incentivo à realização de estudos
superiores.

A pesquisa é tributária das abordagens fenomenológicas representadas pelo interacionismo simbólico e pela
etnometodologia, reivindicando contato direto, numa relação de imersão no terreno e privilegiando estudos que utilizam
técnicas que se distinguem por sua flexibilidade e leveza e pelo face a face com os atores,
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Apresentador: Luis Alberto Menezes Cerqueira

Título: APROXIMANDO A EDUCAÇÃO BÁSICA DA EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA PESQUISA-AÇÃOFORMAÇÃO

Orientador: Sonia Maria Rocha Sampaio

indicando a observação participante como sua estratégia privilegiada de pesquisa, servindo-se de entrevistas sob
diferentes formas e de documentos pessoais a exemplo dos diários.

A pesquisa encontra-se em andamento. Ao longo dos últimos dez meses encontra-se em execução, nos quais manteve
e mantém uma equipe que se volta ao desenvolvimento das atividades propostas pelo GP para a condução do projeto.
Dentre estas atividades, que visam despertar o interesse por parte dos estudantes de ensino médio à Universidade, se
destacam: a formação que vem recebendo o grupo de estudantes bolsistas de iniciação científica jr., no sentido de
transformarem-se em multiplicadores da consciência do papel da Universidade na vida das pessoas, dos mecanismos
de ingresso e permanência, possibilitando modificarem as suas próprias vidas e a conscientização de seus colegas; o
diálogo com professores e diretores, no intuito de possibilitar a compreensão da multiplicação dos resultados do projeto
ao longo dos próximos anos, para uma mudança de postura da cultura escolar em questão que propicie um despertar
no estudante para a vida acadêmica; eventos que agregam todo o colégio e que têm por objetivo a aproximação entre
ensino médio e Universidade, tais como um jornal mensal, que traz informações úteis a mobilização dos estudantes
para as suas formações; participação em sábados letivos nas escolas; construção de Semana de Cinema, Semana de
orientação sobre as áreas de conhecimento etc.

A partir da ação, de sua construção e execução, por meio de atividades coletivas que têm tido êxito, tais como as
citadas e outras, percebemos a necessidade de mais projetos deste cunho e magnitude e a importância do agir para a
transformação efetiva da educação seja no Estado da Bahia quanto no Brasil.

Apresentador: Maira Araujo de Oliva Gentil

Título:  PG - A influência do construtivismo na origem da Fonoaudiologia na escola

Orientador: Claudio de Lira Santos Junior

O presente artigo insere-se entre os que investigam o processo de aquisição da escrita enquanto problemática
significativa relacionada à formação humana pelo acesso à cultura histórica e socialmente construída pela humanidade,
ao papel da educação na transmissão dessa cultura às gerações futuras, ao atual modelo de organização da escola
brasileira e à influência do contexto social, histórico e político nesta formação.
	A prioridade de estudo nesta problemática decorre da necessidade de identificarmos qual é a direção indicada pela
Fonoaudiologia - enquanto ciência dos distúrbios da comunicação humana - para as dificuldades de aquisição da escrita
apresentadas pelas crianças no ambiente escolar.
	Para uma pesquisa como esta, tomamos como base uma teoria do conhecimento que permita desvendar a essência
dos fenômenos, que possibilite aprofundar a compreensão das relações travadas no atual modelo de sociedade
existente e chegar ao concreto, sinalizando os elementos necessários à transformação social. Consideramos que é
necessária uma direção epistemológica ao conhecimento apreendido, que oriente a seleção, organização e
sistematização dos conteúdos fundamentais a ampliação cultural dos trabalhadores e, para isso, apontamos a teoria
materialista histórica dialética como ferramenta para, partindo da realidade, encontrar os elementos de explicação,
apreensão e transformação desta realidade.
	Neste sentido, para compreensão da realidade atual das teorias da Fonoaudiologia, tem precedência – de acordo com o
método que nos orienta – o conhecimento da história do surgimento desta ciência. A Fonoaudiologia surgiu no Brasil
vinculada à área da educação, como prática disciplinadora das variações linguísticas que as crianças apresentavam no
ambiente escolar, na busca pela padronização de uma língua nacional. Neste mesmo momento (início do séc XIX),
ganhou força no Brasil o movimento da Escola Nova, que surge como nova proposta pedagógica em oposição crítica ao
conhecido modelo tradicional. Foi através da difusão das idéias escolanovistas que a teoria construtivista se perpetuou
dentro do ambiente educacional brasileiro.
	Assim, o objetivo do presente artigo foi investigar influência da teoria construtivista na origem da Fonoaudiologia dentro
da escola, como forma de compreender a direção que esta ciência aponta hoje para as dificuldades de aquisição da
escrita apresentadas pelas crianças em ambiente escolar.
	A concepção idealista e não histórica do construtivismo e da Escola Nova, ganha lugar especial no caso específico da
Fonoaudiologia, pois, nos estudos sobre a aquisição da linguagem escrita muitos são os pesquisadores que se intitulam
como “sócio-construtivismo” ou sócio-interacionismo”, e, ao mesmo tempo, enfocam no sujeito o centro do processo do
ensino-aprendizagem e, portanto, do processo de aquisição da linguagem.
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Apresentador: Maira de Araujo Freitas Oliveira

Título: TECNOLOGIA ASSISTIVA COMO APOIO A INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA UFBA:
FORMAÇÃO, PRÁTICAS E SUJEITOS

Orientador: Theresinha Guimaraes Miranda

A inclusão de alunos com deficiência na Universidade é discussão recente e a presença desse aluno é nova nesse
ambiente. Por isso, a Universidade ainda necessita se preparar para a demanda cada vez maior de alunos com
necessidades educacionais especiais que têm ingressado em seus cursos. Para os educadores, ao mesmo tempo em
que esta afirmação é estimulante, também gera preocupações. É freqüente questões dos professores que recebem ou
estão para receber alunos com necessidades especiais: quais são e como utilizar as tecnologias específicas como
recurso pedagógico? Como atender bem a esses alunos. Os alunos com deficiência, por sua vez encontram obstáculos
para o atendimento das suas necessidades específicas. Para responder a essas questões, foi criado na UFBA, em
2008, o NAPE (Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Educacionais Especiais) para a implementação
de políticas de acessibilidade à educação superior desse aluno, prioritariamente aqueles com deficiência, em
conformidade com as ações das Secretarias de Educação Especial e de Educação Superior do Ministério da Educação
– MEC. O NAPE - Núcleo de Apoio à Pessoa com Necessidade Especial na UFBA vem se preparando para promover
apoio aos colegiados de cursos que têm estudantes com deficiência e desenvolvimento de programas de apoio
pedagógico a esses alunos. Dentre as suas ações destacam-se o apoio técnico-pedagógico aos professores e
coordenadores de cursos da universidade; o apoio pedagógico aos alunos com deficiência, buscando atender as suas
necessidades especais e o estabelecimento de normas e diretrizes que norteiem uma política de inclusão, tendo em
vista a eliminação de barreiras arquitetônicas, didáticas e culturais. Dessa forma, facilitar a inserção e autonomia do
aluno com Necessidades Especiais na universidade e em todos os espaços e contextos, promovendo um atendimento
adequado às necessidades individuais do aluno. Essas questões serão discutidas tendo como base os documentos
legais que norteiam essa prática, bem como os pressupostos e as condições práticas em que são realizados o
atendimento escolar desses alunos. A perspectiva de análise deste estudo se encontra nos estudos culturais, na
perspectiva sócio-cultural de Vygotsky. Os estudos culturais embasam a concepção de cultura, de escola e de interação
social e o pensamento de Vygotsky as noções de deficiência, ensino e aprendizagem. Para tanto, foi realizado
levantamento bibliográfico na literatura, sendo realizados estudos sobre as áreas de deficiências (visual, auditiva e
motora) para criação da cartilha informativa do NAPE, e criação do site, objetivando levar informações para a
comunidade acadêmica. Esses estudos, associados aos contatos com os alunos têm subsidiado a elaboração de
normas para orientar a inclusão do aluno. O apoio pedagógico dado aos alunos que procuram o NAPE tem sido dirigido,
prioritariamente aos estudantes com deficiência visual, que precisam ter acesso ao conhecimento, através de vias
alternativas, seja o Braille ou softs que lêem a tela do computador, visando garantir a sua permanência na universidade,
com igualdade de oportunidades, buscando, dessa forma, uma melhor formação do aluno com deficiência. A realização
deste trabalho sobre a inclusão de alunos com deficiência na UFBA irá oportunizar a bolsista,  a ampliação da sua
formação profissional, na medida em que  possibilitará aplicar conhecimentos que vem adquirindo no curso que realiza
e adquirir novos conhecimentos, desenvolver habilidades e atitudes necessárias ao desempenho profissional. Os
resultados desta pesquisa apontam questões para a elaboração de normas e diretrizes e para o desenvolvimento de
estratégias de ação que viabilizem a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais, oriundas de
deficiências ou outras condições atípicas, na universidade, garantindo sua inserção na cultura escolar formal.

Apresentador: Marcio Alves de Souza

Título: CAPOEIRAGEM NO CEFE DA UFBA: a capoeira como possibilidade educativa na Universidade

Orientador: Amelia Vitoria de Souza Conrado

O presente texto tem por objetivo apresentar à discussão teórica e a experiência da
prática da iniciação à pesquisa desenvolvida pelo cumprimento do plano de trabalho
do PIBIC -2009/2010, intitulado “CAPOEIRAGEM NO CEFE DA UFBA: a capoeira
como possibilidade educativa na Universidade”, assim como, os resultados
alcançados. Para tanto, o foco é analisar a ação escolar, a relação de ensinoaprendizado
da Capoeira em escolas de Ensino Fundamental, Médio e Universitário,
associações de bairro, clubes e em movimentos sociais, identificando-a como prática
pedagógica, como meio de valorização da cultura e da identidade, agindo na ação
docente. A ênfase ao estudo da Capoeira se dá pelos valores que ela possui a
apreciação da história, origem, elementos e possibilidades educativas como um
importante elemento cultural que traz a história do povo afro-brasileiro, da luta pela
libertação da sua situação de opressão, que se inicia na época do Brasil - Colônia. Luta
histórica que ainda hoje permanece, já que a maioria da população negra no Brasil, no
início do século XXI, continua em situação de exclusão da riqueza, da cultura e do
poder. Tal destaque no campo educativo permite chamar atenção aos conteúdos
próprios das manifestações culturais e da expressão corporal como uma linguagem de
nosso país, símbolo de uma história de resistência e de luta, afirmação de identidade.
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Apresentador: Marcio Alves de Souza

Título: CAPOEIRAGEM NO CEFE DA UFBA: a capoeira como possibilidade educativa na Universidade

Orientador: Amelia Vitoria de Souza Conrado

Esse conhecimento hoje, vivido e tratado no âmbito das escolas formais em seus
diferentes níveis é na perspectiva de ampliar a cultura corporal dos alunos; refletir
sobre as possibilidades expressivas e os significados que cada cultura imprime em
suas manifestações, apontando caminhos de organização em direção à transformação
social. Neste sentido, os conteúdos sistematizados da capoeira, referenciados como
dança, jogo, brincadeira, esporte, luta e ginástica possibilitam a vivência e ampliação
do acervo referente à cultura do nosso povo e a reflexão sobre essas produções
históricas e seus significados sociais, memória e podem contribuir com novas
metodologias de ensino nas escolas públicas e privadas e para responder a isso, a
formação dos professores da área de Educação através das Licenciaturas devem ser
avaliadas.

Apresentador: Marcos Vinicius Gomes Lima

Título: UTILIZAÇÃO DE MÉTODOS SEMIÓTICOS COMO FORMA DE APRENDIZAGEM SOBRE OS SISTEMAS DO
CORPO HUMANO PARA TURMA DE EJA - 7ª/8ª

Orientador: Renata do Nascimento Juca

O presente artigo tem como objetivo discutir métodos semióticos na Educação de Jovens e Adultos (EJA), como forma
de auxiliar na prática de ensino de Ciências Naturais. O idioma natural das Ciências é uma integração coordenada de
diferentes modos semióticos como recurso de comunicação do conhecimento científico, logo, para aprender Ciências, é
necessário que o aluno se aproprie das várias linguagens para ter a possibilidade de compreensão (GOUVEIA, 2007).
Ensinar ciências nada mais é do que permitir aos estudantes a apropriação da linguagem científica e, de modo geral, da
cultura a qual ela pertence. Nessa perspectiva, a aprendizagem das ciências naturais representará para o estudante a
aprendizagem de uma segunda cultura, sem que lhe seja preciso romper com a sua cultura primeira. Isto é, ensinar
ciências é ajudar os estudantes a construir um modo de discurso culturalmente fundado e aprender ciências é sempre
um processo de aquisição de cultura por meio de interações discursivas intencionalmente dirigidas para este fim
(COBERN & AIKENHEAD, 1998). Esta pesquisa de intervenção foi realizada numa turma de EJA 7ª/8ª séries, turno
noturno, localizado no Bairro São Pedro, no município de Barreiras – BA. A turma caracteriza-se por possuir alunos de
faixa etária entre 15 e 42 anos. As aulas abordaram os conteúdos sobre os Sistemas muscular e nervoso. As aulas
foram registradas em cadernos de campo e a seqüência didática se baseou na apresentação de imagens com
perguntas que abordaram os conteúdos curriculares. Segundo Costa et al (2006), a imagem auxilia no processo de
ensino-aprendizagem.Além disso, algumas dinâmicas com desenhos foram feitas dentro da sala de aula com a
finalidade de avaliar os conhecimentos adquiridos sobre os assuntos trabalhados. Os trabalhos obtidos através dos
desenhos solicitados serviram para análise qualitativa do processo de ensino-aprendizagem. Nas aulas expositivas os
alunos concentravam-se nas  explicações,  atentos ao que o regente dizia e demonstrava. A partir do momento em que
o regente usava exemplos do cotidiano dos alunos, estes passavam de ouvintes a participantes das aulas, que
tornavam-se mais dinâmicas e interativas. Muitos deles apresentaram curiosidades, com perguntas relacionadas às
suas vidas cotidianas , solicitando respostas coerentes. O que estimulou o espírito investigativo inerente às aulas de
ciências naturais. Como cita Freitas (2008), a linguagem, imagens e ações são transformadas em representações
mentais e são ao mesmo tempo, elementos constituintes indispensáveis para a existência das representações mentais.
Trata-se da complexa trama que se insere na construção do conhecimento. Na dinâmica do desenho em folha, os
alunos fizeram esquemas de como eles imaginavam o Sistema Nervoso. Cada um utilizou de sua criatividade e
imaginação para fazê-lo. Através dos desenhos foi possível investigar o entendimento de cada estudante sobre o
assunto. Cada desenho relatou a forma de como estes relacionaram as aulas explicativas com seus conhecimentos
sobre o corpo humano. Analisando o objetivo geral, concluímos que a experiência teve resultados satisfatórios. Os
métodos semióticos proporcionaram um melhor entendimento do conteúdo por parte dos alunos. Piconez (2006) discute
vários estudos sobre cognição desenvolvidos no âmbito da EJA, mostrando que os alunos dessa modalidade de ensino
apresentam diferentes tempos e modos de aprender, indicando a necessidade de diversificação de estratégias de
ensino. Essa autora defende a busca de alternativas metodológicas mais adequadas a essa clientela e a adoção de
uma prática pedagógica em que se estabeleça uma relação dialógica entre conhecimento construído e conhecimento
transmitido. Valorizando o contexto desses alunos, seus conhecimentos prévios e suas diferentes formas de expressão.
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Apresentador: Mariana Alves Freitas Kowalski

Título: Os Desafios na Organização da Educação Básica na Virada do Século XX: Autonomia e Qualidade do
Ensino na Escola Pública

Orientador: Jose Wellington Marinho de Aragao

O trabalho desenvolvido, inserido num plano maior, teve como idéia central fazer uma análise do processo de
formulação do sistema organizacional da educação básica no Brasil e suas conseqüências no Estado da Bahia. Para
tanto, fez-se necessário efetivar um levantamento de dados educacionais que abarcam o período compreendido entre
os anos de 1985 a 2008.  Nesse espaço de tempo houve uma série de acontecimentos no país potenciadores de
mudanças na estrutura educacional até então vigente.
A investigação visou situar esse momento histórico e o que daí resultou com base numa análise documental, com o
foco na Constituição Federal de 1988 e nas leis, planos e políticas da área da educação básica, buscando revelar o
quadro da educação baiana na virada do século. Esse tipo de pesquisa revelou uma grande relevância, isso porque,
para entendermos as condições educativas na atualidade, precisamos retornar ao passado, a fim de se fazer uma
avaliação diagnóstica das ações governamentais que representam resultados positivos ou negativos nessa área. Dessa
maneira, poderemos obter ferramentas que contribuam para a melhoria da qualidade do ensino e do funcionamento da
escola pública baiana como parte integrante do sistema educacional brasileiro.

Apresentador: Marise da Silva Urbano Lima

Título:  PG - A Produção em História da Educação na UFBA

Orientador: Sara Martha Dick

O presente trabalho teve como objetivo o entendimento da construção da produção em História da Educação da
Universidade Federal da Bahia, na Faculdade de Educação (FACED) e na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas
(FFCH) contemplando a pós – graduação (mestrado e doutorado) de História, selecionando os trabalhos produzidos no
campo da História da Educação. Este trabalho realizou o levantamento das produções – teses e dissertações – em
História da Educação produzidas na FACED e FFCH ambas da UFBa. Inicialmente fizemos a leitura dos resumos das
produções concomitante com leituras bibliográficas acerca das produções em História da Educação em outras
instituições de ensino superior, em seguida, confeccionamos tabelas dos trabalhos por ano de defesa, tema, recorte
temporal e as formatamos em gráficos.Para o desenvolvimento de um trabalho de tal envergadura, foram necessários
leituras dos trabalhos realizados com mesmo objetivo, ou seja, analisar as produções científicas em História da
Educação nos campus de Educação e História de uma instituição pública – UFBa. Não demos por finalizado o trabalho,
pois reconhecemos que muito há de ser feito nas análises das produções. Nesse primeiro momento apresentamos de
forma concisa a quantificação dos trabalhos e daremos continuidade numa busca com afinco de analisar a qualidade
dos trabalhos até então produzidos, num intuito de questionarmos as pesquisas desenvolvidas na Bahia.

Apresentador: Marta Sueli dos Santos Mota

Título: PROJETO MITOLOGIA DE MATRIZ AFRICANA NA BAHIA: UMA ALTERNATIVA DE RESGATE E
PRESERVAÇÃO DAS IDENTIDADES AFRO-BRASILEIRAS.

Orientador: Roberto Sanches Rabêllo

O Projeto de Pesquisa e Extensão “Mitologia de Matriz Africana na Bahia”, foi criado junto ao Programa Permanecer da
Universidade Federal da Bahia em 2008, o mesmo tem dois eixos de atuação, pesquisa e extensão, seu objetivo é a
recuperação e a propagação da mitologia de matriz africana, para contribuir com o trabalho de professores e com a
legislação em vigor (Leis 10.639/03 e 11.645/08), que institui o ensino da cultura africana e afrobrasileira nas
instituições de ensino do país. A ação se justifica em função da necessidade do resgate e divulgação de histórias
presentes na memória dos mais velhos, pesquisadores e na literatura, que merecem ser resgatadas e utilizadas para
uma educação mais contextualizada. Procuramos investigar como esse saber ancestral de matriz africana pode
contribuir para a educação de afro-descendentes. Como forma de pensamento que difere do pensamento lógico e
científico, a mitologia pode ser material rico para a compreensão da dinâmica da vida em que vivemos e para a inserção
do indivíduo na história da sua comunidade, pois, como lembra Machado (2004), contar histórias se constitui num jeito
de educar, que realça valores de convivência e solidariedade, relacionados com o conhecimento de si e da comunidade,
reverenciando os ancestrais, os mais velhos e velhas, a família, preservando seus fazeres e saberes. Para o
desenvolvimento dessa proposta utilizamos a pesquisa etnográfica, com o fim de estudar e descrever a cultura de
matriz africana, na busca de conceitos, abstrações, teorias que ajudem na compreensão dos mitos e dos significados
atribuídos pelos sujeitos às histórias mitológicas, apreendendo e retratando a sua visão pessoal (a maneira própria
como vêem a si, as suas experiências e o mundo), colocando-os dentro de um contexto cultural no qual os
pesquisadores bolsistas interagem com a situação, afetando-a e sendo afetados por ela. Empregamos para coleta de
dados a descrição de situações, diálogos, gravação de depoimentos, entrevistas semi-estruturadas, para aprofundar
questões e colher histórias originais, completando informações bibliográficas. As respostas colhidas mostram que a
mitologia de matriz africana contribui para o fortalecimento de uma identidade negra, dos valores familiares e morais, da
auto-estima, do sentimento de pertença, de empoderamento e da convivência em comunidade, favorecendo a
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Apresentador: Marta Sueli dos Santos Mota

Título: PROJETO MITOLOGIA DE MATRIZ AFRICANA NA BAHIA: UMA ALTERNATIVA DE RESGATE E
PRESERVAÇÃO DAS IDENTIDADES AFRO-BRASILEIRAS.

Orientador: Roberto Sanches Rabêllo

troca de conhecimentos, experiências e vivências. Com o intuito de divulgar os frutos da pesquisa foi criado o Projeto de
extensão “Todo Mundo Conta História”, onde os bolsistas contam essas histórias em parceria com bibliotecas, escolas e
outras instituições. Contribuindo também para fomentar nas crianças o desejo de ler, escutar e contar essas histórias. A
educação está carente de alternativas para formar pessoas de maneira integral, plena, respeitando o seu contexto
cultural e não somente os conteúdos tradicionais. Dessa maneira podemos contribuir para construção da identidade e
consciência pluricultural na comunidade, inclusive escolar, na perspectiva de formar cidadãos autônomos e coletivos,
com auto-imagem positiva, permitindo à criança afrodescendente a condição de ser, pertencer e participar de sua
comunidade, visando a melhoria da condição humana.

Apresentador: Monique Santos Bernardes

Título: A Construção da Identidade e Profissionalidade Docente em Cursos de Licenciatura

Orientador: Cristina Maria D Avila Teixeira

A profissionalidade é um construto que abarca não somente o fazer pedagógico docente, mas as entrelinhas e contexto
deste. Sua apreciação deve levar em conta saberes, habilidades, competências, valores, crenças e vivências (história
de vida), no processo de ser e estar docente. Nesse sentido, a profissionalidade engloba as dimensões pessoal,
profissional e sociocultural no exercício da docência, ressaltando subjetividades, sentidos implícitos da profissão.  Desta
forma, essa pesquisa exploratória teve como objetivo analisar e explicitar, o processo de construção da
profissionalidade docente de estudantes de cursos de formação inicial de professores numa universidade pública na
Bahia. Por outro lado, da perspectiva dos professores destes cursos, buscamos tambem compreender a docência
universitária naquilo que dela se pode depreender como práxis, entendendo a reflexividade no trabalho pedagógico
como pressuposto para o desenvolvimento desta. Participaram da pesquisa as seguintes licenciaturas: Biologia, Dança,
Física, Filosofia, Música, Matemática, Educação Física, Geografia, Ciências Naturais, Ciências Sociais e Desenho. A
arrecadação de dados conciliou a aplicação de questionário para 33 estudantes dessas 11 licenciaturas e coleta de
memórias da vida estudantil destes. Para dar tratamento aos dados, foram utilizados o método de análise de conteúdo e
a técnica das árvores ordenadas. Os resultados anunciam a distância ainda a ser percorrida no que diz respeito à práxis
pedagógica universitária que incida sobre a construção da profissionalidade de futuros professores.

Apresentador: Naira Santos Rocha

Título: O ALUNO COM DEFICIÊNCIA NO ENSINO MÉDIO - DESAFIOS E POSSIBILIDADES

Orientador: Theresinha Guimaraes Miranda

A inclusão do aluno com deficiência na rede estadual de ensino requer que sejam atendidas suas necessidades
especificas, para que tenham condições de acompanhar as atividades curriculares de maneira adequada. Nessa
perspectiva, a presente pesquisa visa caracterizar o espaço e o tempo de escolarização do aluno com deficiência,
incluído no ensino médio, na rede pública de ensino, na Cidade de Salvador, bem como identificar aspectos chaves que
possam explicar o processo de escolarização desse aluno. Nesse âmbito, foram localizadas as escolas estaduais que
possuíam o maior número de alunos com deficiência, através dos dados obtidos pela secretaria estadual de educação,
a fim de analisar de que maneira está acontecendo a inclusão do aluno com deficiência no ensino regular e identificar o
número de alunos assistidos. No município de Salvador encontramos 4 escolas estaduais com um maior número de
educandos com deficiência. Foram realizados questionários e entrevistas com os professores que atendem diretamente
os alunos deficientes, a fim de obter informações sobre os sujeitos envolvidos. Após a análise dos dados, detectou-se
44 alunos com deficiência, nas 4 escolas visitas, no ano de 2009, que freqüentavam o ensino médio. As deficiências
encontradas foram: auditiva, visual e baixa visão. Além dessas informações, obtivemos outras, tais como: idade, série,
deficiência de cada aluno, dados sobre a escola, a formação dos professores e alguns aspectos sobre o atendimento
educacional especializado direcionado a esses alunos. A pesquisa ainda aponta a necessidade da formação continuada
dos professores, pois assim, ao receber o aluno com deficiência, saibam lidar com aluno, baseados em novas práticas
pedagógicas, a fim de garantir que o educando tenha condições de acompanhar o currículo proposto pela escola, como
também, tenha êxito em sua escolarização.
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Apresentador: Patricia Ferreira dos Santos

Título: Escritores do Futuro

Orientador: Dinea Maria Sobral Muniz

O presente trabalho consiste de uma análise de como os alunos do 4º e 5º do ensino fundamental I do turno vespertino
da Escola Municipal do Pescador – localizada no bairro de Itapuã receberam o projeto “Escritores do Futuro”, que teve
como objetivo possibilitar a escrita poética por parte dos discentes.  Trata-se de um estudo sobre os impactos das
atividades do projeto de leitura de diferentes gêneros textuais e produção de texto poético na formação leitora e
escritora desses educandos. Embora haja muitos estudos no âmbito de leitura e produção de texto, pouco se há
discutido sobre os impactos do trabalho com diferentes gêneros textuais na construção de texto em forma de verso. Até
porque a leitura e escrita é um aprendizado imprescindível para a vida, haja vista que estando em uma sociedade
letrada bombardeada de informações, faz-se necessário um estudo que contribua para um trabalho inovador na
educação no campo da leitura e produção de texto.  Novos gêneros textuais vêm surgindo é muito importante para o
individuo diferenciá-los e saber utilizá-los em diferentes contextos. A poesia aparentemente pouco valorizada no
mercado literário expressa o belo e pode despertar a sensibilidade do leitor se bem trabalhada.

Apresentador: Raquel Maciel Paulo dos Anjos

Título:  PG - Narrativas Digitais em Blogs

Orientador: Edvaldo Souza Couto

A pesquisa “As Narrativas Digitais na Formação Docente”, parte do interesse em analisar os usos, as possibilidades e
os limites de novos gêneros textuais emergentes nos ambientes virtuais, em específico os Blogs, desenvolvidas por
professores do Programa de Formação Continuada dos professores do Município de Irecê – Bahia.

Apresentador: Rebeca Cerqueira Andrade de

Título:  PG - O fenômeno da segmentação não convencional no processo de aquisição da língua escrita de
jovens e adultos

Orientador: Paulo Roberto Holanda Gurgel

No processo de aquisição da língua escrita são comuns fenômenos de disortografia, como a segmentação não
convencional de palavras, realizada tanto por crianças como por jovens e adultos nas produções escritas. Os objetivos
são o de analisar o fenômeno da segmentação não convencional na escrita de jovens e adultos no início da
escolarização; identificar onde surgem as segmentações não convencionais no texto escrito e interpretar as possíveis
hipóteses que o aprendiz utiliza quando faz construções desse tipo.  Isso porque está cada vez mais comum
encontrarmos na escrita de pessoas adultas, mesmo nas escolarizadas, hipossegmentações, como “concerteza” ao
invés de “com certeza”, ou hipersegmentações, como em “em baixo” ao invés de “embaixo”. Ainda carecemos de
estudos linguísticos sobre a aquisição da lectoescrita de jovens e adultos. A metodologia empregada pauta-se na
abordagem qualitativa, a partir do método indiciário, proposto por Ginzburg (1989), com a observação participante das
aulas de uma turma nos estágios I e II da EJA, por um ano letivo e coletadas algumas produções escritas desses
aprendizes para a análise da segmentação. Conclui-se que as segmentações não convencionais na escrita de jovens e
adultos, no início da escolarização, são um processo que não ocorre aleatoriamente, por se poder constatar certa
frequência quanto aos critérios utilizados por esses escreventes ao segmentar suas palavras, critérios estes de
natureza linguística e/ou idiossincrática.

Apresentador: Rita de Cassia Costa Moreira

Título:  PG - NA TEIA DE DIFERENTES LINGUAGENS, O DISCURSO DE GÊNERO NA ESCOLA

Orientador: Angela Maria Freire de Lima E Souza

Este estudo tem como objetivo analisar os sinais de gênero presentes nas diferentes linguagens que compõem os
discursos da escola, e através deles perceber as implicações desses discursos na reprodução de estereótipos para
meninas e meninos, mulheres e homens. A abordagem teórica deste tema envolve o pensar na perspectiva da
multirreferencialidade, condizente com os pressupostos das Epistemologias feministas, enfocando as perspectivas
históricas, epistemológicas, antropológicas e críticas. As discussões sobre gênero, discurso, linguagem e poder são
tecidas, portanto, num movimento dialógico que envolve a História, a Linguagem, e os Sujeitos. A Análise de Discurso
vem compor esta linha de investigação, por permitir a criação de dispositivos de análise que considerem o
funcionamento do discurso na produção de sentidos, que explicitem o mecanismo ideológico, abrindo assim,
perspectivas para a interpretação, para a compreensão. Dos muitos caminhos de investigação dos “dizeres” (discursos)
me interessam, neste estudo: a Linguagem, seus signos, símbolos, significações; a Análise de Discurso e a
possibilidade de pensar a linguagem organicamente em três perspectivas: sociológica, lingüística, psicanalítica. Esta
configuração é particularmente interessante, quando discuto o processo de formação das representações de gênero
que têm se perpetuado através da educação e contribuído para a determinação de assimetrias, que privilegiam



Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: EDUCAÇÃO

Apresentador: Rita de Cassia Costa Moreira

Título:  PG - NA TEIA DE DIFERENTES LINGUAGENS, O DISCURSO DE GÊNERO NA ESCOLA

Orientador: Angela Maria Freire de Lima E Souza

homens em detrimento das mulheres. É nessa perspectiva que investigo a palavra e as diferentes linguagens que
circulam na escola, buscando perceber implícitos, subentendidos, e implicações na construção de identidades de
gênero, através da análise detalhada e situada do objeto em estudo – o discurso, seus simbolismos, suas
representações, suas ideologias. Isto me permitiu compreender e interpretar a linguagem em movimento, como veículo
de construções ideológicas, principalmente no que diz respeito à construção das identidades de gênero na escola.
Considerando a relevância da escola pesquisada na minha história de vida e no ensino de crianças de 06 a 10 anos em
Salvador, recolhi e analisei discursos em diferentes linguagens através da observação direta, dos textos presentes em
circulares e avisos, e de entrevista semi-estruturada com as educadoras (docentes, coordenadora, diretora). Da relação
dialógica estabelecida entre os três pilares desta pesquisa (texto escrito, entrevista, observação), emergiram categorias
de análise que nortearam meu olhar, minhas leituras, minhas (provisórias) conclusões. Nelas, sensíveis considerações,
que, no profícuo diálogo com o referencial teórico, apontam marcas de relações de gênero no ambiente escolar, e a
urgente necessidade de se repensar/reelaborar discursos que, marcadamente androcêntricos, instalam meninas e
meninos em lugares/papéis pré-concebidos, estereotipados, excludentes, assimétricos, hierárquicos.

Apresentador: Rodrigo Yuri Dantas Fernandes

Título: Experiências Pedagógicas da Educação Física em uma área de Reforma Agrária do Recôncavo Baiano

Orientador: Nair Casagrande

A presente pesquisa foi desenvolvida através do Programa de Iniciação Cientifica da Universidade Federal da Bahia
(UFBA) no período de agosto de 2009 a junho de 2010. O projeto teve como objetivo analisar a realidade e as
possibilidades da prática pedagógica da Educação Física na turma multisseriada da Escola do Assentamento Nova
Panema, localizada no município de São Sebastião do Passé, Estado da Bahia. A justificativa para o desenvolvimento
deste trabalho teve como base as experiências realizadas no assentamento, desde 2008, pelo projeto de extensão
universitária “Educação Popular em áreas de Reforma Agrária: os desafios da Educação do Campo”, oferecido pela Pró
-Reitoria de Extensão da UFBA. Considerando essas experiências, houve a necessidade de compreender a realidade
do trabalho pedagógico da Escola Nova Panema e a inserção da Educação Física como um conteúdo curricular na
escola. A metodologia buscou uma aproximação com o método do materialismo histórico-dialético e a abordagem
pedagógica crítico-superadora da Educação Física, além da utilização dos seguintes instrumentos de coleta de dados:
análise do projeto político-pedagógico da escola, entrevista semi-estruturada com a professora da escola, a observação
participante nas descidas a campo e a sistematização dos dados em diários de campo. Com o desenvolvimento da
pesquisa, foi confirmada a hipótese de que o projeto político-pedagógico da Escola do Assentamento Nova Panema
elaborado pela Secretaria de Educação do Município de São Sebastião do Passé visa a abordagem dos componentes
curriculares para as séries iniciais do ensino fundamental presentes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n°
9.394/96). Além disso, no que diz respeito à Educação Física, ela não é contemplada como componente curricular da
escola do assentamento, mas é um item integrante na abordagem da disciplina de Ciências ao tratar do assunto “corpo
sadio”, em que o esporte compõe um dos temas juntamente com a higiene e a alimentação. Considerando as oficinas
desenvolvidas pelo projeto, verificou-se que a prática pedagógica da Educação Física na escola mostra-se possível,
mas a sua efetivação está associada á luta dos assentados para garantir as condições adequadas de educação no
assentamento que envolvem a conquista da construção de um espaço apropriado para as atividades escolares, dos
materiais pedagógicos, além da capacitação metodológica da professora para tratar dos conhecimentos da Educação
Física.

Apresentador: Rony Cruz de Oliveira

Título:  PG - Estados da matéria (sólido, líquido, gás) em livros didáticos de Ciências para o Ensino
Fundamental

Orientador: Jose Luis de Paula Barros Silva

Esta comunicação apresenta os resultados da elaboração de uma proposta de ensino de substância e mistura para o 9º
ano do ensino fundamental e sua implementação em sala de aula.
Como parte do trabalho, desenvolvemos um estudo sobre estados da matéria (sólido, líquido, gás), uma vez que as
mudanças de estado são necessárias na conceituação de substância e mistura.
Empregamos como referencial teórico do nosso trabalho a teoria de formação de conceitos de Vigotski. A proposta teve
como parceira uma professora do ensino fundamental que contribuiu na elaboração da proposta e aplicou-a em classe.
Os resultados observados a partir de textos, questionários e de uma prova aplicada ao final das atividades mostraram
que os alunos se aproximaram d os conceitos científicos de substância e mistura. Portanto
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Apresentador: Rony Cruz de Oliveira

Título:  PG - Estados da matéria (sólido, líquido, gás) em livros didáticos de Ciências para o Ensino
Fundamental

Orientador: Jose Luis de Paula Barros Silva

consideramos a proposta de ensino como satisfatória e adequada para o objetivo proposto.

Apresentador: Rosane Meire Vieira de Jesus

Título:  PG - A Comunicação da experiência fílmica e a experiência pedagógica da comunicação

Orientador: Maria Antonieta de Campos Tourinho

Enquanto na dissertação de mestrado compreendi o quanto o uso pedagógico do filme é instituído, na minha atual
investigação de doutoramento no Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação/UFBA, busco
compreender como o uso pedagógico do filme pode ser instituinte do processo educativo. Quais são as armadilhas da
linguagem fílmica que tanto fascinam e criam possibilidades pedagógicas? Quais as garantias para que as experiências
fílmicas aconteçam? O singular da experiência fílmica choca-se com os objetivos preestabelecidos pelo professor? Ou é
a partir daí que a comunicação estabelece-se? A transmissão pedagógica contradiz a abertura emergente da
comunicação com e sobre um texto fílmico? Essas questões norteadoras me levaram ao seguinte problema científico:
de que forma a prática fílmico-pedagógica pode atualizar/ emergir/ precipitar um a-con-tecer comunicativo da pedagogia
ou um a-con-tecer pedagógico da comunicação a partir das possibilidades postas pelos cursos de  Licenciatura em
Pedagogia da FACED/UFBA nos municípios de Irecê e Tapiramutá? Para tanto desenvolvo a racionalidade estética,
discutindo o paradoxo entre a autonomia estética e a heteronomia da arte, através dos estudos de Baumgarten, Kant,
Schiller e Hegel. Explicito as viradas trágicas da desEstética que tentam resolver a aporia da razão e sensibilidade
negando a construção de uma ciência do belo, a Estética. Os filósofos-chave dessa perspectiva são Gadamer,
Pareyson e Jauss, influenciados por Nietzsche. A partir dessas viradas trágicas, levanto elementos para se pensar a
desEstética da experiência, uma proposta que tem como eixo norteador conceitos como experiência, comunicação,
conteúdo e forma. Pensando formação de professores em exercício, discuto a ausência de diálogo entre filme,
professor e aluno quando o cinema entra na escola. Nesse momento, historicizo a complexa relação cinema/ escola,
trazendo à baila a dupla problemática que dificulta o uso pedagógico do filme na escola moderna: exacerbada
tecnização pedagógica e supervalorização da língua escrita – a escolarização teleológica de Calloni. Por fim, utilizando
os teóricos de cinema Nichols e Metz, articulo o domínio afetivo e autoral de estar-no-filme com o estar-na-escola (tanto
na perspectiva do docente quanto do discente) a fim de dar início à discussão do a-con-tecer pedagógico da
comunicação ou a-con-tecer comunicativo da pedagogia, pensando no jogo dinâmico mergulho diegético/ epistefilia.
Nessa perspectiva da hermenêutica gadameriana, a opção metodológica possível foi a pesquisa-ação. Minha análise
está no âmbito dos fatores socioculturais mais amplos que afetam a dinâmica escolar e do encontro professor-aluno-
conhecimento nas situações sociointeracionistas de sala de aula, pois busco perceber a dimensão formativa da
experiência fílmica  no curso de Licenciatura em Pedagogia,  em Irecê e em Tapiramutá. Em consonância com esse
método investigativo, utilizo as seguintes técnicas e instrumentos metodológicos: observação participante
predominantemente existencial, vídeo de itinerância, entrevistas intensivas/ semi-estruturadas com  professores-
cursistas e etnotextos. Paralelamente à revisão bibliográfica, procedo à sistematização e interpretação dos dados,
envolvendo a saturação dos “dados”, a redução e a síntese das unidades significativas. Por fim, utilizo a técnica de
triangulação como um recurso sistemático que dá um valor de consistência às conclusões da pesquisa, pela pluralidade
de referências e perspectivas representativa de uma dada realidade.

Apresentador: Rosielle de Jesus Santos

Título: Contribuições das tecnologias digitais para o processo de iniciação à docência entre estudantes dos
cursos de licenciaturana UFBA

Orientador: Alessandra Santos de Assis

O presente plano de trabalho intitulado ''Contribuições das tecnologias digitais para o processo de iniciação à docência
entre estudantes dos cursos de licenciatura na UFBA'' visa investigar e analisar as existentes condições de acesso às
TIC nas unidades de micro-redes das seguintes escolas públicas (Colégio Central, Colégio Luís Viana Filho, Colégio
Manoel Novaes, Colégio Manoel Devoto e Colégio Odorico Tavares ),caracterizando e analizando as suas demandas
de uso que estão disponíveis para os estudantes de licenciatura tanto na escola quanto na universidade.É válido
ressaltar, que todo esse processo teve como ponto de partida a compressão das contribuições das tecnologias para o
processo de iniciação à docência, proporcionando assim, uma rica e produtiva contribuição na formação acadêmica
quanto ao desenvolvimento de senso crítico e propositivo sobre a presença das tecnologias na formação universitária
de professores, quanto a capacitação na área de uso das tecnologias na educação entre outras mudanças de ponto de
vista acerca da Educação Básica, de caráter público, e da sua relação com a universidade pública.
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Apresentador: Samantha Nunes de Oliveira

Título:  PG - Limites e possibilidades da formação da equipe gestora da educação municipal em relação à
avaliação da educação básica

Orientador: Robinson Moreira Tenorio

O projeto “Limites e possibilidades do uso de sistema de avaliação e seus indicadores para a gestão da educação
básica com qualidade social”, o ProAGE, nasceu a partir da necessidade em ampliar a discussão sobre a utilização dos
resultados oriundos de avaliações, sejam elas internas ou externas, na tomada de decisão em prol da melhoria da
educação. Para apoiar a pesquisa em desenvovimento, foi solicitado o projeto para bolsista de iniciação científica
titulado "Limites e possibilidades da formação da equipe gestora da educação municipal em relação à avaliação da
educação básica", que buscou identificar qual a percepção que os profissionais de educação de Teodoro Sampaio
possuem acerca das avaliações educacionais além da avaliação da aprendizagem do aluno e quais as necessidades e
perspectivas destes profissionais em relação à implementação de uma avaliação de processos educacionais internos e
à utilização de software de avaliação. Tal projeto de pesquisa para iniciação cietífica colaborou para a criação de um
software de avaliação que, além de subsidiar a realização da avaliação interna, tanto das escolas individualmente como
da educação pública municipal, oferece a possibilidade de realizar registros de informações sobre alunos, funcionários e
sobre a própria escola, incentivando assim o uso do aplicativo, este desenvolvido e implantado pelo ProAGE nas
escolas públicas municipais e na Secrearia Municipal de Educação de Teodoro Sampaio.

Apresentador: Sandro dos Santos Nogueira

Título:  PG - ARQUEGENEALOGIA FOUCAULTIANA DA PEDAGOGIA

Orientador: Kleverton Bacelar Santana

O objeto desta pesquisa visa investigar as condições de possibilidade das ciências humanas privilegiando um enfoque
na pedagogia no pensamento de Michel Foucault (1926-1984).

Nesse sentido, buscar-se-á estudar como se apresenta o estatuto epistemológico das ciências humanas na
modernidade e de que forma podemos compreender a pedagogia no horizonte da episteme moderna.

Para que isso ocorra, nos limitaremos ao estudo do seu projeto arqueológico e genealógico porque nele encontraremos
o respaldo tanto para analisar criticamente o solo das ciências humanas quanto a localização da pedagogia como
ciência da educação.

Isto porque o nosso labor intelectual não pretende esgotar todos os assuntos que estão no liame do autor, mas abordar
o tema: “Arquegenealogia foucaultiana da pedagogia”.

Apresentador: Silvia Macedo dos Anjos

Título: : Mulher e capoeira - Uma proposta de ensino para reconhecimento e valorização das contribuições da
mulher na capoeira

Orientador: Amelia Vitoria de Souza Conrado

A falta de publicações sobre a atuação da mulher na capoeira, desde suas primeiras manifestações públicas, as quais
lhe rederam ocorrências policiais num período de repressão a esta luta, dificulta uma pesquisa mais precisa sobre sua
contribuição como sujeito ativo e colaborativo na formação da história da capoeira no Brasil e no mundo. O estudo
analisa como tem sido a relação da mulher nos ambientes onde a capoeira acontece, considerando convivência, lugar
social e participação na diversidade. Optamos refletir tal participação história, cultural e social destacando ações que
podem contribuir para reconhecimento e valorização da mulher na sociedade. A revisão da literatura entrelaça estudos
sobre educação, cultura, minorias, grupos sociais e arte e encontra na abordagem qualitativa, possibilidades
metodológicas para reflexões deste fenômeno. Os resultados mostram pelo diagnóstico dos primeiros registros de sua
presença, trajetória e projeção nesta atividade, que tal participação vem sendo ocultada. Conclui-se que,
contraditoriamente, o crescimento de mulheres em espaços de capoeira com formação técnica e acadêmica,
protagonistas de sua história, vem apresentando novas informações que revelam tensão na relação de gênero, tabus
sociais frente à atuação de luta para sua valorização e afirmação de identidade na diversidade.

Apresentador: Vanessa Andrade Gomes

Título: O trabalho pedagógico na formação de professores em educação física: as relações com as teorias
pedagógicas da educação física

Orientador: Nair Casagrande

O presente trabalho busca debater a organização do trabalho pedagógico na formação de professores em educação
física. Para tanto teve como objetivo analisar quais as teorias pedagógicas vigentes na área de educação física
brasileira e suas relações com os conteúdos de ensino abordados nas disciplinas do curso de Licenciatura em
Educação Física FACED/UFBA no período de 2009/2010.
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Apresentador: Vanessa Andrade Gomes

Título: O trabalho pedagógico na formação de professores em educação física: as relações com as teorias
pedagógicas da educação física

Orientador: Nair Casagrande

A justificativa do trabalho se apresenta pela urgente necessidade da reorganização do trabalho pedagógico no processo
de formação humana colocado como desafio para todas asa instâncias formativas da educação e, em especial, no
âmbito da formação de professores.
A metodologia da pesquisa desenvolveu aproximação com o referencial teórico do materialismo histórico dialético, por
entender que este aborda a realidade a partir de um viés histórico, no bojo de suas contradições e nas relações
estabelecidas orientando a transformação da realidade através da prática social. Como instrumento da coleta de dados
realizamos a revisão bibliográfica, a análise de documentos, a observação participante e o levantamento do banco de
teses e dissertações da CAPES visando analisar o estado da arte acerca da problemática estudada.
Esta investigação teve como problema de pesquisa a seguinte questão: Quais as teorias pedagógicas da educação
física vigentes na área de educação física brasileira e suas relações com os conteúdos de ensino abordados nas
disciplinas do curso de Educação Física da FACED/UFBA no período de 2009/2010?
Em relação aos resultados encontrados, no que se refere ao levantamento da produção do conhecimento quanto a
temática formação de professores em educação física, realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES) e encontramos um total de 865 trabalhos de diversos segmentos. Para delimitação das buscas,
utilizamos como critério a palavra-chave formação de professores e consideramos o tema ou resumo que abordava a
temática estudada
Localizamos 102 dissertações e 15 teses no período de 1987 a 2008. A produção do conhecimento se concentra nas
regiões Sul e Sudeste nas dissertações e teses, os dados indicam 56% no Sudeste, 32% no Sul, 7% no Nordeste e 5%
no Centro Oeste para as dissertações e 80% no Sudeste, 13% no Nordeste e 7% no Sul para as teses, em sua maioria
são defendidas em programas de educação. Localizamos um aumento significativo das defesas a partir do ano 2000
com 11 dissertações.
Esses dados nos mostram claramente as discrepâncias sociais e a distribuição desigual de incentivos no âmbito
educacional visto que as concentrações da produção do conhecimento estão localizadas nas regiões sul e sudeste.
Quanto ao aumento de estudos na área deve-se a ampliação dos cursos de pós-graduação no país (Strictu Sensu).
O curso foi instalado em 1988, credenciado oficialmente em 23 de fevereiro de 1996 e tem sua base legal na Resolução
03/87.
No que se refere ao perfil do egresso destaca a perspectiva omnilateral, qualificando também para as atividades
profissionais que tem como objeto a cultura corporal como construção histórica.
Na analise das ementas ocorreu através do projeto político pedagógico do curso, organizado em maio de 2007 para
avaliação eterna e do sitio virtual da UFBA/FACED.
Constatamos que os conteúdos remetem a especificidade da disciplina contemplando a dimensão técnica,
principalmente em disciplinas técnico-esportivas. A maioria das disciplinas não trata o conteúdo das teorias
pedagógicas, mas ficam implícitas quando consta nas referências citadas algumas obras de base de determinadas
teorias como a Critico Superadora, Critico Emancipatória, Concepção de Aulas Abertas a Experiência entre outros.
Somente a disciplina de Estagio Supervisionado I destaca a abordagem das teorias como conteúdo principal e as
demais abordam de forma secundária esse conteúdo.

Apresentador: Veronica Freitas dos Santos

Título: O TRABALHO PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO FÍSICA: AS
RELAÇÕES COM AS PERSPECTIVAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Orientador: Nair Casagrande

      O presente trabalho foi desenvolvido dentro do Programa de Iniciação Científica, no interior do curso de Educação
Física da Faculdade de Educação (FACED) da Universidade Federal da Bahia (UFBA). O estudo trata da produção do
conhecimento acerca das Teorias pedagógicas da educação Física. O objetivo geral do estudo foi analisar a produção
do conhecimento acerca das teorias pedagógicas da educação física brasileira no período de agosto/2009 à
agosto/2010. A metodologia do trabalho buscou aproximações de base epistemológica com a abordagem do
materialismo histórico dialético que subsidiou uma análise quali-quantitativa. Os instrumentos de coleta de dados
utilizados foram a revisão bibliográfica acerca da temática em estudo e levantamento da produção do conhecimento,
teses e dissertações, sobre as teorias pedagógicas da Educação Física junto ao Banco de Dados da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Delimitamos como problema de pesquisa a ser estudado a seguinte questão: Quais as teorias pedagógicas da
Educação Física existentes no Brasil e relação com a produção do conhecimento sobre a temática, analisadas no
período de agosto/2009 à agosto/2010?.
Segundo dados da CAPES, existe uma grande assimetria entre as regiões do país no que diz respeito à distribuição de
programas de pós-graduação e, conseqüentemente, de produção do conhecimento. Isto fica evidente nos seguintes
números: enquanto 50% dos trabalhos analisados foram defendidos na região
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Apresentador: Veronica Freitas dos Santos

Título: O TRABALHO PEDAGÓGICO NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM EDUCAÇÃO FÍSICA: AS
RELAÇÕES COM AS PERSPECTIVAS DE ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA

Orientador: Nair Casagrande

sudeste, apenas 1% foi defendido na região Norte do país.  Observamos que o país permanece aprofundando suas
disparidades regionais que não apenas perpassam o desenvolvimento econômico e social, mas também se acirram em
relação ao acesso e à produção do conhecimento.
Em relação à pesquisa realizada, destacou-se a relevância do levantamento e sistematização acerca da problemática
das teorias pedagógicas em desenvolvimento na Educação Física brasileira e a concomitante produção do
conhecimento acerca da temática. Demonstra ainda que a formação inicial em Educação Física ainda apresenta-se
fragmentada, balizada sob a dicotomia entre a teoria e a prática e com a omissão de conteúdos essenciais para a
formação dos futuros professores da área.

Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: FILOSOFIA

Apresentador: Ana Margarete B. de Freitas

Título:  PG - O Monismo não-reducionista de Donald Davidson

Orientador: Waldomiro Jose da Silva Filho

A proposta de Davidson à relação entre o físico e o mental envolve o desenvolvimento de uma teoria que tenta conciliar
a participação causal dos eventos mentais no mundo natural e a sua autonomia frente às leis deterministas. O que
parece à primeira vista uma afirmação contraditória tem a pretensão de se tornar uma defesa de uma tese monista não-
reducionista dos eventos mentais, chamada de Monismo Anômalo. O objetivo desse trabalho é analisar o argumento de
Davidson, procurando entender como os eventos mentais podem se identificar ontologicamente com os eventos físicos
– o que significa endossar uma posição monista fisicalista – ao mesmo tempo em que se rejeita que as propriedades
mentais possam ser reduzidas às propriedades físicas através do estabelecimento de leis de caráter nomológico –
defendendo uma posição antireducionista –, estabelecendo as suas implicações para a defesa de uma teoria que não
reduza o mental ao físico e que leve em consideração atribuições de estados psicológicos na análise causal da ação
humana, interpretando-a racionalmente à luz das crenças e desejos dos agentes.
O Monismo Anômalo se aproxima das teses clássicas fisicalistas ao sustentar que ao menos alguns eventos mentais
mantém uma interação causal com os eventos físicos e que os eventos relacionados como causa e efeito encerram-se
em leis estritas deterministas, porém se afasta delas ao afirmar que não há leis estritas deterministas pelas quais
podemos predizer e explicar os eventos mentais, o que confere um caráter de anomalia ao fisicalismo de Davidson.
Este argumento fisicalista insere a mente no mundo natural, uma vez que, segundo este princípio, os eventos mentais
são em algum sentido dependentes ou derivados dos eventos físicos, entretanto, isso não significa que os eventos
mentais devem ser compreendidos apenas do ponto de vista físico. A negação de que haja leis psicofísicas, ou seja,
leis deterministas estritas que possam predizer e explicar os fenômenos mentais reduzindo-os às propriedades físicas
confere ao mental uma autonomia conceitual que opera de forma distinta da lógica nomológica naturalista.
Davidson afirma que todos os eventos são físicos e que os eventos mentais são idênticos aos eventos físicos,
concebendo os eventos como particulares concretos e não reproduzíveis e adotando uma versão da teoria da
identidade conhecida como espécime-espécime.
 Essa relação de dependência entre os fenômenos mentais e físicos não implica necessariamente uma redução ou
eliminação do mental a favor do físico, uma vez que as propriedades psicológicas diferem das propriedades físicas, não
podendo constituir-se como um sistema fechado de leis preditivas tais quais as leis da física. Dessa forma, não é
possível estabelecer leis estritas psicofísicas, relacionando diretamente e de uma vez por todas eventos mentais a
eventos físicos.
Segue-se, então, que o vocabulário psicológico não pode ser reduzido ao vocabulário das ciências naturais. Se
quisermos compreender as ações de um agente, devemos interpretá-las segundo seu sistema global de crenças,
desejos e intenções, empregando condições de coerência e racionalidade. Essas justificações intencionais operam em
um âmbito conceitual que está fora do alcance direto da lei física; o enfoque espistemológico com o qual abordamos os
eventos mentais não admite a determinação do seu âmbito referencial, não permite que a intencionalidade fique
restrista a leis de caráter nomológico.
É o caráter anômalo do mental que desempenha uma condição necessária para conceber as ações humanas como
autônomas, uma vez que para explicar os acontecimentos mentais precisamos relacioná-los a outros eventos e
condições mentais. Essas justificações intencionais operam em um âmbito conceitual que está fora do alcance direto da
lei física ao descrever causa e efeito, razão e ato, como aspectos do comportamento do agente.
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Apresentador: Anderson Eduardo Carvalho de

Título:  PG - Homens agressores: um estudo de masculinidade a partir da aplicação da Lei Maria da Penha

Orientador: Alda Britto da Motta

Os avanços alcançados pela mulher perante a sociedade a partir da luta feminista, assim como o desenvolvimento dos
estudos de gênero têm possibilitado indagações e insatisfações com os ditames da sociedade patriarcal também no que
refere à construção de identidades de gênero. Nesse sentido, o presente trabalho pauta-se em avaliar, a partir da
experiência com homens agresssores custodiados nas delegacias especializadas de atendimento à mulher de Salvador
-BA, o padrão hegemônico de masculinidade preestabelecido pelos dogmas patriarcais, estabelecendo suas conexões
com a violência contra as mulheres, bem como para analisar os processos tramitantes nos juizados especializados, a
fim de monitorar a aplicação de dispositivos da Lei Maria da Penha.

Apresentador: Arina Borges Vital E Silva

Título: Os poderes estéticos da música em O nascimento da Tragédia, de Nietzsche.

Orientador: Silvia Faustino de Assis Saes

Diz respeito às investigações dos fundamentos filosóficos das concepções estéticas apresentadas em O nascimento da
tragédia ou helenismo e pessimismo, de Friedrich Nietzsche (1844 – 1900). O foco concentra-se no exame das duas
pulsões contrapostas: o apolíneo e o dionisíaco e na justificativa do mundo como fenômeno estético, concluindo que a
tragédia grega é, em sua origem, essencialmente musical.

Apresentador: Bruna Frascolla Bloise

Título:  PG - O racionalismo político de Rousseau

Orientador: Stella Maria Barrouin Melo

Um grande filósofo não deixa de guardar, para seus leitores, certas suspeitas e tensões. Rousseau não é diferente: há
tensões no interior duma mesma obra, como o Contrato Social; tensões entre o Discurso sobre a Desigualdade e o
Contrato Social, tensões entre Contrato Social e os Projeto de Constituição para Córsega e Considerações sobre a
Polônia redigidos por Rousseau. Pelo menos certas tensões podem ser rotuladas do seguinte modo: trata-se de um
descompasso entre teoria e prática. Contudo, no início mesmo do Contrato Social encontramos uma passagem que
pode seguir de guia: “Investigarei se na administração civil pode haver qualquer regra de administração legítima e
segura, tomando os homens tal como são e as leis tal como podem ser”. Se Rousseau é um racionalista, isso não
significa, porém, que ele desconheça o particular; ou seja, sua investigação está longe de se concentrar em estabelecer
condições ideais, normativas, mas dá conta também do momento de aplicação da norma.

Assim sendo, o nosso trabalho terá por objetivo apresentar as conclusões às quais chegamos em nossa pesquisa, a
saber:

a) Certos conflitos entre os princípios que constam no Contrato Social e os textos com sua aplicação, feitos para a
Polônia e a Córsega, se extinguem com uma leitura atenta;
b) O Contrato Social não é uma obra desligada do plano prático; ao invés disso, pretende que seus princípios sejam
aplicáveis a todo tipo de povo;
c) O legislador deve alterar a natureza e as paixões do homem com o intuito de adaptá-lo à melhor legislação que lhe
for possível e ter a menor necessidade de reprimi-lo;
d) O pensamento político de Rousseau é posterior não apenas temporalmente, mas também filosoficamente ao seu
pensamento antropológico;
e) É necessário, pois, antes do aprofundamento da sua teoria política, o da antropológica; e
f) A história pensada por Rousseau não é linear.

Apresentador: Bruno Silva Moreira E Silva

Título: A evocação de Marx no séc. XXI e a (nova) figura do proletário contemporâneo

Orientador: Mauro Castelo Branco de Moura

A evocação de Karl Marx no século XXI através de sua obra máxima, O Capital, é o principal meio
para tratar a questão da "figura do proletário" hodierno e as relações de trabalho e proletarização na
contemporaneidade. É imprescindível buscar nas reflexões, análises e desdobramentos do
pensamento de Marx a relação, a condição de trabalho e a conjuntura de uma época em que está
inserida a classe a qual pertence o proletário. Além do protagonismo que ao proletariado lhe foi
conferido pelo filósofo alemão é mister adicionar-lhe um viés atual, através dos questionamentos
introduzidos pelo filósofo esloveno Slavoj Zizek. Buscar-se-á o estabelecimento de um diálogo
entre o Marx d'O Capital e a proposta de Zizek de estender o conceito de proletário de modo a
abarcar o trabalho intelectual, enquanto submetido ao comando do capital.
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Apresentador: Deivide Garcia da Silva Oliveira

Título:  PG - A CIÊNCIA, O SENSO COMUM E AS SUAS CONTRIBUIÇÕES AO CONHECIMENTO

Orientador: Elyana Barbosa

Este trabalho tem como objeto de estudo a contribuição epistemológica para uma análise dos
formatos que dois tipos de culturas de conhecimento pode oferecer. Estas culturas, neste caso,
são: a científica e a comum ou popular. Esta análise é guiada por uma proximidade com a
perspectiva filosófica feyerabendiana. Porém, como é possível notar, não há uma ação de
desvalorização da ciência, tal como normalmente se costuma atribuir à filosofia de Feyerabend. Mais bem, com este
texto, procuramos desmistificar o que seja o método científico e a suas possíveis relações com o senso comum.

Apresentador: Eduardo Novaes Rios Ribeiro

Título:  PG - Proposições gramaticais em Anotações Sobre as Cores de Wittgenstein

Orientador: Joao Carlos Salles Pires da Silva

Em "Anotações Sobre as Cores", o movimento terapêutico não resulta da simples pesquisa de processos químicos,
físicos ou fisiológicos. Se o texto se deixa dialogar com doutrinas das cores da história do pensamento - sobretudo
formulações de Goehte, Schopenhauer e Newton - é porque afigura uma tarefa pelo qual se talham contrassensos e se
apura a multiplicidade que perfaz nossos conceitos. Em circunscritos através de jogos de linguagem os mais específicos
as cores ganham espaço. Contudo, jogos de linguagem, por sua vez, somente enquanto instalados em determinada
forma de vida podem adquirir um sentido pleno. Assim, Wittgenstein parece mostrar autêntica relevância filosófica às
cores, além do que, a partir de uma reflexão a respeito das modalidades simétricas às regras pertinentes à possibilidade
de uma qualquer experiência permitiria, através da descrição gramatical, cumprir o que seria próprio da fenomenologia,
recunsando-se resolver unilateralmente problemas relativos à percepção.

Apresentador: Evaniel Bras dos Santos

Título: Necessidade, eternidade e criação em Tomás de Aquino

Orientador: Silvia Faustino de Assis Saes

Este projeto pretendeu compreender como Tomás de Aquino lida com o problema da
eternidade do mudo. Isso se fez através da leitura e análise dos capítulos 31 a 38 do Livro II
da Suma contra os Gentios. A discussão desenvolvida nesses capítulos ocorre de duas
maneiras: a) exposição por parte de Tomás a respeito dos argumentos formulados por outros
filósofos medievais que pretendiam demonstrar a necessidade do mundo ser eterno, e
refutação de tais argumentos; b) exposição feita por Tomás no que se refere à argumentação
de outros filósofos que tentaram demonstrar a necessidade do mundo ser temporalmente
finito, ou seja, não eterno, e respectiva refutação dessas argumentações.

Apresentador: Flavio Bittencourt Porchat de Assis

Título: A "Comunicabilidade Universal" do Juízo Estético em Kant

Orientador: Silvia Faustino de Assis Saes

      Kant escreveu a "Crítica da Faculdade do Juízo" para unir o que ele percebeu ser um problema entre o tratamento
da razão prática e da razão teórica em sua filosofia e, por isso quis unificar seu sistema filosófico. O propósito de Kant
na terceira crítica, foi também tratar de assuntos que foram de grande importância filosófica em seu tempo, como por
exemplo, de nossa experiência da beleza. Seus escritos sobre estética, influenciaram e serviram de referência para
diversos autores desse ramo da filosofia.
      Nessa crítica Kant descreve duas funções do juízo: a determinante e a reflexionante. O juízos estéticos são juízos
reflexionantes. Juízos de gosto sobre o belo e o sublime. O juízo de gosto sobre o belo, segundo Kant, é baseado no
sentimento de prazer ou desprazer. Sentimento esse,  admitido como universalmente comunicável. A busca por um
consistente entendimento dessa comunicabilidade universal essencialmente subjetiva exige um bom entendimento de
todo o sistema filosófico Kantiano e uma leitura minuciosa da "Crítica da Faculdade do Juízo".
      No seminário apresentarei meus estudos sobre o livro de um dos principais comentadores de Kant da atualidade:
"Kant's Theory of Taste" de Henry E. Allison.
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Apresentador: Hilton Leal da Cruz

Título:  PG - A relação entre o Sagrado e o ser próprio em Max Stirner

Orientador: Jose Crisostomo de Souza

Oferecer ao final da pesquisa uma descrição acurada da concepção stirneriana de Sagrado e de Ser - Próprio e da
relação que ambos estabelecem.permitindo assim  uma descrição da concepção stirneriana de individualidade como
Unicidade, e do vínculo social como Associação, decorrente da sua crítica do liberalismo.
Dessa forma espero Mostrar como os elementos nominalistas e retóricos da narrativa stirneriana configuram-se como
recursos para uma crítica da modernidade. Isso será feito através da análise do encadeamento do discurso stirneriano e
a relação interna entre termos como Único, Propriedade, Ser - Próprio e Sagrado.

Apresentador: Ithana Grasciela Macedo Barbosa

Título: teoria leibniziana da verdade

Orientador: Joao Carlos Salles Pires da Silva

O presente trabalho tem por objetivo apontar e discutir a maneira pela qual Leibniz desenvolve sua teoria da verdade.
Ao afirmar que toda verdade é uma proposição cujo predicado deve estar contido necessariamente no sujeito, então
como conciliar tal afirmação e a distinção modal entre verdades contingentes e verdades necessárias?  Para tanto,
torna-se preciso mostrar sob quais condições as verdades podem ser demonstradas e qual o lugar e a função de cada
tipo de verdade na ordem do Universo. O texto se divide em dois capítulos. No primeiro, procura-se esclarecer os
fundamentos daquilo que Leibniz compreende como verdade geral e a distinção modal das verdades, procurando
confrontá-los com a questão da demonstrabilidade. No segundo, procura-se explicar que uma teoria da verdade só fará
sentido se fizer parte daquilo que Leibniz chama de ‘harmonia pré-estabelecida’.

Apresentador: Jayce Layana Lopes Callou

Título:  PG - Perspectivas do trabalho em redes na assistência à mulher em situação de violência: a experiência
no município de Juazeiro/BA

Orientador: Silvia Lucia Ferreira

     O conceito de redes, no contexto desse projeto, é compreendido como a integração de diferentes serviços prestados
por diferentes instituições, que dão suporte às mulheres em situação de violência, no âmbito do município. A gestão em
redes possui como características principais: a presença de um trabalho não hierarquizado, prevalecendo à noção de co
-responsabilidade entre todos os atores envolvidos; a necessidade de mobilização permanente entre os membros,
provocando um protagonismo constante; a realização de planejamento, com definições de metas especificadas para
cada serviço e ator envolvido; e por fim é orientado por uma equipe interdisciplinar e pelo conceito teórico de
integralidade da atenção.
	O objetivo do presente trabalho é analisar o trabalho em redes de serviços como estratégia de apoio na assistência à
mulher em situação de violência no município de Juazeiro/BA.
	O projeto justifica-se pela sua relevância social, dado a complexidade do fenômeno da violência contra mulheres; como
também pela sua relevância científica, por boa parte dos estudos publicados na Bahia, referentes a essa temática,
concentrarem-se em Salvador/BA e focarem outros recortes da violência de gênero que não a perspectiva do trabalho
em rede.
	O estudo será realizado no município de Juazeiro/BA, que se caracteriza como uma das principais cidades da região,
possuindo cerca de 206.800 habitantes. A criação de uma rede no município vem sendo discutida e tentando ser
implantada desde 2006.  Denominada RAMA JUA – Rede de Serviços de Atenção à Mulher em Situação de Violência
de Juazeiro/BA cujo objetivo é articular e fortalecer as instituições governamentais e não-governamentais, incluindo os
grupos da sociedade civil, na identificação, acolhimento, assistência e prevenção dos casos de violência contra
mulheres no município e regiões circunvizinhas.
        Trata-se de um projeto com abordagem qualitativa por permitir uma maior valorização dos sentidos e significados
atribuídos pelos atores sociais envolvidos no âmbito da pesquisa.
         A coleta de dados será a partir de documentos das gestões municipais dos serviços que compõe as redes,
observação em campo e entrevistas. Serão entrevistados dois grupos de atores: um composto por representantes de
cada instituição que atualmente formam a RAMA JUA e outro, composto por gestores municipais que atuam
diretamente com as políticas na atenção às mulheres em situação de violência.
         A análise será realizada a partir da triangulação de dados privilegiando-se a Análise de Conteúdo Temática
        Espera-se que os resultados da presente investigação apontem  um diagnóstico acerca da atuação da RAMA JUA
nos serviços na assistência a mulher em situação de violência em Juazeiro/BA e  que seja possível contribuir com a
construção teórica acerca da formação das redes de serviços no contexto da violência contra a mulher.
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Apresentador: Jayce Layana Lopes Callou

Título:  PG - Perspectivas do trabalho em redes na assistência à mulher em situação de violência: a experiência
no município de Juazeiro/BA

Orientador: Silvia Lucia Ferreira

Apresentador: Mario Soares Neto

Título: O Trabalho como Categoria Fundante do Ser Social: um estudo sobre O’ Capital de Marx

Orientador: Mauro Castelo Branco de Moura

A categoria trabalho tem ocupado o centro das atenções de inúmeras produções científicas no interior das ciências
humanas, as quais têm sido elaboradas a partir de distintas perspectivas teóricas. No final do século XX a hipótese
acerca do „desaparecimento do trabalho? converteu-se no senso comum das ciências humanas. As teses advogadas
partiam da constatação acerca das transformações técnicas no interior da produção – inserção da robótica e da
automação, aprofundamento do fordismo, a “reestruturação produtiva”, e chegavam à conclusão de que o trabalho
chegara-se ao seu fim.
Dentro do marxismo, a discussão acerca do trabalho e trabalho abstrato é um dos dilemas mais importantes. Para Karl
Marx, antes de qualquer coisa, o trabalho é o intercâmbio orgânico do homem com a natureza, processo pelo qual, o
homem transforma a natureza e a ele próprio, sendo este, algo intencional, teleológico, o produto do trabalho, portanto,
antes de ser objetivado existiu previamente na mente do trabalhador. Produz-se, neste sentido, um valor de uso, que
visa satisfazer necessidades humanas, sendo o trabalho que produz valores de uso sempre, um trabalho concreto.
Aqui, pode-se referir ao caráter ontológico do trabalho.
Por conseguinte, a forma através da qual o trabalho se manifesta na sociedade capitalista o configura como trabalho
abstrato, ou seja, dispêndio de força de trabalho humano em geral, para produzir valores de troca. A compreensão
acerca das relações entre as referidas categorias é o ponto de partida e nos ajudará no entendimento das
transformações ocorridas na produção capitalista e as diferentes teses relacionadas à mesma.
Ademais, vale destacar que as categorias marxianas em análise (trabalho e trabalho abstrato), são fundamentais na
edificação do projeto de pesquisa perseguido por Marx durante quase toda a vida; o projeto de crítica da economia
política.

Apresentador: Monica Maria Cintra Leone Cravo

Título:  PG - Kant e Neumann: o direito entre forma e matéria

Orientador: Daniel Tourinho Peres

O objetivo deste trabalho foi discutir e, segundo a hipótese de trabalho, demonstrar as
características kantianas da teoria do direito de Franz Neumann como posta na obra The Rule
of Law. Pretendeu-se demonstrar não apenas a possibilidade como a adequação de pensá-la
no contexto da filosofia crítica, de maneira que seja exposta sistematicamente esta
compatibilidade. Para isso, examinaram-se os traços fundamentais de um e de outro
pensamento, tendo por fio condutor a relação entre forma e matéria em ambos, após o que
serão examinadas as convergências entre os pensamentos. Quanto à filosofia kantiana, o que
se trabalhou aqui foi apenas o que mais diretamente é relacionado ao problema da política e do
direito. Mesmo a noção de forma e matéria, cujas implicações e problemáticas para a filosofia
do conhecimento são imensas, foram tratadas apenas na medida de sua relevância para
pensar o juízo prático-político e as características de sua filosofia do direito. Pretendeu-se
ainda demonstrar a adequação da fundamentação kantiana à teoria de Neumann, no sentido
de que as análises institucionais de Neumann, mais calcadas na historicidade e menos em
reflexividade, são adequadas ou atendem às condições de institucionalização como postas por
Kant – que fez menos uma teoria das instituições do que uma teoria da institucionalização
(democrática).

Apresentador: Nayara Borges Reis

Título:  PG - Expressão e gestualidade em Merleau-Ponty

Orientador: Monclar Eduardo Goes de Lima

A presente pesquisa tem como objeto de estudo investigar como a noção de corporeidade se desdobra nas noções de
expressão e gestualidade em Merleau-Ponty. Na Fenomenologia da percepção, há uma crítica ao intelectualismo e ao
empirismo, pois o sujeito não é mais definido a partir do conhecimento que ele possui do mundo, ou antes, nem há mais
a tentativa de definir o sujeito, mas a de compreender a corporeidade em sua relação sensível com o mundo. Também
não significa, com isso, dizer que o corpo é afetado pelas sensações, como no empirismo. Ao contrário, trata-se de
descrever as experiências vividas pelo corpo em
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um mundo em estado de começo, uma relação originária do corpo com o mundo pelo movimento de retorno ao
sensível, ao pré-objetivo, ao ainda não tematizado, em que a percepção assume um papel fundamental, pois antes de
ser pensado, o mundo é percebido pelo corpo. O corpo dotado de percepção é o “corpo próprio”, que é também dotado
de motricidade, afetividade e gestualidade. Ao sair de si, o corpo se encontra com o mundo das coisas e o mundo dos
homens, comunicando-se com eles e tal comunicação dá-se desde sempre. Isso institui a expressão nesse contexto da
fenomenologia, essa comunicação originária do corpo com o mundo, que revela uma linguagem gestual que transcende
o mundo das palavras, que se faz no mundo da existência, anterior aos conceitos. Em textos posteriores o tema da
expressão é investigado por outra via. Ao tratar da arte, Merleau-Ponty confere um papel fundamental à visibilidade. Em
O olho e o espírito e em A dúvida de Cézanne o tema da pintura é tratado como o momento originário da visão, como a
percepção primordial que a expressão artística capta. Em A linguagem indireta e as vozes do silêncio, a expressão é
compreendida por meio da gestualidade cultural, presente tanto na fala como na arte da pintura.

Apresentador: Pedro de Souza Rodrigues Neto

Título:  PG - Fundamentação Moral em Adam Smith

Orientador: Vera Lucia Bueno Fartes

A tentativa de elaborar um discurso moral dentro de uma abordagem empirista humeana constitui um passo necessário
à completude do empirismo elaborado por David Hume, uma vez que só assim as percepções morais e os enunciados
que lhes exprimem (portanto, também morais) encontrariam seu apropriado tratamento. Esta tarefa, levada a cabo por
Adam Smith em sua Teoria dos Sentimentos Morais, tem como objetivo encontrar, para esta parte da experiência
humana inacessível à razão e circunscrita ao âmbito dos sentimentos e condutas, uma regularidade capaz de se
constituir num modelo ou estrutura segundo o qual se possa entender uma conduta como conveniente ou
inconveniente, aprovada ou desaprovada, prazerosa ou aversiva.
Esta relação entre experiência e necessidade se tornará uma das pautas investigativas de Wittgenstein, que traçará, por
intermédio da linguagem, diferentes solos de modalidade entre elas, seja no Tractatus, seja nas Investigações
Filosóficas; explicitando assim um traço de continuidade temática que remonta até o empirismo clássico.

Apresentador: Rodrigo Ornelas França

Título:  PG - Essencialismo e Modernidade: a crítica de Max Stirner

Orientador: Jose Crisostomo de Souza

A pesquisa tem como objeto a crítica de Max Stirner ao “essencialismo”, e, portanto, a tradição filosófica, dentro de sua
crítica à Modernidade. O tema se desenvolve, principalmente, na obra central do autor: Der Einzige un sein Eigentum
(“O Único e sua Propriedade”), de 1845. O livro foi escrito no âmbito do Movimento Jovem Hegeliano, com referências
diretas aos aspectos ainda conservadores desse movimento, que pretendia uma revolução no pensamento alemão do
século XIX. Os hegelianos de esquerda, como também foram conhecidos, assumiram uma crítica à religião tradicional,
porém insuficiente e circular para Stirner. O autor de "O Único e sua Propriedade" vê no desenvolvimento intelectual de
sua época um espaço para superar não só o “além fora de nós”, em Deus, como também o “além em nós”, no “homem”.
Seus contemporâneos encarregaram-se muito bem da primeira tarefa, mas não da segunda, incorrendo no erro de
voltar a uma “sacralidade” proclamando, no lugar de um “reino teológico”, um “reino antropológico”.Stirner critica
expressões de um “essencialismo”, presente em toda tradição filosófica platônico-hegeliana que ele pretende
abandonar, na forma da distinção entre aparência e realidade e da idéia filosófica tradicional de Verdade. Esses
conceitos podem ser reduzidos à idéia central de “Essência”, e são fragilizados pelo autor no momento em que expõe
sua critica, que é voltada, principalmente, ainda que seguindo uma construção histórica, para a Modernidade.

Apresentador: Saulo Daniel Campos de Oliveira

Título:  PG - Pirronismo: Frede X Burnyeat. E Sexto?

Orientador: Waldomiro Jose da Silva Filho

Em HP, Sexto Empírico afirma que o cético não dogmatiza, não sustenta crenças. Contudo, logo em seguida Sexto
ressalta que eles, os céticos, não utilizam o termo crença ou dogma, no sentido que as pessoas utilizam comumente de
“dar assentimento a alguma coisa”, antes, dogma seria tratado, nesse contexto, como assentimento a algo não-
evidente, que fosse objeto de investigação das ciências; o pirrônico por sua vez não dá assentimento a coisas não-
evidentes. Deduz-se, portanto, que quando Sexto trata de crenças ou dogmas seria justamente a estes não-evidentes
que ele estaria se referindo, e não resultaria em maiores dificuldades a ideia de que um pirrônico não sustenta crenças
de certo tipo.
Uma tradicional objeção ao ceticismo afirma que ao propor o Ceticismo o cético estaria dogmatizando, pois,
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sugerindo uma doutrina em detrimento de outras, abrindo mão da suspensão do juízo e, conseqüentemente, da
investigação, ele estaria ferindo os princípios do ceticismo e caindo em contradição. A essa objeção os céticos têm
respondido, grosso modo, com a afirmação de que segundo Sexto, a epoché cética diz respeito tão somente à
interpretação filosófica do simples aparecer das coisas, mas não à impressão de que as coisas produzem
involuntariamente em nós, a representação passiva ou fenômeno.
Segundo Sexto, as questões da vida ordinária não seriam afetadas pela suspensão do juízo, uma vez que o cético
assumiria como critério de ação o phainómenon e este critério deve ser entendido somente como um “padrão pelo qual
na vida o cético adota algumas atitudes e se abstém de outras” e não como um “padrão que regule a crença na
realidade ou irrealidade das coisas”. O phainómenon, literalmente, o que aparece, seria um critério prático de ação e
não uma teoria da ação.
Se o pirrônico, sem prejuízo do seu ceticismo, pode dar assentimento a certo tipo de crenças e, segundo essas crenças,
viver uma vida normal, a resposta dos pirrônicos parece coerente e seu ceticismo mantém-se “de pé”, contudo, a
coerência desta solução foi objeto de controvérsia de comentadores contemporâneos e até o momento não encontrou
uma solução satisfatória. A questão sobre se pode o cético sustentar crenças é essencial para a justificação do
ceticismo. Pretendo em minha pesquisa, a partir destas referências, investigar sobre a possibilidade de haurir do texto
do próprio Sexto Empírico uma resposta coerente para esta disputa.

Apresentador: Sidarta da Silva Rodrigues

Título:  PG - Pragmatismo e subjetividade.

Orientador: Waldomiro Jose da Silva Filho

O objetivo deste trabalho é a exploração do conceito de subjetividade bem como os desafios que tal construto teórico
apresenta para a tradição filosófica atual. O ponto de partida do debate proposto é a crítica da concepção filosófica
clássica de Sujeito racional, senhor de si e à noção de que temos um “eu”, enquanto instância metafísica (como um
núcleo que abrange representações do sujeito sobre a realidade) e a contraposição pragmática sobre a subjetividade. A
abordagem pragmatista aqui apresentada toma como referência as discussões de Richard Rorty, que buscou
redescrever a categoria Sujeito, a partir da contingencia da linguagem. Para Rorty, é preciso deixar de lado o
vocabulário das conflituosas dicotomias entre mente x corpo, sujeito x objeto e criar novas metáforas, já que não há
mais uma referência fixa para o Sujeito. Este, por sua vez, considerado uma “rede de crenças e desejos” que se
apresenta através de diversas narrativas, está mais relacionado à descrição que faz de si próprio do que à identificação
de valores universais que compartilha com outros “eus”.

Apresentador: Thiago Andrade Ferreira Doria

Título:  PG - A ontologia no Tractatus de Wittgenstein

Orientador: Joao Carlos Salles Pires da Silva

Sendo subordinada à teoria pictórica da proposição, a ontologia formulada no Tractatus de Wittgenstein é condição para
que uma linguagem qualquer que esteja em ordem possa afigurar, verdadeira ou falsamente, qualquer mundo que com
ela seja isomorfo. Deste modo, em primeiro lugar tratamos de explicitar detalhadamente como aspectos do símbolo
proposicional delimitam o núcleo ontológico da filosofia tractariana, o objeto, que necessariamente existe, é simples,
inefável e insaturado, sendo que suas propriedades internas consistiriam nas suas possibilidades combinatórias com
outros objetos. Destas combinações são engendrados estados de coisas, fatos meramente possíveis. Assim, costurado
o espaço lógico, lugar em que linguagem e realidade se tocam através da ligação de nomes a objetos e onde, afinal,
formam-se os fatos, surge então um terreno forte de modalidades, do qual cumpre explorar, em segundo lugar, as
principais conseqüências filosóficas.

Apresentador: Thiago Santana Fonseca

Título:  PG - Lógica Formal e Lógica Transcendental II

Orientador: Daniel Tourinho Peres

O projeto kantiano da filosofia transcendental apresentado na Crítica da Razão Pura possui, como “fio condutor”, a
questão: Como são possíveis juízos sintéticos a priori? A resposta à pergunta, segundo Kant, decidirá sobre a validade
da metafísica como ciência. Um juízo sintético a priori, com efeito, revela uma pretensão judicativa que deve ter
utilidade na metafísica, pois esta, como conhecimento exclusivamente racional, deve elaborar juízos que ampliem o
nosso conhecimento e que ao mesmo tempo possuam a necessidade e a universalidade que apenas o conhecimento
racional pode fornecer. Desse modo, decidir sobre a questão da possibilidade dos juízos sintéticos a priori é, em última
instância, decidir sobre a possibilidade da metafísica como ciência (B19) e, simultaneamente, compreender como são
possíveis as
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ciências que possibilitam um conhecimento a priori dos seus objetos: a matemática pura e a física pura. Um juízo, para
Kant, pode ser compreendido, dentre muitas de suas acepções, como uma representação de representações ligadas
pelo entendimento e que expressam uma unidade. Segundo Kant, o juízo deve ser entendido como a operação
elementar da faculdade de julgar, além disso, ele é a representação de uma unidade baseada em uma relação entre
intuição e conceitos. Para a lógica formal o conteúdo das representações não faz diferença, isto é, quer sejam de
origem empírica ou não, ele será concebido apenas segundo a sua forma e relação lógica entre o sujeito e o predicado
da proposição. Porém, para a lógica transcendental, o conteúdo das representações se apresenta como imprescindível
para se caracterizar o tipo de ligação que o entendimento efetuará na elaboração dos juízos e para compreender o tipo
de conhecimento objetivo que o juízo pretende sustentar. Com efeito, não é todo o conteúdo das representações que
interessa à investigação da lógica transcendental, segundo o próprio Kant, em [B80], a lógica transcendental se ocupa,
apenas, da origem do conhecimento dos objetos na medida em que não pode ser atribuída a eles. Em outras palavras,
seu objetivo é investigar os juízos sintéticos a priori. Portanto, o objetivo dessa etapa da pesquisa é investigar o papel
que as intuições possuem para a elaboração dos diferentes tipos de juízo; quais são os diferentes tipos de juízos
segundo a origem do seu conteúdo e segundo a sua forma e, por fim, analisar como o espaço e o tempo participam
como conteúdos intuitivos para a elaboração dos juízos.

Apresentador: Tiago Antunes Cruz

Título: Lógica Pura nas Investigações Lógicas de Edmund Husserl

Orientador: Joao Carlos Salles Pires da Silva

O pensamento lógico-filosófico de Husserl nasce no enfrentamento das questões referentes aos fundamentos da
matemática pura. Onde, descobrindo o parentesco desta com a lógica, busca estabelecer a independência da lógica
frente à psicologia. Compreendida como teoria da ciência (“wissenschaftlehre”), isto é, como ciência normativa e prática
do conhecimento científico, concepção, aliás, que Husserl herda à Bolzano, a lógica deve buscar seus fundamentos
teóricos em alguma outra ciência (teórica) – toda ciência normativa se funda em uma ou mais homônimas teóricas.
Todavia, não só a psicologia deve cumprir tal tarefa. Ora, esta é uma ciência de fatos; como poderia esperar garantir às
normas lógicas a generalidade que se crê necessária à regulamentação de todo conhecimento científico? O esteio
teórico da teoria da ciência deve ser a lógica pura. Uma nova disciplina filosófica; uma ciência teórica cujo domínio inclui
todas as categorias lógicas que “constituem essencialmente o conceito de unidade teórica”, de ciência, em sentido
objetivo – complexo de verdades ou proposições verdadeiras ligadas por relações de fundamento a conseqüência: “os
conceitos de verdade, de proposição, de objeto, de qualidade, de relação e outras semelhantes”.
Conforme notifica o próprio Husserl, o desenvolvimento de seu pensamento o leva ao acordo com a concepção
fregeana. Não só quanto ao conceito de número, mas na delimitação do objeto da lógica formal ou pura, de uma lógica,
propriamente filosófica. O objeto da lógica é o pensamento, diz Frege; é a verdade em si, como postula Husserl. Não o
pensamento em sentido psicológico, o juízo, a representação, mas a verdade que mediante este ganha expressão.
Conforme postula Mohanty, o interesse de Husserl, sempre esteve voltado para a teoria do conhecimento. E é o próprio
Husserl que nos confirma isto ao declarar que os seus Prolegômenos à Lógica Pura, onde apresenta a idéia da lógica
pura, representam uma clarificação necessária ao estabelecimento de uma teoria do conhecimento com “ciência de
dimensão própria” – a fenomenologia.
É no estabelecimento da lógica pura que temos a primeira apresentação do que Husserl chamará de Orientação
Filosófica de investigação, em oposição à Orientação Dogmática. Enquanto, nesta, o cientista, confiando nos dados da
intuição, devota-se à construção do edifício científico, o filósofo se pergunta pelas condições a priori de possibilidade do
conhecimento, mediato ou imediato. É esta atitude crítica que caracteriza o fazer filosófico; é esta peculiaridade que
permite Husserl considerar a filosofia como a mais rigorosa de todas as ciências.

Apresentador: Ygor Borba de Oliveira

Título: David Hume e a Crítica à Causalidade

Orientador: Joao Carlos Salles Pires da Silva

O filósofo escocês David Hume (1711-1776) tornou-se célebre por sua crítica à causalidade, que encontra no Tratado
da Natureza Humana sua primeira mas não menos sofisticada formulação. Reservando-lhe notoriedade, a história da
filosofia recusa, porém, a unidade da obra. Seu reconhecimento filosófico vem antes ao preço de uma freqüente
distorção que cinde o texto humeano em dois gestos bastante desiguais. Por um lado, a perturbadora denúncia
segundo a qual não haveria relação necessária entre eventos; por outro, a insatisfatória solução dada ao problema.
Razões internas à obra parecem indicar, todavia, que são
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ambos os momentos legítimos e complementares da filosofia humeana. A pesquisa, assim, tem por objetivo explicitar a
crítica à causalidade tal como apresentada no Tratado da natureza humana, recuperando, em igual medida, a exigência
conceitual pela qual Hume modifica e faz retornar, de um modo todo seu, a necessidade no domínio do empírico. Visa,
dessa maneira, à inteireza da obra, iluminado as diversas passagens segundo a unidade de sua inspiração original. A
pesquisa, portanto, tem clara relação com a temática da “Necessidade e Experiência em Wittgenstein”, que trata das
condições de sentido e organização da experiência. Além disso, o trabalho se relaciona diretamente com o conjunto de
pesquisas desenvolvido pelo nosso grupo de estudos e pesquisa Empirismo, Fenomenologia e Gramática, uma vez que
se preocupa em recuperar posições particulares do empirismo clássico.
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Título:  PG - A PAISAGEM URBANA DE CACHOEIRA-BA: DIFERENTES OLHARES E INTERESSES

Orientador: Wendel Henrique Baumgartner

Neste trabalho a paisagem urbana de Cachoeira-BA é analisada através da tríade: cultura, natureza e sociedade. Por
entender que, a paisagem só existe por meio do homem como leitor e (re)significador dos seus símbolos, como
procedimento metodológico, foram realizadas entrevistas com diferentes agentes sociais, a respeito das distintas
leituras que estes possuem de tal espaço urbano. Cachoeira, é uma cidade histórica, situada no Recôncavo Baiano e
que possui elementos das culturas dominantes, relacionadas as edificações de arquitetura colonial com um forte
gradiente de visibilidade, aliada a presença de culturas alternativas, sobretudo de cunho étnico religioso, dando à
Cachoeira a sua especificidade. Atrela-se também a paisagem urbana da cidade a marcante presença do rio Paraguaçu
como natureza. A congruência dos elementos supracitados (expressões das culturas dominantes, alternativas e a
natureza dada pelo rio), tem instigado a atuação de alguns agentes na transformação de tal paisagem em produto de
consumo por meio da atividade turística cultural, no momento em que a sociedade tem transformado a paisagem em
antídoto para o homem e a cultura em produto a consumir. A paisagem foi analisada por meio dos sujeitos sociais que
dela participam e que, por sua vez, realizam as suas  leituras por meio dos seus filtros sociais, individuais e coletivos.
Neste limiar, os simbolos atrelados a cidade aparecem nos mapas mentais e na oralidade dos entrevistados. Nota-se
contradições entre o discurso oficial  e a (re)significação dada pela população moradora à paisagem. As distintas
culturas-dominantes e alternativas- produziram diferentes paisagens em Cachoeira e este trabalho visou transceder o
aparente da sua estrutura morfológica, para então compreender a complexidade das mensagens transmitidas por esta
paisagens, frenquente carregadas de intencionalidades e retóricas legitimadoras. A produção dessas paisagens,  bem
como a percepção que a população e os estrageiros têm das mesmas e a forma como estas paisagens participam do
cotidiano e da construção da imagem da cidade,  se constituiu no fio condutor, neste esforço de compreender as
geograficidades contidas em tal espaço urbano. Assim, através de uma abordagem, a um só tempo dialética e
fenomenológica, se buscou compreender  o valor mercadológico dado a tal paisagem urbana, bem como o processo de
construção da paisagem no imaginário social.

Apresentador: Alex Dias de Jesus

Título:  PG - SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO: DO DISCURSO DA SUPERAÇÃO À CONVIVÊNCIA COM A SECA. A
EXPERIÊNCIA DA ASA (ARTICULAÇÃO NO SEMI-ÁRIDO) NO SUDOESTE DA BAHIA.

Orientador: Guiomar Inez Germani

Analisar o discurso de superação da seca, efetivado por meio das políticas públicas estatais ao longo do tempo em
contraponto às ações de convivência com a semi-aridez desenvolvidas pela Articulação no Semi-Árido (ASA) no
Sudoeste da Bahia é a proposta de estudo que está sendo desenvolvida junto ao Programa de Pós-graduação em
Geografia (IGEO/UFBA). Essa pesquisa se faz necessária para tentar entender como as elites agrárias do semi-árido
historicamente se apoderam da estrutura do Estado a fim de garantir a manutenção dos seus interesses, concentrando
terra e as riquezas e reproduzindo a situação de pobreza vivenciada por muitas famílias camponesas dessa região.
Assim, pretende-se analisar também a experiência da ASA no sentido de propor novas ações de convivência com o
semi-árido, contribuindo, dessa forma, para a permanência dos camponeses na terra e sua reprodução social no seu
lugar de trabalho e de vida. Para tanto, é preciso entender em que modelo de desenvolvimento está assentada a
agricultura brasileira, mas especificamente o Sudoeste da Bahia, que constitui-se no empírico dessa pesquisa, bem
como as políticas públicas voltadas para o semi-árido nordestino. Dessa forma, veremos como o modo de produção
capitalista se desenvolve no campo, especificamente nessa porção do semi-árido no Nordeste brasileiro. Acreditando
que o entendimento das relações camponesas de produção e a contribuição da Articulação no Semi-árido para
permanência do camponês na terra, em contraponto às políticas públicas de superação da seca implementadas pelo
Estado são relevantes, esta pesquisa pretende contribuir na compreensão da
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configuração atual do espaço agrário do Sudoeste da Bahia.

Apresentador: Ana Paula Santana Rigaud Ramos

Título: A INDÚSTRIA DE CALÇADOS NA BAHIA E SUAS IMPLICAÇÕES NA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO
REGIONAL

Orientador: Cristovao de Cassio da Trindade De

  O presente trabalho objetivou identificar e avaliar as principais implicações socioespaciais do processo de atração de
empresas (em espacial as empresas do ramo calçadista) para o estado da Bahia, empreendido nas últimas duas
décadas pelo Governo baiano no sentido de gerar emprego e renda, diversificar a matriz produtiva e interiorizar a
industrialização.
  Por ser considerada uma indústria de produção nômade e geradora de muitos
empregos diretos, as indústrias de calçados migram para locais onde há uma mão de obra abundante e barata,
incentivos fiscais e creditícios, além do fraco movimento sindical.
  Desse modo torna-se necessário mensurar se os rebatimentos socioeconômicos gerados no município de Santo
Estevão na Bahia após a instalação da fábrica de calçados Dass desde 2001, tem sido revertido em melhorias reais das
condições de vida para a população local, inclusive a saúde laboral dos seus trabalhadores.
  Nesse contexto, vale o questionamento de quais os benefícios que essas
indústrias calçadistas geram a longo prazo ao se retirarem dos municípios nordestinos com o término dos incentivos
fiscais; uma vez que devido ao tipo de atividade de repetição muscular ao qual são submetidos, essas indústrias de
calçados comprometem negativamente a saúde laboral dos seus operários,
deixando-os adoentados com LER/DORT, e como seu sindicato possui pouca
representatividade para reivindicar melhores condições de trabalho as empresas quase que nunca sofrem graves
conseqüências.

Apresentador: Celio Jose dos Santos

Título:  PG - A IMPORTÂNCIA DO LUGAR PARA ENTENDER AS ESTRATÉGIAS DE APROPRIAÇÃO DA
CULTURA HIP-HOP.

Orientador: Angelo Szaniecki Perret Serpa

O presente texto tem como objetivo fazer uma discussão teórica do conceito de lugar, procurando relacionar com o
nosso objeto de estudo, a cultura hip-hop. De ante mão é preciso deixar claro nossa questão de pesquisa, que consiste
em compreender como o lugar interfere no processo de apropriação da cultura hip-hop? Busca-se entender as
estratégias de apropriação utilizadas pelos jovens hip-hoppers e o processo de construção da identidade edificada por
esses a gentes sociais, além de ressaltar a dialética e as tensões entre o global e o local dentro da cultura hip-hop.

Apresentador: Daniel de Albuquerque Ribeiro

Título:  PG - Gentrification ou Plasticização? Uma reflexão sobre o caso de Salvador - Brasil.

Orientador: Pedro de Almeida Vasconcelos

O termo gentrification, surgiu na década de 1960 aplicado pela socióloga inglesa, Ruth Glass, objetivando explicar a
vinda dos yuppies (artistas e jovens universitários), para o centro histórico de Londres. Anos depois, o geógrafo, Neil
Smith, trabalhou as conseqüências relativas a esse fenômeno e desenvolveu teorias relacionadas com o processo
urbano de gentrification. O objetivo desse artigo é debater até quando o termo gentrification, se adéqua a realidade das
cidades latino-americanas, em especial ao caso de Salvador-Brasil? Através do método dialético, pretende-se contrapor
as questões relativas à palavra e suas adequações e inadequações à realidade do Centro Histórico da cidade de
Salvador-Brasil, para oferecer contribuições para o entendimento da viabilidade ou não do termo gentrification,
buscando alternativas. Como principais contribuições à geografia têm-se o levantamento da possibilidade de trabalhar
com o termo plasticização, fazendo assim um complemento à teoria das rugosidades elaborada pelo geógrafo Milton
Santos e buscando no espaço geográfico respostas para o processo que ocorre na cidade de Salvador.
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Apresentador: Elissandro Trindade de Santana

Título:  PG - DINÂMICAS INTRAURBANAS E REGIONAIS NO RECÔNCAVO DA BAHIA A PARTIR DA
INSTALAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA (UFRB).

Orientador: Wendel Henrique Baumgartner

O presente trabalho busca compreender os processos de reestruturação urbano-regional que as cidades de Cruz das
Almas e de Santo Antônio de Jesus, localizadas no Recôncavo Sul da Bahia, devido ao processo de expansão das
Instituições de Ensino Superior, no caso destas cidades a instalação da Universidade Federal do Recôncavo. Fazemos
uma análise dos conceitos de cidades médias e pequenas, relacionando-o ao papel destas cidades na rede urbana do
Recôncavo e a centralização de atividades economicamente importantes centralizadas em Cruz das Almas e Santo
Antônio de Jesus. Estas cidades ao receberem a UFRB, também desenvolvem novas atividades, vinculadas ao novo
perfil de moradores que se dirigem a estas cidades, além da ativação do mercado imobiliária, com destaque para o
mercado locacional.

Apresentador: Fadia dos Reis Rebouças

Título:  PG - PIRAJÁ: EXEMPLO DE SEGREGAÇÃO SOCIOESPACIAL NA CIDADE DE SALVADOR

Orientador: Angelo Szaniecki Perret Serpa

A análise de Pirajá, localidade do subúrbio da cidade de Salvador - Bahia, serve de base para a avaliação do processo
de segregação socioespacial, que concretiza espacialmente uma realidade excludente sofrida pela população de baixa
renda. Neste contexto a moradia – necessidade humana básica – torna-se uma mercadoria de difícil aquisição. O
Estado é considerado como um dos principais agentes de segregação, uma vez que legitima as condições desiguais de
sobrevivência na cidade. Os principais procedimentos foram as pesquisas bibliográficas e documentais, o trabalho de
campo e a realização de entrevistas semi-estruturadas, objetivando propor intervenções para a melhoria das condições
de habitabilidade em Pirajá, que possui como principais agentes espaciais os grupos sociais excluídos.

Apresentador: Harlan Rodrigo Ferreira da Silva

Título:  PG - Fronteiras esquecidas e limites em conflito: o caso da região metropolitana de Salvador

Orientador: Maria Auxiliadora da Silva

O processo de produção capitalista do espaço geográfico se dá de forma desigual e contraditória, onde o capital se
instala no território a partir do princípio da seletividade, ou seja, naqueles lugares onde a possibilidade de realização do
lucro é maior. Para isso, vê-se nesse momento histórico o fortalecimento das ações do Estado em "parceria" com as
forças do mercado onde ambos tentam obter vantagens mútuas em contraposição a um verdadeiro desfalecimento do
Estado no tocante aos aspectos sociais diretamente ligados à qualidade de vida da população pobre, que é a ampla
maioria. Essa característica é marcante na Região Metropolitana de Salvador e é percebida de maneira mais forte nas
áreas de limites municipais, onde dependendo das suas características há uma disputa territorial entre municípios ou a
constituição de verdadeiras áreas esquecidas. O presente trabalho tem por objetivo o estudo detalhado desses lugares,
ressaltando-se a atuação dos governos municipais nos diferentes casos; a forma com que empresas se beneficiam, ou
não, dessas disputas e entender melhor como as populações desses espaços esquecidos conseguem suprir suas
diversas necessidades, desde a presença de equipamentos urbanos no território à sua mobilidade no contexto
metropolitano.

Apresentador: Hernane Magalhaes Nery

Título:  PG - Diagnóstico e Mapeamento do Trabalho Escravo no Estado da Bahia

Orientador: Guiomar Inez Germani

Este trabalho está sendo realizado no âmbito do Projeto Integrado de Pesquisa “A Geografia dos Assentamentos na
Área Rural” – Projeto GeografAR e insere-se numa pesquisa mais ampla que conta com apoio do CNPq e está sendo
desenvolvido em parceria com a Comissão Pastoral da Terra (CPT/BA) e a Associação dos Advogados dos
Trabalhadores Rurais (AATR). Tem como objetivo realizar um diagnóstico e mapeamento sobre o trabalho escravo no
Estado da Bahia assim como contribuir com o debate sobre o tema, trazendo para a sociedade elementos sobre a sua
cruel ocorrência na contemporaneidade. Segundo dados da CPT (2009), de 1995 a 2009, foram resgatados 38.052
trabalhadores no Brasil. O Estado com maior percentual de resgates foi o Pará com 29,9%, enquanto que, no estado da
Bahia ocorreram 7,1% do total, ou seja, 2.706 trabalhadores. As ações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel
(GEFM), na Bahia resgataram um total de 2.703 trabalhadores em 93 estabelecimentos como resultado de 51
operações realizadas, resultando em aproximadamente R$3 milhões em pagamentos de indenizações e 1.036 autos
lavrados (MTE/SIT, 2010). As condições de trabalho escravo contemporâneas são entendidas como sendo aquelas que
vão além do cerceamento da liberdade dos trabalhadores, mas que também incidem sobre as condições degradantes,
sem a garantia de dignidade. Compreende-se que a relação social por trás da propriedade da terra e a concentração
fundiária, demonstrada pelo índice de Gini, revelam a luta por se manterem na terra empreendida por muitas famílias de
trabalhadores no Estado da Bahia. Esta luta promove as migrações na busca de alternativa de renda para a
sobrevivência das famílias e, conseqüentemente, a subordinação a
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formas degradantes de trabalho. Para a realização deste trabalho, será desenvolvida uma revisão bibliográfica
continuada sobre o tema, bem como o levantamento de informações sobre as condições de trabalho escravo por meio
da obtenção de dados oficiais e notícias em fontes de jornais e, com base em uma série histórica do Censo
Agropecuário, buscar elementos para conhecer a estrutura fundiária, em especial nos municípios identificados como
fornecedores e receptores de trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo. Especificamente, serão
realizados levantamentos das informações secundárias sobre a ocorrência de trabalhadores resgatados através das
ações do Ministério do Trabalho e Emprego/Secretaria de Inspeção do Trabalho (SIT/SRT); sobre as condições de
trabalho no campo e sobre as migrações; será realizado o mapeamento da incidência de trabalhadores resgatados
relacionando com dados da estrutura fundiária e produtiva no Estado; levantamento de informações primárias a respeito
do tema por meio de entrevistas a trabalhadores rurais na área de atuação da Comissão Pastoral da Terra (CPT/BA); e,
deste modo, apoiar nas ações de esclarecimento e de denúncia sobre o trabalho escravo na Bahia. Assim, espera-se
compreender a estrutura produtiva e as condições de trabalho no campo baiano que contribuem para a presença de
trabalho escravo no Estado. Como produto serão elaborados mapas sobre: a estrutura fundiária dos municípios baianos
e a estrutura produtiva; bem como, mapas relacionando a estrutura fundiária, a estrutura produtiva e as relações de
trabalho no estado da Bahia nos municípios de maior incidência. Deste modo, espera-se contribuir para explicitar e
entender as causas que levam a ocorrência do trabalho escravo no Estado da Bahia; trazer esta questão à discussão
no âmbito da universidade; apoiar os parceiros na qualificação de Banco de Dados bem como apoiar as ações da
Comissão Estadual para Erradicação do Trabalho Escravo (COETRAE/BA), criada em setembro de 2009. Assim,
espera-se compreender a estrutura produtiva e as relações de trabalho no campo baiano; e as relações de migração e a
presença de trabalho análogo ao trabalho escravo no Estado.

Apresentador: Hiram Souza Fernandes

Título:  PG - TERRITORIALIDADES URBANAS EM SALVADOR, BAHIA: AS MANIFESTAÇÕES IDENTITÁRIAS
DOS EMOS E DOS GRUPOS DE MOTOQUEIROS.

Orientador: Wendel Henrique Baumgartner

O projeto aqui apresentado refere-se à pesquisa que pretende compreender os fenômenos que produzem e diferenciam
o espaço geográfico, que, por conseqüência, produzem territórios, a partir de manifestações culturais identitárias que se
relacionam com a formação de identidades territoriais na cidade de Salvador, Bahia. Para este trabalho, nosso recorte
de análise está vinculado aos grupos de motoqueiros organizados em Moto Clubes (M.C.s) e ao grupo de jovens
admiradores de uma determinada vertente de música do universo Rock, reconhecidos como emos. A escolha pelos
agregados sociais de motoqueiros e emos, deve-se ao interesse pessoal do pesquisador pelas manifestações culturais
que apresentam ideais de cultura diferentes em relação à cultura hegemônica “imposta” pelas diversas esferas do
poder. Além disso, a escolha revela manifestações identitárias que possuem características extremamente distintas,
baseando-se em Haesbaert (2007), que faz considerações a respeito de “identidades híbridas” e da “essencialização
identitária”. Esta reforça a segregação e o fechamento de manifestações identitárias, levando-as a uma “reclusão
territorial” como no caso dos grupos de motoqueiros. Por outro lado, as “identidades híbridas” são altamente
influenciadas pelo aumento da mobilidade das populações, e com isso concretizam as “multiterritorialidades” que
caracterizam o grupo dos emos. Tendo em vista essa diferenciação dos grupos a partir do grau de essencialização de
suas identidades, teremos a possibilidade de observar e diagnosticar distintas produções de “espaços de referências
identitárias” (HAESBAERT, 2001, p. 126), a partir das experiências do espaço vivido. Tal fato contribui para a
compreensão e o enriquecimento das reflexões sobre a produção do espaço e a constituição de
“(micro)territorialidades” (COSTA, 2005), a partir das identidades territoriais.

Apresentador: Ivana Barreto do Amaral

Título: Apoiando a questão quilombola no GeografAR

Orientador: Gilca Garcia de Oliveira

As comunidades Negras Rurais e Quilombolas de Batateira e Galeão, estão situadas na região do Baixo Sul da Bahia,
Arquipélago de Tinharé. Considera-se Comunidades Quilombolas como formas de ocupação tradicional da terra que ao
se auto-afirmar Quilombola (mediante reconhecimento do Estado brasileiro) exercem a autoridade política e jurídica
sobre o domínio de terras/territórios eminentemente conflituosos, além de possuírem uma trajetória racial histórica
própria. Este trabalho tem por objetivo compreender este processo de auto-identificação ocorrido no local, sendo este
com a finalidade de acessar as políticas públicas somente, ou como instrumento de fortalecimento da luta por território
afim, de alcançar a titulação definitiva das terras. No Brasil as comunidades Quilombolas começam a ganhar visibilidade
a partir da constituição cidadã de 1988 que em seu artigo 68º declara, que: “Aos remanescentes das comunidades de
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os
títulos respectivos”. A partir daí o acesso a esse direito passa a ser a pauta de luta desse movimento social, isso se
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deve ao fato que para alcançar tal direito ainda existe uma luta intensa, dotada de burocracia por parte do Estado e
pressão dos latifundiários interessados nessas terras, o que acaba por gerar conflitos entre a população quilombola e os
latifundiários. Atualmente no Brasil são pouquíssimas as comunidades com títulos definitivos da terra. Nos últimos anos,
com o projeto Brasil Quilombola, muitas políticas públicas foram criadas para essas comunidades sendo que para
acessá-las, é preciso que antes haja o auto-reconhecimento da comunidade Quilombola pela Fundação Cultural
Palmares. Estas políticas embora necessárias para minimizar as desigualdades resultantes de todo o processo de
colonização, escravidão e exploração do povo negro acabam correndo o risco de desviar a atenção dessas
comunidades da luta primordial que é o direito a terra, e da importância de se entender enquanto Quilombolas. Nas
viagens a Campo realizadas pelo projeto GeografAR –Igeo em parceria com o projeto MarSol-Ibio para as comunidades
Quilombolas Galeão e Batateira, foram coletados dados em entrevistas e discussões em formato de oficinas, junto com
as comunidades, buscando a compreensão da questão Quilombola, do conhecimento da história local da comunidade,
enfatizando toda a complexidade que envolve esse tema, não se limitando ao acesso a políticas públicas, mas, a todo o
processo de auto-reconhecimento, visto que, são comunidades com realidades distintas. Conhecendo toda a trajetória
de conflitos e desigualdades que perpassam a história desses povos de Quilombo e particularmente destas duas
comunidades, foi possível perceber que esse processo de auto-identificação nem sempre ocorre de forma pacífica,
entendendo principalmente a importância do auto-reconhecimento para cada uma destas comunidades, mesmo que por
motivações diferenciadas. Já que podem ser motivadas pelo acesso as políticas públicas ou como forma de luta para se
manter no território o que muitas vezes não é fácil, pois, estas sofrem pressões e ameaças constantes dos fazendeiros
que se utilizam de vários mecanismos para forçar essas famílias a sair da terra. Possibilitando o  entendimento dessa
dualidade no processo de auto-reconhecimento das comunidades de Galeão e Batateira.

Apresentador: Kassia Aguiar Norberto Rios

Título:  PG - ATIVIDADE PESQUEIRA NO DISTRITO DE ACUPE (BA): CONTRADIÇÕES NA PRODUÇÃO DO
ESPAÇO LOCAL

Orientador: Guiomar Inez Germani

A pesquisa tem como tema a análise da produção do espaço geográfico entorno do litoral de Acupe, distrito de Santo
Amaro (BA). Esta a ser entendida a partir da relação dialética entre a atividade da pesca artesanal e da carcinicultura,
que se manifesta através das contradições na produção e organização do espaço local. O distrito de Acupe, possui
atualmente aproximadamente 12 mil habitantes e tem como principal atividade econômica, a pesca de subsistência e a
mariscagem. A atividade pesqueira na Bahia, mais especificamente a pesca artesanal, possui uma lógica de
apropriação da natureza diferenciada dos empreendimentos voltados ao cultivo de camarão.  No primeiro caso, a lógica
de apropriação é voltada a subsistência e reprodução social local e no caso da carcinicultura, temos uma lógica voltada
aos moldes capitalistas de produção, este que visa à necessidade imediata de expansão e reprodução econômica.
Conseqüentemente, a produção social nesses espaços será diferenciada, o que ocasionará em algum momento
contradições e conflitos entre pescadores e fazendeiros. Nesse contexto nos valemos de alguns conceitos centrais para
direcionar a discussão. Partimos da compreensão do espaço geográfico a partir da perspectiva do materialismo
histórico dialético e, como espaço social, espaço do homem, onde este vive e trabalha, onde se dá a história, assim em
Acupe fazendeiros e pescadores artesanais constituem a sociedade que o anima, atribuindo-lhe conteúdo, vida. A partir
do momento que compreendemos Acupe, como um espaço social, entendemos que a produção deste, se dá no âmbito
das relações sociais, relações estas entre o homem e a natureza, mediadas pelo trabalho humano. A medida, em que
os pecadores artesanais de Acupe, produzem seus instrumentos de trabalho necessários a sobrevivência e reprodução
social, produz espaço, este que reflete a forma de apropriação da natureza, as técnicas e o contexto histórico que
caracterizam organização espacial local.  Nesse sentido os pescadores de Acupe são vistos, como um grupo que
mesmo estando inserido no sistema capitalista, possui um modo diferenciado dentro do mesmo, sua lógica de
apropriação da natureza, do espaço, é centrada na aquisição de meios para a subsistência e reprodução social, o valor
empregado por estes na sua produção, é valor de uso. A inserção de empreendimentos de cultivo de camarão nesse
espaço constitui-se em uma nova forma de apropriação da natureza, onde sua produção é característica especifica do
modo capitalista de produção, nesse sentido o espaço que para os pescadores tem seu valor de uso, para os
carcinicultores terá também o valor de troca. São nessas diferentes formas de apropriação do espaço, que as
contradições entre os agentes que o produz se manifestam. A medida que estas contraditórias formas de produção se
materializam, há produção de um espaço diferenciado, onde transformações são impostas a comunidade local. Na
perspectiva de entender a importância da análise do espaço geográfico em sua totalidade, para compreensão das
contradições existentes na produção do mesmo em Acupe, que buscamos analisar como se dá as contradições e
conflitos entre pescadores artesanais e carcinicultores dentro da relação dos territórios terra e água. Considerando o
território como espaço apropriado, passamos a analisar Acupe, mediante a apropriação do espaço por diferentes
agentes, no caso, pescadores artesanais e
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empreendimentos de cultivo de camarão. Em Acupe, podemos observar através da relação dos territórios terra e água a
materialização das contradições existentes entre os diferentes agentes que se apropriam do espaço. Considerando
como território dos pescadores, a área que os mesmos utilizam para pesca e mariscagem e sendo nestas onde os
empreendimentos de cultivo de camarão se instalam, podemos considerar que é neste espaço onde ocorrem os
conflitos.

Apresentador: Leandro Pessoa Vieira

Título:  PG - As Raízes de Barro Vermelho Mandioca e Sustentabilidade - Atividades da ACC GEO 455

Orientador: Maria Elvira Passos Costa

O presente estudo é parte integrante das atividades de extensão subsidiada pela PROEX - Pró-Reitoria de Extensão da
UFBA - Universidade Federal da Bahia e realizada pela ACC - Atividade Curricular em Comunidade,Estudo Ambiental
do Médio Subaé: Vivenciando práticas ambientais (ACC GEO – 455) no período 2010.1. Como objetivo esta atividade
pretendeu diagnosticar, discutir e tratar problemas ambientais  que ocorrem na comunidade de Barro Vermelho, situada
no distrito de Oliveira dos Campinhos pertencente ao município de Santo Amaro.
Os estudos ocorreram a partir de duas etapas distintas e complementares. A primeira etapa consiste nos encontros
realizados em sala de aula, no qual eram apresentados e discutidos problemas ambientais da comunidade de Barro
Vermelho, utilizando referenciais teóricos que problematizam o tema supracitado, suas conseqüências, seu tratamento
bem como sua prevenção.  A segunda etapa ocorreu com o diálogo dos integrantes da ACC GEO 455 com a
comunidade de Barro Vermelho, sendo que estes ocorreram no espaço da própria comunidade. Durante esta etapa o
que era teorizado e planejado em sala de aula era posto em prática através do contato direto com os moradores .
Este exercício proporcionou um esforço da práxis que, para Morin (2004), “é o confronto das necessidades antagônicas”
na qual é preciso superar a condição imposta de que a teoria é abrangente e a prática é localizada. Quando se conecta
teoria e prática, tal como as atividades da ACC, torna-se possível uma preparação mais qualificada para os desafios
que surgem durante o período de realização da atividade e que contribuem para experiência profissional e pessoal dos
participantes.
A comunidade de Barro Vermelho é considerada uma Comunidade Negra Rural . Segundo os moradores, a atividade
que gerava renda em tempos pretéritos era a produção de carvão vegetal, a qual trouxe vários problemas de saúde aos
moradores, que aspiravam um pó preto proveniente da produção do carvão, além de que o corte das árvores também
passou a se constituir um sério problema, já que eles não tinham a preocupação em plantar hectares de árvores,
própria para a produção do carvão e cada vez mais desmatava a vegetação nativa.
Em 1982 foi construída no local uma casa de farinha subsidiada pela prefeitura de São Gonçalo dos Campos . A
construção desse estabelecimento buscou direcionar a atividade econômica da comunidade para a produção da de
farinha de mandioca. A casa de farinha é de uso coletivo sendo que por vinte famílias das 55 que habitam a
comunidade realizam o processamento da mandioca. A farinha é vendida nas feiras das cidades próximas sendo que
esta é comprada por atravessadores, já que não uma organização política (como uma associação) na comunidade. É
importante ressaltar que com a construção da casa de farinha a atividade carvoeira deixou de existir, mas o
desmatamento da vegetação ainda ocorre para a produção de lenha que alimenta a casa de farinha.
Durante a visita diagnóstico na comunidade foi detectado o despejo da manipueira , direto no solo, o que pode
ocasionar sérios problemas para o ambiente, já que pode contaminar o próprio solo e posteriormente os mananciais, os
lençóis subterrâneos, além de gerar problemas para os animais que são criados na comunidade (bovino, aves, suínos).
A manipueira é volátil  e por isso pode provocar problemas respiratórios quando inspirados e depois que é despejado a
céu aberto, o liquido começar a entrar em decomposição o que gera um odor desagradável.
Ao diagnosticar este problema diversas discussões foram realizadas em sala de aula e na comunidade com intuito de
compreender como poderia ser efetuado o tratamento ou reaproveitamento da manipueira.  Oficinas também foram
elaboradas e executadas e uma destas tinha como objetivo a produção de sabão, através da coleta e utilização do
rejeito liberado no processo da mandioca (manipueira).



Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: GEOGRAFIA

Apresentador: Livia Fraga Celestino

Título:  PG - Novas dinâmicas urbanas em Cruz da Almas/BA.

Orientador: Wendel Henrique Baumgartner

O presente trabalho pretende analisar as modificações na estrutura urbana no município de Cruz das Almas, Bahia,
decorrente do desmembramento da antiga Escola de Agronomia da Universidade Federal da Bahia (UFBA), para a
substituição por um dos campi da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). O município de Cruz das
Almas situa-se no Território do Recôncavo (seguindo a nova proposta de regionalização do estado da Bahia, a partir
dos territórios de identidade), e de acordo com o IBGE/2007, possui 54.827 habitantes distribuídos em uma área de 151
km². O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) no município é de 0,723 segundo o PNUD/2000,
colocando-o em posição privilegiada no estado da Bahia. No entanto, a implantação do campus da UFRB, que além de
sediar a reitoria, conta com o Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Ecológicas, onde são oferecidos os cursos de
Engenharia Agronômica, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Zootecnia, Biologia e Medicina Veterinária,
contribui para o aumento da segregação social entre os seus habitantes. Decorrente disso observa-se que a economia
urbana de Cruz das Almas vem passando por um processo inflacionário crescente, principalmente no seu mercado
imobiliário no que diz respeito ao aumento dos preços para aquisição ou aluguel de moradias fixas para os novos
moradores (professores, alunos e funcionários da universidade). Através da análise das dinâmicas decorrentes da
reestruturação urbana, pretende-se chegar a novas propostas de planejamento e gestão da cidade que poderão ser
discutidas com a população local, visando a melhor participação das comunidades no Orçamento Participativo do
município e nos processos de planejamento, conforme prevê o Estatuto das Cidades.

Apresentador: Lucilia Ines Andrade Gomes

Título:  PG - O TERRITORIO CORPORATIVO DO GRUPO YAMANA GOLD

Orientador: Cristovao de Cassio da Trindade De

O presente trabalho consiste em uma pesquisa que busca estudar a relação entre empresas multinacionais, sociedade
e espaço sob a ótica do território, a partir de uma análise geográfica. Será feita uma análise de como o espaço e o
território são apropriados, enquanto condição de produção e fator de reprodução do poder empresarial, explicito ou
implícito, implementado pela mineradora Yamana Gold na Bahia.
Busca-se entender as modificações no espaço ocorridas nos municípos em estudo a partir da implantação da indústria
mineradora Companhia Vale do Rio Doce em Teofilândia-BA no ano de 1988, depois sua venda em 2002 para o Grupo
Yamana Gold até os dias atuais.
Para se analisar de forma integrada e dialética todo esse contexto envolvendo empresas, sociedade e natureza nos
municípios em estudo, recorrer-se-á às teorias e conceitos geográficos ou não que tratam do espaço nessa nova ordem
global, no qual as novas tecnologias da comunicação ou sistema técnico-científico-informacional atuam fortemente
sobre o território.
Entende-se por território corporativo do Grupo Yamana Gold os municípios onde ela exerce influência direta (municípios
onde ela tem unidades de mineração: Barrocas, Santaluz, Jacobina) ou indireta (municípios onde ela capta de mão de
obra para trabalhar em suas minas Serrinha, Araci, Teofilândia).
A empresa na Bahia está instalada no município de Barrocas e de lá gerencia suas outras unidades de exploração em
Jacobina e Santaluz. Teofilândia e Serrinha fazem parte da sua rede no que tange a empregos e mobilidade diária de
trabalhadores, pois é principalmente no município de Serrinha que os trabalhadores da Yamana moram.
Essas corporações atuam como agentes ativos. Deve-se compreender que a ação das grandes empresas interferem
nos direcionamentos produtivos e em toda a economia do espaço no qual estão inseridas, a mesma resulta em uma
territorialidade, que é estratégica segundo os propósitos de expansão de cada empresa ou grupo.
Na perspectiva de alcançar a investigação das territorialidades do Grupo Yamana Gold no sertão baiano e o resultado
da sua organização territorial, deve-se inicialmente considerar a força dessa mesma empresa na economia regional.
Pode-se, desse modo, chegar ao entendimento desta como agente de organização do espaço. Deste modo, o uso
corporativo do território promove a territorialização da empresa no espaço, que é uma territorialidade resultante das
estratégias de atuação, dessas empresas multinacionais, configurando os espaços de ação das mesmas. Ou seja, pela
instalação dos fixos das atividades produtivas (armazéns, unidades industriais, etc.), e pela articulação dos mesmos
pelos fluxos (movimentação do circuito produtivo, comercialização no mercado interno, exportação, etc) é produzido o
espaço, que por sua vez, a dinâmica espacial é refletida na delimitação dos territórios corporativos.
Para embasar o estudo sobre organização e de localização das diferentes formas de estruturas presentes no Grupo
Yamana dialogaremos com os seguintes autores: Clark (1985), Carrieri (2005) e Morgan (1996) para o entendimento
das corporações ;  Santos (2004) para entender a produção do espaço juntamente com suas categorias de análise;
Raffestin (1993) para o entendimento do territitório; Corrêa (1992) para o entendimento da corporação, das práticas
espaciais e a gestão do território.
O referencial teórico apresentado nesse projeto subsidiará a análise e o entendimento do processo de territorialização,
desterritorialização e reterritorialização dessas corporações em estudo. Esta investigação se
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dá em um contexto mundial globalizado, no qual o espaço geográfico se configura enquanto meio técnico-científico-
informacional e experimenta uma compressão do tempo-espaço promovida pelos agentes hegemônicos.

Apresentador: Maria Noelia de Araujo Silva

Título:  PG - ANÁLISES GEOAMBIENTAL DO ALTO CURSO DO RIO UNA – VALENÇA BAHIA

Orientador: Antonio Puentes Torres

A discussão pela água potável atualmente é sem dúvida, uma das problemáticas mundiais principalmente pela sua
escassez causada pela falta de chuvas, pela morte de rios e, sobretudo, por estarem poluídas. Embora, a sociedade
venha evoluindo concomitantemente ao crescimento da população associado à agricultura e ao crescimento das
cidades, as margens dos rios sempre foram e continuam sendo (em algumas bacias hidrográficas – como a do Rio Una)
os principais pontos de preferência para a criação de áreas urbanas e para a prática da agricultura. Seja pela
praticidade das variadas formas de utilização da água, ou seja, por as planícies de inundações serem áreas mais férteis
para a prática da agricultura. As condições naturais e antrópicas nas Áreas de Preservação Permanente (APP) no Rio
do Braço - afluente do Rio Una no município de Valença Bahia, evidenciam como se dá a relação de uma sociedade e
seus setores administrativos para com os recursos naturais. O presente estudo teve como objetivo principal a análise
geoambiental das Áreas de Preservação Permanente do Rio do Braço objeto de estudo desta pesquisa. O Rio do Braço
é um dos principais tributários do Rio Una o qual nomeia a bacia. As bibliografias consultadas, a cartografia e as
imagens satélites foram fundamentais para a localização e entendimento da área pesquisada, assim como, as
fotografias, o diálogo com moradores durante as visitas itinerantes foram indispensáveis para a identificação dos
diversos impactos ambientais, os quais são decorrentes principalmente das atividades antrópicas, tais como:
substituição da mata ciliar por atividades agrícolas inadequadas, processos erosivos, assoreamento dos cursos d’água,
lançamento de resíduos e esgotos domésticos nos rios. Tais implicações ambientais ocorrem devido ao manejo
inadequado do solo por parte dos produtores rurais, pela ausência de planejamento urbano e pela inexistência da
atuação dos órgãos responsáveis pela conservação dos recursos hídricos principalmente nas APP na área estudada.

Apresentador: Rodrigo Cortes Almeida

Título:  PG - Mercado imobiliário, loteamentos e reestruturação urbana em Santo Antonio de Jesus

Orientador: Wendel Henrique Baumgartner

O objetivo dessa pesquisa é buscar compreender a implantação de novas formas no município de Santo Antônio de
Jesus no estado da Bahia, que têm causado modificações dentro do espaço urbano desse município. Com a instalação
da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB) em Santo Antônio de Jesus, acarreta-se a uma série de transformações
na estrutura urbana e da situação urbana, com novas funções e, principalmente, com novos moradores; estudantes e
professores, sendo estes últimos com uma maior renda. Esta situação tem gerado uma grande valorização da cidade ou
em alguns espaços internos. No contexto atual o que se constata, principalmente é que no bairro em que a
Universidade foi instalada, há uma crescente valorização do mercado imobiliário, pois os preços para aquisição e
aluguéis de imóveis têm aumentado significativamente, além de outras construções como de pensionatos para abrigar
os estudantes que se deslocam para a cidade. Além da Universidade, uma nova forma tem se proliferado em Santo
Antônio de Jesus: os loteamentos fechados. Esses loteamentos oferecem uma nova forma de moradia, tendo como
finalidade uma antiga função que é a de morar. Esses loteamentos fechados se estabelecem como uma nova
“necessidade”, um símbolo de status, de diferenciação social, ou seja, acarretando a uma segregação espacial. Essas
novas formas de morar, em Santo Antônio de Jesus (uma cidade de pequeno a médio porte), geram um grande impacto
no cotidiano da cidade, pois as classes mais favorecidas da cidade tendem a reproduzir nessas novas formas, estilos de
vida da elite das grandes cidades, almejando um prestígio simbólico através dessa segregação. Acreditamos que estas
novas formas intensificam a segregação sócio-espacial, pois reproduzem as desigualdades já encontradas em Santo
Antônio de Jesus, além disso, é imprescindível ressaltar que a participação e benefício da população local nesses
novos projetos são praticamente inexistentes.

Apresentador: Thamiris de Sousa E Silva

Título: Redes técnicas e desigualdades territoriais./ As ações do PAC da mobilidade urbana em Salvador.

Orientador: Rubens de Toledo Junior

Foram destinados alguns estudos referentes ao programa de aceleração do crescimento (PAC) principalmente o PAC
da mobilidade urbana em Salvador que são projetos de infra-estrutura urbana voltados para a copa do mundo de futebol
no ano de 2014 onde está prevista a instalação do BRT (bus rapid transit) que é um moderno sistema de transporte
público que vem com o intuito de facilitar o fluxo do trânsito na cidade. Esta
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pesquisa visa analisar esse mecanismo que envolve a dinâmica urbana da cidade incluindo os processos de,
segregação e periferização, diretamente relacionados à mobilidade urbana que também é um processo estudado pela
geografia. Faremos uma breve abordagem sobre a as obras de transporte urbano do PAC em Salvador.

Apresentador: Thiago de Aquino Pires

Título: Estudo da produção agrícola do Território de Identidade Sertão do São Francisco, 2004 a 2006: uma
análise integrada com as imagens orbitais do satélite SPOT-4 Vegetation

Orientador: Marcia Aparecida Procopio da Silva

O estado da Bahia é palco das mudanças ocorridas no processo produtivo da agricultura e tem características que
enfatizam as diferenças ocorridas no processo entre os dois modelos de desenvolvimento rural vividos. Apesar do nível
tecnológico alcançado em algumas regiões do país, a atividade agrícola do estado continua bastante dependente da
dinâmica e da variabilidade natural do clima. O Governo Federal preocupado com esta situação implantou em 1996 o
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) o que propiciou intensas transformações na
composição do campo. O Território de Identidade Sertão do São Francisco, objeto de estudo do presente projeto,
composto por dez municípios: Campo Alegre de Lourdes, Canudos, Casa Nova, Curuçá, Juazeiro, Pilão Arcado,
Remanso, Sento Sé, Sobradinho e Uauá, apresenta uma das áreas mais problemáticas da Bahia, não somente pelos
aspectos de semi-aridez, como também pelas questões socioeconômicas e culturais. Pretende-se, portanto, analisar as
transformações da prática agrícola com os eventos de seca, relacionando estes fatos com os dados da produção
agrícola e as aplicações das verbas do PRONAF.

Apresentador: Tiago Rodrigues Santos

Título:  PG - (Re) Pensando a Produção do Espaço em Assentamentos Rurais - O caso do Assentamento Caxá
(Marcionílio Souza-BA)

Orientador: Guiomar Inez Germani

A proposta do artigo é discutir o processo de produção de espaço no Projeto de Assentamento Caxá, localizado no
município de Marcionílio Souza, estado da Bahia. Neste sentido parte-se do pressuposto teórico e metodológico de que
cada Projeto de Assentamento constitui um novo espaço, de vida de conflitos, onde as contradições e antagonismo do
modo de produção capitalista também se materializam. Por outro lado, entende-se que estes novos espaços como fruto
da longa marcha do campesinato brasileiro e se constitui também como possibilidades de emancipação deste mesmo
sujeito social. Para tanto, discuti-se os  “por quês” da emergência da discussão e viabilidade da Reforma Agrária no
Brasil, a partir da década de 1950 aos dias atuais. O objetivo central será discutir, a partir da ciência geográfica, como a
produção de um espaço de geograficamente desigual constitui base fundamental para políticas agrárias. Partindo da
compreensão de Smith (1988) e Harvey (2004 e 2006) afirmamos que o modo de produção capitalista produz um
desenvolvimento geograficamente desigual, onde se explicitam as suas contradições. O capitalismo se expande em
todo o globo, rompendo antigas barreiras espaciais e submetendo os espaços à lógica da acumulação capitalista.
Neste sentido, entende-se que a “solução” à Questão Agrária, via Projetos de Assentamentos Rurais no Brasil, constitui
processo a ser entendido e compreendido no bojo de uma produção desigual do espaço.  O Projeto de Assentamento
Caxá foi implantado em 1986, durante o I Plano Nacional de Reforma Agrária, do Governo Sarney (1985-1989), período
em que a discussão sobre reforma agrária confirmou-se como pauta do dia. Nestes 24 anos de assentamento algumas
modificações tornaram-se elucidativas para se compreender a produção do espaço em assentamentos rurais, como a
atuação de mediadores sociais e mudanças nas políticas públicas para a agricultura, como o fim do Programa de
Crédito Especial para a Reforma Agrária (PROCERA) e o início do Programa de Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF.  Para a realização deste trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica, cartográfica e
documental sobre o tema proposto, bem como realização de entrevistas com técnicos de órgãos governamentais e
lideranças de movimentos sociais de luta pela terra, principalmente aqueles que atuam no estado da Bahia.
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Apresentador: Ana Carina Freire Barbosa

Título:  PG - AS POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS PARA O ENSINO PROFISSIONAL NA BAHIA A PARTIR
DO DECRETO 5.154/2004

Orientador: Sara Martha Dick

A pesquisa de Mestrado que se encontra na fase de conclusão vem analisando o Plano de Educação Profissional da
Bahia, criado no ano de 2008, uma vez que se constitui como principal política do atual governo do Estado da Bahia
para adequação do Ensino Profissional ao Decreto 5.154/04. O referido Decreto revogou o decreto 2.208/97 o qual
preconizava a desarticulação entre Ensino Médio e Profissional, retirando até mesmo o caráter de articulação que se
promulgou com a LDB 9.394/96. Desse modo, o Decreto 5.154/04 embora com uma redação cheia de incongruências e
mediante palco de acirradas disputas prevê a restituição da integração do Ensino Médio à Educação Profissional. Este
processo se dá de modo tormentoso devido à existência de interesses diversos e do imbricado processo de discussão
dirigido pelo Governo atual que buscou atender a lados opostos. Assim, a promessa do Governo Lula de restituir o
Ensino Integrado não se efetivou de modo pacífico, já que havia muitas resistências, tanto é que o Decreto é
promulgado prevendo ainda a existência de cursos concomitantes e subsequentes ao Ensino Médio. Atentando para a
importância da Educação Profissional, como processo educativo que contempla a educação do trabalhador propôs-se o
estudo do Plano da Educação Profissional da Bahia visando compreender em que medida atende à Reforma da
Educação Profissional. Buscou-se ainda, como foco principal do trabalho, analisar os aspectos ideológicos e políticos
presentes no referido Plano, sendo que para realizar esse estudo atentou-se para a história de descontinuidade e
fragmentação do Ensino Profissional e da dualidade estrutural que o faz coexistir como categoria paralela ao Ensino
Médio. Tal atitude de considerar a história para a análise do Plano se justifica, uma vez que, os princípios, valores e
visões de mundo que embasam qualquer documento legal ou política de governo traz consigo as intencionalidades
constituídas ao longo da história.

Apresentador: Carolina Silva Cunha de Mendonca

Título:  PG - Mulheres africanas e afrodescendentes no tráfico interprovincial. Histórias de trabalhadoras no
trânsito entre Rio de Janeiro e Salvador (1850-1888)

Orientador: Gabriela dos Reis Sampaio

Conforme apresentado no relatório parcial, os primeiros meses foram dedicados à familiarização da bolsista com a
leitura e transcrição de documentos manuscritos do século XIX. Atividade inicialmente lenta, devido à dificuldade
inerente ao trabalho com fontes manuscritas, passou a ser realizada com maior rapidez e segurança ao longo dos
meses, quando a bolsista foi adquirindo familiaridade com o trabalho, podendo trabalhar com maior autonomia.

No mês de abril a bolsista terminou a fase de transcrição da documentação referente ao tráfico interprovincial de
escravos e, principalmente, ao trânsito de africanos livres entre Salvador e outras províncias do nordeste, Rio de
Janeiro e Costa da África, proveniente do Arquivo Público do Estado da Bahia. Constituída, em sua maioria, em pedidos
de passaporte, passaportes com diversos vistos, a bolsista também trabalhou com a transcrição de alguns documentos
de polícia como inventários e testamentos.

Este trabalho de transcrição foi acompanhado de reuniões periódicas com a orientadora, para o esclarecimento de
dúvidas. A partir desta fase de trabalho, já familiarizada com a documentação manuscrita, a aluna passou a ler outros
tipos de fontes: a correspondência trocada entre autoridades policiais, como delegados, subdelegados e fiscais, e
presidentes de província. Buscava encontrar casos envolvendo africanos livres, tendo ainda em vista o projeto de
pesquisa original da orientadora, centrando-se em casos de mulheres presentes neste tráfico – já que, na leitura das
primeiras fontes, elas eram bastante presentes. A presença destas mulheres chamou a atenção da bolsista, levando-a a
refletir sobre as possibilidades de desenvolver um projeto próprio de pesquisa sobre estas mulheres.

Além do trabalho com as fontes de polícia, a aluna passou a se dedicar à leitura sistemática de bibliografia
especializada sobre questões de gênero e trabalho, focando-se nos debates acerca da prostituição feminina no final do
século XIX e início do XX. A partir da bibliografia lida e das discussões feitas durante as reuniões de orientação, pôde
definir um tema próprio para pesquisa, e começar a estabelecer as primeiras idéias e definir fontes específicas para a
elaboração de um projeto de pesquisa próprio

Desta forma, a bolsista passou a buscar processos-crime e outras fontes policiais no Arquivo Público do Estado da
Bahia (APEB), além de teses médicas, obras de juristas baianos e notícias nos jornais da época que pudessem
constituir um corpus documental interessante e representativo para a análise do cotidiano de prostitutas. O objetivo
central foi compreender rupturas e continuidades no exercício da prostituição no início da Primeira República em
Salvador, bem como os debates médicos e legais em torno da atividade, buscando localizar as discussões em torno da
regulamentação ou proibição da atividade. Ao mesmo tempo, a partir das discussões mapeadas na bibliografia
especializada e mais atual sobre o tema, a aluna tomou como
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preocupação de investigação construir uma abordagem que venha a inserir o tema da prostituição nas discussões da
história social do trabalho.

Apresentador: Daniel Vital dos Santos Silva

Título:  PG - Experiência religiosa, escrita e poder no Portugal moderno

Orientador: George Evergton Sales Souza

O objetivo da comunicação é explorar alguns aspectos da vida religiosa e política em Portugal nos séculos XVI-XVII, a
partir da crônica intitulada Espelho de penitentes, e chronica da Provincia de Santa Maria da Arrábida, da regular e mais
estreita observancia da Ordem do Serafico Patriarcha S. Francisco, de autoria do Frei Antonio da Piedade, publicada
em Portugal em 1728. Vou me deter, sobretudo, nas articulações, vínculos e negociações empreendidas, tendo como
sujeitos, por um lado, membros da hierarquia dos conventos e da província como um todo, e, por outro, indivíduos e
famílias pertencentes às elites políticas.

Nesse particular, destaco especialmente as mercês feitas pelos aristocratas aos religiosos, na forma de locais para a
fundação de novos conventos (como edifícios, terras, ou outros tipos de espaço), bem como a inserção dos “patronos”
no cotidiano dos mosteiros que patrocinam. Procurarei também, de forma breve, investigar as possíveis razões para a
existência desses vínculos.

Apresentador: David Barbuda Guimarães de M.

Título:  PG - Encontros, Desencontros e Confrontos: Índios e Missionários no Sul da Bahia (1845-1851)

Orientador: Maria Hilda Baqueiro Paraiso

No século XIX a partir da década de 1840 a questão da civilização dos índios pelas ordens religiosas retomou fôlego e
passou a ser vista como uma questão relevante que exigiria uma solução em curto prazo. A utilização dos missionários
capuchinhos como figuras centrais nesse processo ganhou força e nesse sentido o governo Imperial criou um projeto
para o financiamento da vinda desses missionários com pagamento de côngruas e com seus deslocamentos para os
sertões mais distantes, locais que eram considerados prioritários para esse trabalho de conversão. Esses missionários
vinham com o objetivo de catequizar os índios nessas regiões e reuni-los em novas aldeias, mantendo, assim, de
acordo com a legislação, a ordem entre eles e excitando-os ao trabalho e cultura do campo, com a obrigação de ensiná-
los a ler e escrever. Em 1845 em viagem à Caravelas, no extremo sul baiano, o Fr. Caetano de Troina iniciava a
atuação dos capuchos nessa Comarca juntamente com o Juiz de Direito, Caetano Vicente de Almeida. Esta viagem
marcou o inicio do trabalho apostólico do Frei na região, como também serviu para definir a localização do novo
aldeamento e da colônia militar que seriam criadas. Os diversos conflitos iniciados com a missão nos coloca diante da
necessidade de pensar com mais detalhe e cautela os processos de encontro e desencontro entre missionários e índios
nas diversas missões do século XIX, desafiando as supostas limitações que a documentação histórica apresenta e
demonstrando que é possível ler o olhar indígena nela inserido. Esta comunicação visa apresentar algumas reflexões
sobre essas questões focando a atuação do missionário em Caravelas, as estratégias utilizadas para implantação do
aldeamento e as ações e reações indígenas a esse processo.

Apresentador: Diogo Trindade Alves de Carvalho

Título:  PG - O Realismo Socialista e a Revolução Cultural na URSS: o caso do cinema

Orientador: Muniz Goncalves Ferreira

Este trabalho visa problematizar os impactos do uso do realismo socialista para construção do culto a personalidade de
Stalin através do cinema. Serão abordadas as conseqüências da utilização do aporte teórico oriundo do realismo
socialista e da revolução cultural soviética, na indústria e na estética fílmica. Também será objeto deste trabalho a
análise da sacralização do espaço realizada pelo cinema soviético deste período, pois a cinematografia desta época
contém elementos simbólicos nucelares da narrativa do realismo socialista, elaborada ao longo dos anos 1930's.
Portanto,  esta relação espaço-sujeito, baseada na reconstrução espacial, a partir de uma iconografia marxista-leninista
foi um dos pilares da justificativa de criação do herói positivo, considerado elemento chave para uma compreensão mais
aprofundada da cultura soviética.
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Apresentador: Eliene Rodrigues Ramos

Título:  PG - A PRODUÇÃO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA UNIVERSIDADE NO ESTADO DA BAHIA - UNEB

Orientador: Sara Martha Dick

ESTAMOS FAZENDO UM INVENTÁRIO DE TODA A PRODUÇÃO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA BAHIA - UNEB. JÁ FOI REALIZADO UM LEVANTAMENTO DA PRODUÇÃO E
NESTE MOMENTO ESTAMOS FAZENDO A ANÁLISE BIBLIOGRÁFICA DE TODAS AS DISSERTAÇÕES DE
MESTRADO. EM SEGUIDA FAREMOS UMA LEITURA DE TODO O MATERIAL BUSCANDO COMPREENDER COMO
FORAM REALIZADAS AS INVESTIGAÇÕES, QUAIS CONCEITOS FORAM UTILIZADOS, AS LINHAS TEÓRICAS
SEGUIDAS, AS FONTES UTILIZADAS PARA ANÁLISE AS ARGUMENTAÇÕES EXPLICITADAS. FINALIZAREMOS O
PROJETO COM UM RELATÓRIO FINAL.

Apresentador: Iane Dias Cunha

Título:  PG - Direito e dever: a questão da obrigatoriedade do pagamento de dízimos por religiosos.

Orientador: George Evergton Sales Souza

Dízimos eclesiásticos correspondem à décima parte dos frutos e rendas obtidas licitamente, que se paga à Igreja em
reconhecimento do domínio divino e do trabalho dos ministros na salvação das almas. A cobrança deste tributo nas
terras descobertas na expansão marítima portuguesa, foi atribuída a Coroa, através da interpretação das bulas papais
que estabeleceram o Padroado Régio. Entretanto, os breves pontifícios que cederam à Ordem de Cristo o domínio
espiritual das terras conquistadas não concederam explicitamente o direito de cobrança e administração do dízimo ao
monarca português. A administração destes benefícios deveria suprir os gastos da construção e preservação de igrejas,
pagamento das côngruas, enfim, o sustento de toda estrutura de missionação no ultramar. Logo, a relação de
cooperação entre Igreja e Estado foi fundamental, tanto na ampliação da cristandade quanto na manutenção da
presença portuguesa nas possessões coloniais. Contudo, o binômio arrecadação e administração controlados pelo rei
provocaram inquietações no Arcebispado da Bahia, no que toca, por exemplo, a obrigatoriedade do pagamento do
dízimo pelos eclesiásticos e ordens religiosas.  Esta comunicação objetiva analisar a legalidade da submissão dos
religiosos ao direito de dízimo e os conflitos decorrentes da cobrança deste tributo, utilizando para isso as disposições
das Ordenações Manuelinas e Filipinas e a argumentação defendida pelos clérigos nas diversas petições dirigidas aos
monarcas sobre a referida contenda.

Apresentador: Leonardo Coutinho de Carvalho

Título:  PG - Livre dentro dos Muros: o caso de Madre Brígida de Santo Antônio (1576 - 1655)

Orientador: Ligia Bellini

	Quando pensamos na clausura conventual, de imediato nos vêm à mente as histórias de mulheres que, por diversas
razões, foram obrigadas por suas famílias a ingressar em casas monásticas. No caso das famílias nobres, havia a
preocupação em não se fragmentar o patrimônio por meio do pagamento de grandes dotes, bem como o cuidado de
não se celebrar um casamento que representasse uma desonra para a família pelo fato de os nubentes não serem da
mesma “qualidade”. Muitas vezes, compelir a filha a ingressar numa casa religiosa poderia representar uma saída
honrosa e com menor custo financeiro para esses pais, embora custasse a “liberdade” dessas mulheres. Através do
estudo da obra de Fr. Agostinho de Santa Maria, intitulada "Historia da vida admiravel & das acções prodigiosas da
veneravel Madre Soror Brizida de S. Antonio […]", publicada em 1701, percebi que o contrário também era possível, isto
é, o universo conventual poderia representar um espaço de autonomia feminina.
	O caso da Madre Brígida (Brizida) difere em muitos aspectos do quadro geral apresentado anteriormente. Ela, então
chamada Leonor de Mendanha, era a única herdeira de uma família da alta nobreza; possuía um rico dote; teve vários
pretendentes, atraídos por sua “fermosura” e virtude (ou, quem sabe, pelo seu gordo dote) e tinha uma mãe ávida por
casá-la. No entanto, Leonor não compartilha dos anseios da sua mãe e acaba por dar um rumo diverso para sua vida.
	Com esta comunicação procurarei abordar as estratégias empregadas por aquela futura freira para fazer valer sua
vontade, além de buscar compreender os elementos que compunham os modelos de santidade feminina do período,
com especial atenção para um dos seus aspectos - as práticas ascéticas.

Apresentador: Lorena Carvalho Andrade

Título: A PRODUÇÃO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

Orientador: Sara Martha Dick

O projeto de pesquisa intitulado A produção em História da Educação na Bahia possibilitou a analise de achados
ímpares sobre o material disposto no programa de pós-graduação da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, num
período compreendido entre 2003 a 2009. Ao pontuar a natureza das dissertações de mestrado, as linhas de pesquisa
existentes na pós-graduação, a quantidade de obras produzidas pelos participantes deste programa em História da
Educação, a periodização do material catalogado, como também as temáticas abordadas se vislumbrou o objetivo
precípuo de conhecer como vem se desenvolvendo a
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Apresentador: Lorena Carvalho Andrade

Título: A PRODUÇÃO EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB

Orientador: Sara Martha Dick

produção em História da Educação na Bahia, particularmente, no caso deste plano de trabalho, na Universidade do
Estado da Bahia.

Apresentador: Luis Barbosa Pires

Título: Os físicos brasileiros e o regime militar: a visão de seus protagonistas - 2ª etapa

Orientador: Olival Freire Junior

O projeto em desenvolvimento objetiva a construção de uma fonte, baseada nas técnicas da história oral, com
depoimentos de cientistas que foram protagonistas na comunidade brasileira de físicos no período do regime militar
brasileiro (1964-1984). A construção dessa fonte integra projeto de pesquisa mais amplo voltado para narrar as
transformações da ciência brasileira, da física em particular, e as relações entre ciência e política no referido período.
De um total previsto de 20 entrevistados já foram conduzidas 9 entrevistas, que estão em fases diferentes de
tratamento, e mais 2 entrevistas já estão programadas. Os cientistas já entrevistados são: Sarah de Castro Barbosa;
Erasmo Madureira Ferreira; Carlos Alberto Dias; Ricardo de Carvalho Ferreira; Fernando de Souza Barros; Ernst
Wolfgang Hamburger; Amélia Império Hamburger; Alberto Passos Guimarães Filho; e Nicim Zagury.

Apresentador: Lycia Maria Santos Correa de

Título: Fantasias de Outros Mundos no Carnaval de Salvador (1945-1990).

Orientador: Milton Araujo Moura

	O objeto da pesquisa é a diversidade das referências fantásticas do Carnaval de Salvador de 1945 a 1990. A hipótese é
que este Carnaval exibe diversas formas de apropriação de ícones e referências de outras sociedades, configurando
mundos imaginários em linguagem festiva e alegórica, numa elaboração consideravelmente diversificada sobre
identidades e alteridades.

Apresentador: Raquel Oliveira Silva

Título:  PG - Comitês Populares Democráticos: uma experiência de organizações de massa em salvador (1945-
1946)

Orientador: Muniz Goncalves Ferreira

Os Comitês Populares Democráticos eram um componente da política de massas do Partido Comunista do Brasil
(PCB). Implantados num contexto de redemocratização, com o fim do Estado Novo, os Comitês Populares
Democráticos tinham como objetivo a ligação das massas com os comunistas, através de um programa de apoio às
reivindicações populares, fora de organismos como os sindicatos. Além desse enfoque na luta por interesses de
melhoria de vida nos bairros, os Comitês ou Comissões Democráticas também visavam a mobilização popular pela
convocação da Constituinte, por manifestações antifascistas e anti-integralistas e em campanhas de alistamento
eleitoral. Havia Comitês Populares Democráticos espalhados por todo o Brasil, inclusive na Bahia, abrangendo capital e
interior. Em junho de 1945 já existiam inúmeros desses organismos em Salvador, como os dos bairros da Liberdade,
Santo Antonio, Pelourinho, Itapagipe, Sete Portas, entre outros. Assim, o objetivo desta comunicação é realizar
reflexões introdutórias sobre a possível correspondência entre os objetivos dos comunistas com os Comitês Populares
Democráticos, de acordo com os seus registros escritos, e a forma como esses núcleos foram utilizados pela população
dos bairros de Salvador. Como fontes, serão utilizados os seguintes periódicos da imprensa comunista: O Momento, A
Classe Operária, Boletim Interno. Também serão usados alguns discursos de Luiz Carlos Prestes, documentos do
DOPS, depoimentos orais e jornais da grande imprensa.

Apresentador: Ruydemberg Trindade Junior

Título: Mudança do Garcia: o carnaval do riso e da crítica?

Orientador: Jorge Luiz Bezerra Novoa

O objetivo da pesquisa foi analisar as práticas culturais do “bloco” de carnaval Mudança do Garcia, relacionando tais
práticas com o universo maior no qual o bloco se insere, o carnaval de Salvador. Nas últimas décadas, a folia de Momo
na capital baiana passou por um intenso processo de mercatilização, em que quase todos os elementos da festas
transformaram-se em produtos a serem comprados e consumidos por baianos e turistas. Inegavelmente, com esse
processo, a festa aumentou, ganhou visibilidade no mundo inteiro, porém excluiu boa parte da população da cidade,
que por ser de baixa renda não tem condições de participar da festa no novo formato. E o Mudança do Garcia - que
inicialmente eu caracterizei como um bloco, mas que se diferencia de todos os outros blocos existentes na cidade,
assim, o uso da expressão se justifica somente pela falta de uma outra melhor, daí as aspas – permanece como um
espaço imune a qualquer intervenção da lógica mercantil, portanto, um movimento aberto, democrático e
verdadeiramente
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Apresentador: Ruydemberg Trindade Junior

Título: Mudança do Garcia: o carnaval do riso e da crítica?

Orientador: Jorge Luiz Bezerra Novoa

popular, além de ser um veiculo de crítica a qualquer tema que esteja em discussão pela sociedade.
Sem dúvidas, trata-se de um corpo anômalo na festa, apesar de trazer elementos que historicamente são inerentes a
ela. Com tantas características destoantes, o Mudança chama atenção dentro do carnaval soteropolitano, e a presente
pesquisa buscou entender como ele se relaciona com toda a lógica de funcionamento estabelecida pelos responsáveis
do evento, tal como ele é realizado hoje. Assim, além de estudar a relação do Mudança com a Indústria cultural, foi
estudado também o avanço desta sobre o restante da festa, e mais importante ainda, a forma como a população
ressignifica as práticas, antes populares, que foram incorporadas por tal indústria.
A característica mais marcante do Mudança é a crítica que ele realiza a respeito dos mais variados temas que estejam
em discussão no ano de realização do carnaval. Desde assuntos mais “sérios”, como política, economia, crimes; até os
mais corriqueiros: o tema do carnaval daquele ano, a vida de famosos; tudo é passível de comentários dentro do bloco.
E o mais interessante é a forma como esses assuntos são tratados: o humor e o deboche estão necessariamente
presentes em toda parte. A cada ano, a cidade espera ansiosa pela forma como o Mudança tratará tal assunto, se
repercutirá outro; a ironia do bloco já faz parte da rotina dos soteropolitanos. E a pesquisa buscou analisar as suas
práticas enquanto um espaço de deboche e resistência à cultura oficial e à ideologia dominante.
Por fim, compreender o que motiva as pessoas envolvidas em todo processo de construção do Mudança a se
envolverem em um movimento dessa natureza; porque manter o bloco afastado de qualquer intervenção
mercadológica, porque a participação no carnaval por meio de um veiculo tão diferente de todo o restante da festa.
Apesar de toda relevância para a maior festa popular da cidade de Salvador, o carnaval, o Mudança do Garcia foi
pouquíssimo estudado nos seus, pelo menos, 50 anos de história. Ele normalmente aparece nos trabalhos científicos
como mais uma das diversas atrações da festa, porém, inexiste um trabalho específico sobre o bloco. Assim, a
pesquisa se inseriu em um projeto maior, que busca fazer um levantamento do histórico e do papel do Mudança para o
carnaval de Salvado, estudo que ainda não foi realizado.

Apresentador: Silvana Santos Bispo

Título:  PG - FEMINISMOS EM DEBATE: Reflexões Sobre a Organização do Movimento de Mulheres Negras em
Salvador (1978-1997).

Orientador: Marcia dos Santos Macedo

As pesquisas referentes aos estudos de gênero possibilitam a investigação de temas que, durante muito tempo, foram
desprestigiados e renegados pela história, por serem considerados de pouco interesse para as ciências sociais. A
proposta dessa pesquisa pretende refletir sobre as experiências de mulheres negras soteropolitanas no Movimento
Negro Unificado/Bahia no período de 1989 a 1997. Para isso, se faz especialmente importante pensarmos nas formas e
estratégias criadas pelas mulheres negras para garantir o debate político em torno das dimensões de gênero e raça no
interior do MNU, grupo integrado por mulheres e homens negros com representação nacional. A análise sobre as
experiências das mulheres negras nesse trabalho evidencia as tensões, antagonismos, ambiguidades, negociações,
conquistas e aprendizagens na estruturação de uma agenda política própria. Nesta perspectiva, numa sociedade onde
prevalece o entendimento de inferiorização das populações negras, refletir em torno da importância e representatividade
do movimento de mulheres negras feministas e suas estratégias de organização em Salvador é de grande valia,
sobretudo, para a/s experiência/s desses sujeitos.

Apresentador: Thiago Barboza de Oliveira Coelho

Título:  PG - Walter da Silveira e o Clube de Cinema da Bahia (1950-1970)

Orientador: Muniz Goncalves Ferreira

Este trabalho se concentra em apresentar uma proposta focada na análise do papel desempenhado pelo advogado,
militante político e crítico de cinema, Walter da Silveira como peça chave na formação de uma geração de estudiosos e
cineastas, que promoveram uma relevante produção para o desenvolvimento da atividade cinematográfica brasileira. O
desenvolvimento de iniciativas como a fundação do Clube de Cinema da Bahia e o curso de cinema ministrado em
parceria com a UFBa, aliados a sua produção intelectual, destacam o papel de Walter da Silveira como um agente
fomentador da cultura baiana. Tais atividades suscitaram uma efervescência no debate, estudo e produção
cinematográfica, tornando Salvador um pólo difusor de cultura fílmica de vanguarda, que teve no Cinema Novo sua
representação mais marcante.
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Apresentador: Wanderley Vitorino da Silva Filho

Título:  PG - Início das Pesquisas em Estado Sólido no Brasil: O Caso do Físico Costa Ribeiro

Orientador: Aurino Ribeiro Filho

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as contribuições de Joaquim da Costa Ribeiro ao ensino, a pesquisa
e no estabelecimento de um dos primeiros cursos de física no Brasil. Estes surgiram no Brasil com a criação de suas
duas primeiras universidades, a Universidade de São Paulo (USP) em 1934 e a Universidade do Distrito Federal (UDF)
em 1935. A UDF foi criada por Anísio Teixeira, que reuniu para a docência desta instituição nomes como: Bernhard
Gross, Plínio Sussekind, Lélio Gama, Gilberto Freire, Heitor Villa Lobos, Cândido Portinari, Lúcio Costa, Victor Leinz,
entre outros. O físico alemão Bernhard Gross foi o organizador do curso de física. Ele chegou ao Brasil em junho de
1933 após pesquisar sobre raios cósmicos. No ano seguinte foi contratado para trabalhar na divisão de física do
Instituto Nacional de Tecnologia pesquisando sobre dielétricos, auxiliado por Sussekind. A partir daí publicou seus
resultados sobre este tema nos Anais da ABC e na Physical Review. Foi com estas pesquisas que teve inicio no Brasil a
Física do Estado Sólido, ou denominação atual, Física da Matéria Condensada (FMC). Em 1936 Costa Ribeiro foi
contratado como assistente de física da UDF. Além desta, acumulava as funções de professor de física da prefeitura do
Distrito Federal, professor de física do Instituto de Educação, inspetor federal de ensino e assistente da cátedra de física
da Escola Politécnica. Após alterações feitas na constituição e publicações de decretos-leis sobre o acúmulo de funções
por funcionários públicos em 1937, ocasionadas pelo surgimento do Estado Novo, o curso de física desta universidade
perdeu dois de seus três docentes. Costa Ribeiro permaneceu. Em 1938 tornou-se catedrático e chefe da seção de
física, antes foi secretário de educação e cultura da então capital brasileira. Em novembro do ano anterior já havia
começado a fazer pesquisa nesta instituição tendo como objeto, medidas de radioatividades de minerais brasileiros e
identificação de seus rádio-elementos. Foi Costa Ribeiro o precursor da pesquisa em física nesta instituição. Manteve
estas pesquisas quando a UDF foi incorporada a Universidade do Brasil em 1939. Em 1943, pesquisando com Gross,
agora sobre eletretos, descobriu o fenômeno físico que Costa Ribeiro denominou de Efeito termo-dielétrico e que
posteriormente o físico Sérgio Mascarenhas denominou de Efeito Costa Ribeiro, em que o dielétrico fica carregado
eletricamente a partir da mudança de estado físico sem a necessidade de aplicação de um campo elétrico externo. Esta
descoberta foi tema de sua tese de cátedra e juntamente com as pesquisas de Gross foram precursoras da FMC no
Brasil. Apresentou sua descoberta na Argentina e em Paris. Em 1950 os físicos Workman e Reynolds,dos EUA,
publicaram na Physical Review a descoberta do mesmo fenômeno ocorrido na água. Ficava estabelecido ai um
questionamento sobre a prioridade da descoberta deste fenômeno, já que outra publicação, neste mesmo ano, chamou
este fenômeno de Workman-Reynolds-Ribeiro Effect. Costa Ribeiro foi membro fundador do CBPF e CNPq epresidente
do CNEN. Também contribuiu para a iniciação cientifica de conhecidos físicos brasileiros.
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Apresentador: Ana Carolina Freitas Costa

Título: Trabalho colaborativo mediado por tecnologias de informação: Estratégias de regulação emocional

Orientador: Sonia Maria Guedes Gondim

trabalho emocional foi definido por Hochschild como um fenômeno de
manejar estados emocionais pessoais para expressar o que é compatível com as regras
organizacionais e ocupacionais e com isto garantir o êxito no desempenho no
trabalho. Há dois tipos de estratégias de gerenciamento da emoção: ação de superfície
e ação profunda. A primeira atua na mudança da expressão, sem modificar os
sentimentos internos, e a segunda é um esforço consciente de mudança destes
sentimentos para conseguir exibir a emoção requerida. A regulação emocional foi
definida por Gross como os processos conscientes, inconscientes, automáticos e
controlados de mudança da expressão emocional e dos estados internos para modificar a
experiência pessoal. São inúmeras, portanto, as variáveis que interferem no trabalho
emocional. O fato de muitas delas se referirem aos processos que se dão no nível da
interação interpessoal presencial, na qual as dicas de contexto (gênero, status, expressão
facial emocional, entonação da fala, postura corporal) são mais evidentes, faz-nos
questionar sobre como a regulação emocional e a experiência das emoções ocorreriam
no trabalho colaborativo mediado por TI, no qual tais dicas de contexto são mais
rarefeitas e nem sempre compartilhadas pelos membros da equipe de trabalho.
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Apresentador: Andre Santana Mattos

Título: O Projeto freudiano: elementos para uma epistemologia não-cartesiana

Orientador: Denise Maria Barreto Coutinho

A partir do estudo das epistemologias não-cartesianas, tema de pesquisa do grupo CONES desde 2007, revisitamos,
neste plano de trabalho, algumas obras epistemológicas de Bachelard e o "Projeto de uma psicologia", de Freud, além
de seguir com o estudo de obras de Edgar Morin e Boaventura de Sousa Santos. Desenvolvemos, partindo de Freud,
Bachelard e Morin, duas linhas de análise que nos trouxeram articulações proveitosas. Na primeira, constatamos como
a epistemologia não-cartesiana, proposta por Bachelard, antecipa o tema da complexidade, que estaria presente na
proposta de Morin: uma epistemologia da complexidade. Na segunda articulação, partimos do reconhecimento do
pensamento da complexidade em Freud, a partir do conceito de sobredeterminação, para trazer uma reflexão em
diálogo com os epistemólogos estudados. Discutimos a inserção do pensamento freudiano no debate epistemológico
sobre a complexidade e apontamos os limites da epistemologia bachelardiana para pensar a psicanálise, sugerindo que
autores como Canguilhem e Foucault apresentam possibilidades interessantes.

Apresentador: Caroline Cabral Aboboreira

Título: Consentimento Organizacional: Identificando os antecedentes e conseqüentes.

Orientador: Antonio Virgilio Bittencourt Bastos

O comprometimento organizacional tem sido alvo de diversos estudos e é destacado como um dos fenômenos
psicossociais mais importantes na área de organizações e trabalho. O modelo tridimensional proposto por Meyer e Allen
(1991) é dominante no campo, entretanto tem sofrido críticas a respeito das suas inconsistências empíricas e do
questionamento a respeito da validação discriminante das três bases. Partindo de estudo que buscou melhor delimitar o
construto, identificou-se que consentir com as demandas da organização pode constituir outro tipo de vínculo do
trabalhador com a organização, que se mostra distinto do comprometimento organizacional. A partir de uma amostra de
721 trabalhadores, o presente estudo correlacionou políticas de gestão com Consentimento (dimensões Aceitação
Íntima - AI e Obediência Cega - OC) e Comprometimento Organizacional (CO), buscando evidências de que se tratam
de dois construtos distintos. Foram realizadas análises correlacionais e os resultados sugerem que a Aceitação Íntima
apresenta o mesmo perfil de correlações da base afetiva do Comprometimento Organizacional, diferente da dimensão
Obediência Cega. Dessa forma, pretende-se avançar no que diz respeito a discriminação teórica e conceitual dos
constructos Comprometimento e Consentimento Organizacional.

Apresentador: Debora Matos Varjao Oliveira

Título: Mapeamento das práticas interacionais comumente presentes na etapa da adolescência e das diferenças
destas entre sujeitos masculinos e femininos.

Orientador: Jose Carlos Santos Ribeiro

O presente relatório vem prestar contas do objetivo e dos resultados alcançados, durante esta primeira etapa do projeto
de mapeamento das interações sociais, inseridas na fase da adolescência e das peculiaridades desta interação nos
sujeitos masculinos e femininos. Essa pesquisa científica, de caráter exploratório, teve como base inicialmente o
levantamento de referências teóricas relacionadas ao tema, seguido da elaboração e aplicação de um questionário
quantitativo e finalizado com sua análise e discussão dos resultados.

Apresentador: Dhiego Alves França

Título:  PG - Registro Fotográfico dos Lugares das Crianças – Status Sócio-Econômico médio

Orientador: Ilka Dias Bichara

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a maneira como crianças de idades entre 6 e 10 anos de
status socioeconômico médio, residentes na cidade de Salvador-BA, se apropriam dos seus espaços
de brincadeira, considerando três áreas: casa, escola e fora de casa e da escola. A amostra se
constituiu por 19 participantes, estudantes de escolas particulares e residentes em apartamentos ou
casas. Os métodos utilizados foram de análise de fotografias tiradas pelas crianças (duas em cada
área) e entrevistas semi-estruturadas.
Os resultados demonstraram que há diferenças entre os gêneros masculino e feminino no que tange
à ocupação dos espaços e na escolha das brincadeiras: em casa, meninos desenvolveram mais suas
brincadeiras na sala de estar ao passo que as meninas preferiram os quartos. Na escola, as meninas
elegeram os parquinhos como local predileto e os meninos a quadra. Na área 'fora', ambos os
gêneros escolheram o playground. Em relação aos tipos de brincadeira, de modo global as meninas
apreciaram bastante brincadeiras de faz de conta e de correr, enquanto os meninos tendiam a gostar
mais de esportes e competições, brincadeiras com bola e de correr.
Considerando a amostra como um todo, crianças de status médio revelaram brincar mais nos
quartos, nos parquinhos e quadra e em playgrounds, quando considerados respectivamente as áreas
casa, escola e fora.
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Apresentador: Diego Araujo Pereira

Título:  PG - Politização e formação em serviço: significados e sentidos atribuídos pelos residentes em uma
residência multiprofissional em saúde mental, na Bahia

Orientador: Monica Lima de Jesus

O presente trabalho é um desdobramento da pesquisa intitulada “Ensino em serviço e cuidado em saúde mental: um
estudo etnográfico sobre a formação de profissionais em residência multiprofissional em saúde mental, na Bahia”. A
partir do momento em que buscamos compreender o processo formativo e entender o que faz de um terreno educativo
fértil ou infértil para fomentar a educação de profissionais de saúde e superar os desafios para a reconstrução do campo
de cuidado antimanicomial em saúde mental, chegamos à concepção da politização enquanto fundamento para a
formação destes profissionais, na medida em que pudemos compreender que a prática política permite desenvolver nos
residentes habilidades de negociação e tolerância, além de permitir superar os desafios técnicos-institucionais
provenientes das antigas cultura e práticas em saúde mental, e possibilitar a autonomização e protagonização dos
usuários.
Dessa maneira procurou-se neste estudo compreender os sentidos e os significados produzidos pelos residentes de
uma Residência Multiprofissional em saúde mental quando desempenham a função de facilitadores-cuidadores em
oficinas/projetos que fomentam a politização do usuário e, supostamente, deles mesmos. Onde o termo politização está
inspirado na noção de prática política como um processo de busca de transformação de relações sociais e técnico-
institucionais dadas em novas relações. Essa prática deve estar orientada para aumentar o poder contratual e
autonomia dos usuários.
Este estudo de inspiração etnográfica utilizou, além de entrevistas, a observação participante e a elaboração de diário
de campo, partindo de dados empíricos para chegar a uma categoria analítica pertinente. Para tanto, foi acompanhada
e entrevistada uma das equipes multiprofissionais em suas atividades diárias, focalizando o emprego de algumas
tecnologias de cuidado utilizadas nos cenários de prática-aprendizagem, mais especificamente três delas: a) oficina de
geração de renda; b) reuniões técnicas do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS; c) projeto Grupo de Cidadania. E
por fim, foi feita uma entrevista de aprofundamento com cada um dos quatro residentes egressos que estiveram
vinculados às atividades recortadas por esta pesquisa. Após a coleta os dados foram submetidos à análise à luz da
perspectiva da Antropologia Interpretativa (GEERTZ, 1989) e da teoria metodológica das Práticas Discursivas e
Produções de Sentido (SPINK,2003).
A partir das observações e entrevistas realizadas pudemos compreender que essa prática política pode se expressar de
diferentes maneiras, seja como uma competência relacional, seja como uma atitude de enfrentamento de desafios
técnico-institucionais presentes no cotidiano dos serviços de saúde mental, ou ainda como uma dispositivo promotor de
autonomia e protagonismo.
Uma das maneiras pelas quais a politização, de acordo com nossa categorização, se expressa na saúde mental é
enquanto prática pedagógica comprometida com a humanização (FREIRE,1987), protagonização e autonomização dos
usuários.
Enquanto tecnologia relacional a politização se apresenta em duas direções: enquanto negociação e tolerância para
com os profissionais dos serviços de saúde, e negociação e tolerância para os usuários da saúde mental.
A politização pode ser percebida ainda enquanto enfrentamento das formas culturais sedimentadas de cuidar na saúde
mental. Segundo Dimenstein, a reforma psiquiátrica, apesar dos diversos avanços evidenciados tanto em nível local
quanto nacional, ainda apresenta muitos desafios e impasses na gestão e na aplicação dos seus princípios no cotidiano
mesmo dos serviços substitutivos aos hospitais psiquiátricos. Dessa maneira a politização, seja sob a forma de uma
competência relacional, seja como tecnologia promotora de autonomia/prática pedagógica, ou sob a forma de
enfrentamento de desafios técnico-institucionais, ela se como uma condição de possibilidade de desenvolver e
implantar novos modos de cuidado em saude mental.

Apresentador: Fernanda Montero Landeiro

Título:  PG - O Peso da Cultura: Um Estudo sobre Padrão de Beleza, a Vivência Corporal e o Desenvolvimento
dos Transtornos Alimentares em Meninas de Salvador / Bahia.

Orientador: Paulo Cesar Borges Alves

O padrão de beleza veiculado pelos meios de comunicação e pelo convívio social parece exercer um efeito marcante
sobre as mulheres. O ideal de beleza feminina centrado na magreza e a ilusão de que o corpo é infinitamente maleável
produz uma insatisfação corporal que está na gênese dos transtornos alimentares (MORGAN et al, 2002). O
crescimento dos transtornos alimentares reforça a idéia do papel da mídia e da urbanização na mudança de hábitos,
principalmente os alimentares, o que predispõe a esses transtornos (DUNKER, 2003; MORGAN et al, 2002). Nesse
sentido, o objetivo geral desta pesquisa é identificar e caracterizar os princípios e valores culturais que as meninas de
classe média de Salvador utilizam para a construção de sua identidade pessoal e corporal (auto-imagem). Foi realizada
uma pesquisa quantitativa e qualitativa, com mulheres na faixa de 15 a 25 anos, freqüentadoras de escolas do ensino
médio. Como instrumento de pesquisa foi aplicado o Eating Attitudes Test– EAT-26 com 822 mulheres. Com base nos
dados obtidos por esse questionário, foi aplicado o instrumento de avaliação, o Body Shape Questionnaire – BSQ, que
avalia de forma contínua e descritiva os distúrbios da imagem corporal, para uma amostra de 40 respondentes (20 do
ensino médio e 20 do superior).
Com esse grupo de quarenta respondentes, foi feito um estudo qualitativo a partir da utilização de grupos
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focais, entrevistas semi-estruturadas e, principalmente, histórias de vida. Foram enfocadas as experiências de
transtornos do comportamento alimentar buscando salientar aspectos que marcam alguma especificidade dessas
experiências em adolescentes de classe média. Foi também observado o padrão de sofrimento psíquico atribuído a não
aceitação corporal e a relação desse com as redes de sociabilidade e de interação desenvolvidas. Outro aspecto
importante é a atenção dada as trajetórias de busca de ajuda, bem como a fatores, situações ou dinâmicas sociais
interpretados como protetores ou fragilizadores no sentido da produção dos transtornos de comportamento alimentar,
das depressões ou de sofrimentos psíquicos associados.

Apresentador: Flavia Jose Oliveira Alves

Título:  PG - Entrincheiramento Organizacional: identificando antecedentes e conseqüentes.

Orientador: Antonio Virgilio Bittencourt Bastos

	O presente estudo tem como foco o construto “Entrincheiramento Organizacional”, inserindo-se em um projeto mais
amplo que busca investigar as fronteiras conceituais e empíricas entre comprometimento, consentimento e
entrincheiramento, vínculos distintos entre indivíduo e organização que, tradicionalmente, vêm sendo tratados como
facetas de um mesmo construto. Este estudo justifica-se pela confusão conceitual e empírica que há na literatura em
respeito ao modelo tridimensional de comprometimento organizacional, desenvolvido por Meyer e Allen (1991). Uma
das questões que se levanta é acerca do número e natureza das possíveis bases de comprometimento organizacional,
tendo poucos estudos que tenham como finalidade diferenciá-las empírica e teoricamente. Há, atualmente, a proposta
de retorno à sua unidimensionalidade com base em resultados de pesquisas que apontam para um comportamento
antagônico da base de continuação - caracterizada por aspectos dissonantes do construto como um todo e semelhante
conceitual e empiricamente ao entrincheiramento organizacional. Nesta perspectiva, o construto ‘Entrincheiramento
Organizacional’ foi construído e validado, anteriormente, neste grupo de pesquisa, e análises iniciais mostraram as
diferenças do mesmo em relação a comprometimento. No presente plano de trabalho pretendeu-se ampliar os estudos
de validade discriminante, através da análise dos possíveis antecedentes do Entrincheiramento Organizacional,
buscando entender o que determina diferentes níveis de entrincheiramento e os impactos deste vínculo sobre intenções
comportamentais do trabalhador em relação à organização. Assim sendo, um conjunto de variáveis antecedentes foi
utilizado como uma estratégia de analisar mais profundamente este construto, tentando estabelecer sua delimitação
conceitual. Foram verificados antecedentes relativos a variáveis ambientais, práticas de gestão e posição frente ao
mercado de trabalho. Ainda não foram realizadas análises com as variáveis conseqüentes.

Apresentador: Gabriela Souza Cotrim

Título:  PG - As epistemologias abertas em Boaventura de Sousa Santos e Edgar Morin: aportes de
epistemologias não-cartesianas para pesquisas em Humanidades

Orientador: Denise Maria Barreto Coutinho

O atual plano PIBIC 2009/2010 teve como objetivo o estudo das obras dos epistemólogos Edgar Morin e Boaventura de
Sousa Santos no que concerne às contribuições que os autores trouxeram na construção de referenciais não-
cartesianos para a pesquisa em humanidades e artes, tema de pesquisa do grupo CONES. A partir da análise dos dois
autores pudemos fazer articulações entre as epistemologias abertas propostas pelos dois autores e os epistemólogos
que foram anteriormente foco de estudo pelo grupo como: Bachelard, Rorty, Bourdieu, entre outros. Partimos da análise
do pensamento cartesiano para em seguida trazer as contribuições que os autores trouxeram para o pensamento
complexo. Da análise comparada das obras, percebemos uma possível articulação entre o conceito de paradigma
utilizado pelos autores, sem nos olvidar da origem do termo através de Thomas Kuhn. Discutimos, portanto, as
repercussões do pensamento moderno na Universidade e no campo das Humanidades como a separação das
disciplinas, a fragmentação do conhecimento, o fundamento na razão, apresentando as considerações de um
conhecimento emergente que traz as noções de complexidade, singularidade dos objetos de estudo e não
universalidade como referências para propor novas formas de ver a pesquisa, a docência e o atuar do cientista.

Apresentador: Gilcimar Santos Dantas

Título:  PG - As teorias implícitas na expressão dos estereótipos dos criminosos e defensores dos direitos
humanos

Orientador: Marcos Emanoel Pereira

O então trabalho experimental, de caráter comparativo, tem como objetivo avaliar os estereótipos sobre criminosos e
defensores dos direitos humanos. O procedimento utilizado foi semelhante ao mindset priming, para ativar o tipo de
crime (se passional ou motivado por razões econômicas) e o tipo de teoria implícita
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acerca das explicações para o crime (biológica ou social) com desenho experimental fatorial 2 x 2. Estereótipos
negativos foram intensamente relacionados aos criminosos, enquanto que para a categoria defensores dos direitos
humanos foram atribuídos estereótipos positivos, apesar de que em certos contextos esta categoria seja qualificada
como “defensora de bandidos”. Ao contrário do que se esperava, foi encontrada uma correlação direta entre o número
de estereótipos negativos atribuídos aos criminosos e a avaliação positiva dos defensores dos direitos humanos,
indicando uma crescente percepção positiva do defensor dos direito humanos ao passo em que a avaliação negativa
acerca dos criminosos se intensificou. A necessidade de novas pesquisas sobre automatismos e controle na expressão
dos estereótipos sobre o tema proposto são discutidas.

Apresentador: Guilherme da Costa Alves

Título: Relação entre sintomas de asma em crianças e violência comunitária na periferia de Salvador

Orientador: Darci Neves dos Santos

Asma é a doença multifatorial crônica de maior prevalência entre crianças. Apesar dos avanços na compreensão da sua
fisiopatologia e do surgimento de novos medicamentos, constata-se elevação na morbidade e mortalidade por asma em
diversos países, o que traz elevados gastos para os sistemas públicos de saúde. Cerca de 24,3% da população no
Brasil apresenta sintomas de asma.
Os estudos sobre essa síndrome apontam a influência de diversos fatores de risco, como baixo peso ao nascer,
pobreza, poluição do ar, exposição ao fumo e alergenos dentre outros. Muitos desses fatores que contribuem para o
desenvolvimento dos sintomas de asma nos países desenvolvidos, parecem não explicar boa parte da manifestação
dos sintomas de asma na América Latina. Nestes, muitos casos da doença estão associados a um mecanismo não-
alérgico (não-atópico), colocando a importância de reavaliar os fatores de risco para a síndrome asmática neste
contexto. Abre-se, portanto, uma oportunidade para investigação de elementos relativos ao estilo de vida como dieta e
atividade física, e de aspectos psicossociais, como saúde mental materna e a violência comunitária, examinando
eventuais relações com esse padrão de ocorrência da asma na América Latina. Fenômeno característico dos países da
América Latina e da África, a violência comunitária pode apresentar um papel importante na composição dos fatores de
risco psicossociais para a asma.
O presente estudo objetivou analisar a exposição à violência comunitária de cuidadores de crianças entre 4 e 12 anos e
examinar a influência deste nível de violência sobre a ocorrência de sintomas de asma entre essas crianças. Estudo
transversal realizado com 1232 cuidadores residentes em 24 microáreas pobres da cidade de Salvador. Os achados
mostram uma prevalência de asma de 23,1% entre as crianças no último ano. Apenas 23,2% da amostra não esteve
exposta a violência comunitária, 25,8% a um grau moderado e quase 20% a graus elevados de exposição. Crianças
cujos cuidadores estiveram mais expostas a violência apresentaram mais sintomas de asma, com a prevalência da
síndrome chegando a 28,4% entre aqueles expostos ao nível máximo contra 16,4% nos não expostos. A análise de
regressão logística demonstrou-se significante (OR=1,94), ou seja, crianças cujos cuidadores estiveram expostos ao
nível máximo de violência comunitária tiveram uma probabilidade de apresentar asma 94% maior que as não expostas.
Demonstrou-se a relevância da violência comunitária entre diversos fatores de risco para asma, reforçando a
importância dos fatores psicossociais na manifestação dessa síndrome.

Apresentador: Inis Leahy Sala Santos

Título:  PG - Bullying na escola: os significados atribuídos por professores de ensino fundamental de escolas
particulares

Orientador: Marilena Ristum

Segundo a ABRAPIA (2002, p.2), o termo bullying compreende todas as formas de atitudes
agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um
ou  mais  estudantes contra  outro(s), causando dor  e  angústia,  e  executadas  dentro de uma
relação desigual de poder. Embora o tema seja de total importância, as pesquisas no Brasil
ainda são insipientes, sendo necessários estudos mais aprofundados para a construção de um
programa de intervenção efetivo. A presente pesquisa entrevistou 18 professores de ensino
fundamental de 10 escolas particulares de Salvador, abarcando 7 Coordenadorias Regionais
de Educação das 11 existentes. Os professores foram entrevistados usando-se de um roteiro
semi-estruturado que visava coletar dados sobre suas percepções acerca da violência entre
alunos.  Dos  18  professores  entrevistados,  16  afirmaram  presenciar  violência  na  escola,
sendo esta mais praticada entre meninos. A violência física foi mais freqüente, assim como
a  indicada  como  mais  grave.  Os  professores  percebem  a  violência  verbal  como  menos
grave.  De  um  modo  geral  os  professores  conseguiram  caracterizar  tanto as  vítimas  (mais
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fracas e frágeis), quanto os agressores (maiores, mais velhos) e também indicaram o recreio
como  local  de  maior  ocorrência.  Os  professores  acreditam  que  a  maior  causa  desse
comportamento na escola vem de exemplos familiares e acredita que isso pode impactar no
aprendizado. Apesar de tudo, apenas 66,6% deles já haviam ouvido falar sobre o bullying e
a grande maioria não sabia precisar o conceito. Os resultados alarmam para a necessidade
de maiores estudos sobre o tema, com objetivos de explanação sobre o assunto e construção
de um programa de intervenção.

Apresentador: Isabela Cristina Batista Ledo

Título: Construção e validação do Inventário ESEI (Escalas de   Estilos Interpessoais)

Orientador: Mauro de Oliveira Magalhaes

O inventário ESEI (Escala de Estilos Interpessoais) se propõe a investigar como as crenças e percepções edificadas na
infância do indivíduo tem influência no modo com que este age e resolve problemas interpessoais ainda na vida adulta.
Ao consultar a literatura, foram extraídas oito dimensões de estilos interpessoais relevantes: busca de reconhecimento,
interesse social, cautela, comando, intitulação, confrontação, convencionalismo e superioridade. Essas foram aplicadas,
em momentos distintos, juntamente com dois outros testes de personalidade: o Inventário Fatorial de Personalidade –
IFP (Pasquali, Azevedo & Ghesti, 1997) e a IPIP Big-Five Factor Markers (Goldberg, 1992). Os resultados encontrados
das correlações entre o ESEI e o IPIP serão focalizados, atendendo ao plano de trabalho previamente estabelecido.
Essa pesquisa foi um estudo de validação convergente, aplicados a 176 estudantes universitários de vários cursos com
idades entre 18 e 49 anos, 129 mulheres e 47 homens.

Apresentador: Italo Mazoni dos Santos Gonçalves

Título: A Universidade no contexto do ensino médio público: expectativas dos alunos

Orientador: Sonia Maria Rocha Sampaio

O acesso ao Ensino Superior público nos últimos anos tem se expandido através da criação de novas vagas,
diversificação dos meios de ingresso e implantação de políticas de ação afirmativa. Contudo questiona-se até que ponto
a universidade pública e sua ampliação atingem a rede pública de Ensino Médio? O presente trabalho teve por objetivo
investigar as concepções e expectativas existentes sobre Universidade em alunos e professores do Ensino Médio no
contexto de duas escolas públicas da cidade de Salvador (BA) entre os anos de 2009 e 2010. Para tanto através de
uma abordagem qualitativa referencializada na Etnometodologia, por meio da observação participante ao longo de dois
semestres, da elaboração de diário de campo, análise de relatórios de atividades de extensão/estagio supervisionado
em Psicologia Escolar e de entrevistas semi-estruturadas com alunos das escolas investigadas buscou-se analisar os
conteúdos que permeiam os discursos correntes nas escolas estudadas a respeito do Ensino Superior. Como resultado
constatou-se que a universidade pública para o universo escolar estudado aparece como uma meta distante ou
inatingível, sendo tomada como prioridade a entrada em faculdades particulares. Observou-se a inexistência de ações
institucionais de incentivo à continuidade dos estudos. Além disso, os alunos e professores não dispõem de
informações suficientes sobre os novos meios de acesso a universidade, políticas de ação afirmativa e programas de
permanência para estudantes em situação de vulnerabilidade social.

Apresentador: Jamilly Silva Pires

Título: Comunicação digital móvel e interações sociais urbanas

Orientador: Jose Carlos Santos Ribeiro

A presente PESQUISA tem o propósito de apresentar os principais resultados
alcançados com a realização da pesquisa Comunicação digital móvel e interações
sociais urbanas. Tendo como objetivo investigar as interações sociais mediadas
pelas tecnologias digitais bem como as suas repercussões nas trocas sociais nos
espaços urbanos, a pesquisa traz dados interessantes sobre as perspectivas dos
adolescentes da cidade de Salvador sobre o tema.

Apresentador: Joao Gabriel Nunes Modesto

Título: Espaços urbanos para (e das) brincadeiras: fase 4.  Registro fotográfico de lugares das crianças – status
socioeconômico baixo.

Orientador: Ilka Dias Bichara

A percepção do ambiente, não apenas como espaço físico, mas também como local de interações
onde pesam fatores culturais, sociais e individuais, teve como conseqüência a tomada do espaço
como objeto de estudo. Nas últimas décadas, os adultos têm preferido que as crianças ocupem
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espaços fechados em detrimento de espaços abertos, tendo em vista questões como a violência
urbana e o tráfego de carros. Esse processo acaba fazendo com que as crianças, cada vez mais,
ocupem espaços institucionalizados. Mas será esse o desejo da criança? Essa realidade cabe para
as crianças de status socioeconômico baixo? O presente estudo, nesse sentido, buscou investigar
a relação da criança com seus espaços de brincadeira sob o olhar dela própria. Para tal, 20
crianças, todas de status socioeconômico baixo, receberam 1 máquina fotográfica descartável para
que registrassem 6 fotos - 2 em casa, 2 na escola, 2 em outro local que não fosse nem em casa
nem na escola; sendo todas as fotos referentes ao espaços em que mais gostavam de brincar em
cada ambiente. Todas as crianças foram entrevistadas sobre suas fotos, relatando suas formas de
brincar em cada local, apresentando, muitas vezes uma ressignificação daquele espaço,
transformando-no, como conceitua Rasmunsem (2004), em um espaço da criança. Os achados do
estudo apontam que, apesar do processo de institucionalização, espaços amplos e abertos ainda
são os preferidos pelas crianças. Nota-se também que houve pouca diferença entre os espaços
ocupados por meninos e meninas, havendo, no entanto, estereotipia de gênero nas formas de
brincar. No ambiente casa, evidencia-se uma relação simbólica entre as crianças e suas
residências. Para a escola, percebe-se a forte atratividade dos instrumentos dos parquinhos para
as crianças.

Apresentador: Juliana da Silva Santos

Título:  PG - Trajetória de crianças pobre (pretas, pardas e brancas), sob a proteção da Santa Casa de
Misericórdia da Bahia no século XVIII

Orientador: Antonio Marcos Chaves

Para falar em significado de infância é imprescindível ressaltar o seu caráter histórico e cultural. Considerando estes
aspectos, o presente relatório apresenta uma análise dos primeiros passos das crianças expostas sob a proteção da
Santa Casa de Misericórdia da Bahia nos anos 1757 à 1780. Considerando que  através da análise das práticas de
proteção por ela oferecidas  pode-se obter alguns indícios do significado de infância presente no século XVIII. Para
tanto foram coletadas e analisadas informações contidas nos Livros de Matrícula dos Expostos de números 1193, 1194,
1195, 1196, disponíveis no Arquivo da Santa Casa de Misericórdia. Foi constado que esta instituição funcionava como
um local de abandono institucionalizado, no qual apesar de  abrigar as crianças rejeitadas por seus pais não possuía
qualquer estrutura para o cuidado destas.

Apresentador: Julianin Araujo Santos

Título:  PG - Comparando modelos explicativos de antecedentes e conseqüentes dos construtos
comprometimento, entrincheiramento e consentimento.

Orientador: Antonio Virgilio Bittencourt Bastos

A pesquisa sobre bases do comprometimento revela grande diversidade de fatores que modelam diferentes vínculos
indivíduo-organização. O modelo tridimensional proposto por Meyer e Allen (1991) tem sido alvo de críticas a respeito
das suas inconsistências empíricas e do questionamento a respeito da validação discriminante das três bases. O
presente trabalho insere-se em um projeto mais amplo, o qual se propõe a comparar os modelos explicativos de
antecedentes e consequentes dos construtos comprometimento, entrincheiramento e consentimento organizacional. O
objetivo central deste trabalho foi identificar semelhanças e diferenças entre os fatores que explicam os três construtos
assim como os impactos destes construtos sobre comportamentos no trabalho, buscando-se evidências de
sobreposição e/ou distintividade entre os mesmos.  Entre as variáveis antecedentes, remuneração, avaliação da
empresa, treinamento e desenvolvimento, percepção de empregabilidade e segurança no emprego (variáveis pessoais),
bem como tipo de empresa, setor de atuação e tempo de serviço do respondente, imagem da organização (variáveis
organizacionais). Quanto a variáveis consequentes, é possível citar as intenções comportamentais do indivíduo perante
o trabalho na organização em que está inserido. Formado por uma amostra de 721 trabalhadores, o presente trabalho
objetivou correlacionar os fatores de Comprometimento, Entrincheiramento e Consentimento entre si e com os
antecedentes.

Apresentador: Kelliane de Sa Cruz

Título: Os CAPS II da região metropolitana de Salvador e os dispositivos clínicos utilizados pelos psicólogos

Orientador: Andrea Hortelio Fernandes

A Reforma Psiquiátrica levou o campo da saúde mental a um momento de transição, o qual, como todo período com
essa natureza, apresenta ainda características do velho período que o precedeu. Sendo assim, a relevância do projeto
atrela-se à fundamental importância de se pesquisar até que ponto os psicólogos continuam a reproduzir, nos CAPS, as
velhas práticas do modelo asilar. A partir disso, buscando-se investigar
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Apresentador: Kelliane de Sa Cruz

Título: Os CAPS II da região metropolitana de Salvador e os dispositivos clínicos utilizados pelos psicólogos

Orientador: Andrea Hortelio Fernandes

os dispositivos clínicos utilizados pelos psicólogos nos CAPS II da região metropolitana de Salvador, desenvolveu-se o
estudo de caso de três desses serviços de saúde mental a partir da realização de algumas visitas e entrevistas com
psicólogos. Com elas, a pesquisa conseguiu alcançar os seus objetivos específicos que eram: identificar como é
acolhida a demanda do usuário no CAPS, verificar como é feito o diagnóstico, constatando-se os impasses para a sua
construção e discussão; identificar como são estabelecidos os tratamentos e verificar como são construídos os
prognósticos. As análises das entrevistas permitiram, ainda, construir o perfil da clínica institucional, nesses espaços,
além da verificação do predomínio da clínica do olhar sobre a clínica da escuta, da prevalência da dimensão política da
Reforma sobre sua dimensão clínica e de um uso equivocado do termo escuta que gera uma perda progressiva de sua
especificidade.

Apresentador: Laura Alicia Silva Cortes

Título: A prática da Atenção Domiciliar: tensionamentos e implicações

Orientador: Marcus Vinicius de Oliveira Silva

O objetivo deste estudo é investigar o domicílio como lócus de cuidado do portador de transtorno mental, considerando
o encontro dos saberes técnico-científicos e familiares, centro de tensões e dinâmicas vinculares, sob a perspectiva dos
familiares. Recorrendo a um inquérito semi-estruturado, a pesquisa ouviu tais sujeitos sobre sua experiência de
participar do Programa de Intensificação de Cuidados (PIC). Através de uma análise qualitativa do estudo de caso,
identificou-se que os familiares perceberam o PIC, enquanto um programa atenção domiciliar em saúde mental, como
uma possibilidade de cuidado pela via de novas tecnologias para a construção da “substitutividade” e da integralidade
na Reforma Psiquiátrica. É importante acrescentar que diversos benefícios foram percebidos, tanto para o paciente
quanto para os familiares, devido ao programa. O objetivo foi alcançado, já que foi possível investigar as percepções e
significados dos familiares sobre a atenção domiciliar oferecida pelo PIC. Entretanto, a análise apresentada foi de um
dos casos acompanhados pelo programa. Para o estudo ser mais representativo, é preciso submeter os demais casos
ao mesmo processo e comparar todos os resultados.

Apresentador: Marcus Vinicius Costa Alves

Título:  PG - O estereótipo dos criminosos e dos defensores dos D.H.: análise comparativa entre Brasil e
Espanha

Orientador: Marcos Emanoel Pereira

O aumento da percepção de insegurança pública é acompanhado por uma forte sensação de
que o crime e os criminosos transitam impunemente por todas as esferas da sociedade. No
contexto específico do Brasil, esta situação acabou por gerar um movimento de crítica aos
direitos civis, cuja manifestação mais deletéria se materializa sob a forma de campanhas
dirigidas por alguns meios de comunicação de massa e comunicadores de forte apelo
popular contra os grupos de defesa dos direitos humanos. Na Espanha o contexto se
caracteriza por eventos de crime passional com notícias que são divulgadas quase todos os
dias pela mídia. O presente estudo procurou avaliar, entre participantes brasileiros e
espanhóis, os estereótipos acerca dos criminosos e dos defensores dos direitos humanos e
em que medida esta avaliação sofre o efeito do tipo de crime e das teorias implícitas
adotadas pra a explicação da conduta criminosa. Todo o procedimento de coleta de dados
foi realizado na internet, mediante o uso da plataforma EFS Survey. Usando o
procedimento semelhante ao mindset priming, foram ativados o tipo de crime (se passional
ou motivado por razões econômicas) e o tipo de teoria implícita acerca das explicações para
o crime (biológica ou social). Os resultados, embora tenham indicado diferenças na
atribuição de estereótipos aos criminosos e defensores dos direitos humanos, não
permitiram identificar qualquer efeito do tipo de crime ou das teorias implícitas na
expressão dos estereótipos. Dada a ausência de efeito do priming, sugere-se novas direções
de pesquisa.

Apresentador: Patricia Carvalho Conceicao

Título: Comprometimento de continuação versus comprometimento afetivo: comparando seus antecedentes e
conseqüentes.

Orientador: Antonio Virgilio Bittencourt Bastos

O modelo tridimensional do Comprometimento Organizacional tem apresentado problemas conceituais e empíricos, a
exemplo do comportamento antagônico da base de continuação em comparação às demais. Como parte do esforço em
melhorar o nível de validade discriminante do construto e, assim, ampliar seu poder preditivo, o presente plano de
trabalho pretende avaliar a pertinência do modelo tridimensional e, particularmente, a permanência da base de
continuação no construto. Para tanto, procedeu-se com análises
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Apresentador: Patricia Carvalho Conceicao

Título: Comprometimento de continuação versus comprometimento afetivo: comparando seus antecedentes e
conseqüentes.

Orientador: Antonio Virgilio Bittencourt Bastos

de correlação entre os antecedentes, conseqüentes, bem como dos construtos entre si. Os resultados apontam para
divergência da base de continuação em comparação à base afetiva e similaridade com os antecedentes do
Entrincheiramento Organizacional.

Apresentador: Paula Karina Araujo Marques

Título: Microprocessos de aprendizagem em organizações baianas: articulando processos individuais e
organizacionais

Orientador: Elisabeth Regina Loiola da Cruz Souza

A aprendizagem organizacional tem sido um tema muito explorado em produções acadêmicas e amplamente aplicado
em empresas que vêem nos trabalhadores o seu diferencial estratégico. O presente projeto busca analisar o processo
de compartilhamento entre os atores organizacionais do que foi aprendido individualmente, e sua relação com os
fatores que interferem na aprendizagem e na socialização, como o tipo da atividade exercida, o suporte organizacional,
os meios de socialização disponíveis dentro da empresa, as oportunidades de treinamento oferecidas pela organização
e os treinamentos informais, entre outros. A pesquisa foi desenvolvida com dados coletados em três empresas de
fruticultura irrigada do Vale do São Francisco e conta hoje com um banco longitudinal de quatro coletas e um banco
transversal, que reúne 267 respondentes.
As análises realizadas buscam também considerar a realidade dos trabalhadores rurais, contribuindo com a produção
acadêmica dessa área, dado que as práticas de aprendizagem nesse grupo de trabalhadores são pouco estudadas. Ao
final, os resultados das análises de correlação do efeito de aprendizagem ao longo do tempo dentre as diferentes
categorias de atividade mostram pouca significância estatística, com exceção de uma categoria (tratos culturais).
Embora alguns resultados não tenham mostrado correlação da aprendizagem ao longo do tempo, foi possível pensar o
conceito de aprendizagem organizacional a partir da área de atuação de cada trabalhador, investigando a influencia do
tempo na percepção de aprendizagem individual de cada trabalhador.

Apresentador: Quele de Souza Gomes

Título:  PG - Práticas educativas maternas no décimo oitavo mês de vida da criança

Orientador: Patricia Alvarenga

O presente estudo investigou as práticas educativas maternas aos 18 meses de
vida da criança. Participaram do estudo 28 mães residentes na região metropolitana de
Salvador. As mães responderam uma entrevista estruturada sobre as práticas educativas
utilizadas em situações de conflito do com a criança. A coleta de dados foi realizada durante
uma visita domiciliar. As respostas das participantes à entrevista foram submetidas à análise
de conteúdo, que revelou que a freqüência de práticas facilitadoras e não facilitadoras foi
muito semelhante. Examinando conjuntamente as seis situações de conflito avaliadas na
entrevista, entre as práticas facilitadoras, destacaram-se as freqüências das práticas
negocia e troca e interfere no ambiente físico. Entre as práticas não-facilitadoras,
destacaram-se as freqüências das práticas pune verbalmente, pune fisicamente e coage
fisicamente. Discute-se a alta frequência de práticas não-facilitadoras.

Apresentador: Silvia Sales Medeiros

Título: Registro fotográfico de espaços de brincadeiras: crianças do interior da Bahia.

Orientador: Ilka Dias Bichara

Os estudos sobre a utilização de espaços para brincadeiras, principalmente em ambientes abertos, estão  mais
voltados  para  os  arranjos  que  pais  e  professores  podem  fazer  para  facilitar  que  as crianças brinquem ou para
incentivar alguns  tipos de brincadeiras. Esse  tipo de espaço delimitado e planejado pelos adultos para as crianças
Rasmussen denominou de “lugares para crianças”  (places for  children),  diferenciando  daqueles  em  que  as  próprias
crianças  delimitam  e  planejam  os  quais denominou  de  “lugares  da  criança”  (children´s  places).  Portanto,
investigar  como  as  crianças  se apropriam  e  ressignificam  espaços  diversos,  tantos  os  privados  como  sua
própria  casa  ou  escola, quanto  aqueles  públicos  como  ruas,  parques  e  praças  se  constitui  em  interessante
foco  de investigação sobre o desenvolvimento  infantil. Associado a isto a literatura específica relaciona faixa etária,
gênero  e  status  sócio-econômico  como  sendo  variáveis  definidoras  de  diferenças  em brincadeiras,  assim,
meninos  prefeririam  espaços amplos e  brincadeiras  com muita movimentação, enquanto meninas prefeririam
espaços mais restritos e brincadeiras com grandes cenários e enredos mais  longos. O objetivo do presente  relatório é
descrever os  resultados da  investigação da  relação que  crianças  de  6  a 10  anos, de  cidades  do  interior  da
Bahia,  estabelecem  com  seus  espaços  de brincadeiras sob o olhar delas próprias.
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Apresentador: Thiago Santana Souza de Oliveira

Título:  PG - Trabalho colaborativo mediado por tecnologias de informação: Motivação para aprender e
estratégias de aprendizagem.

Orientador: Sonia Maria Guedes Gondim

Partimos da premissa que, os profissionais são constantemente estimulados ou até
compelidos a desenvolver novas competências em seu trabalho, em especial
quando passam a fazer uso de novas tecnologias de informação para realizá-lo em
colaboração com os colegas. São conceitos centrais ao estudo: motivação para
aprender e estratégias de aprendizagem no trabalho.
O primeiro seria a direção, o esforço, a intensidade e a persistência do engajamento
dos indivíduos em atividades voltadas para aprendizagem. O segundo seriam as
atividades de processamento de informações, usadas pelos aprendizes no momento
da codificação, com a finalidade de facilitar a aquisição, armazenagem e
subseqüente recuperação da informação aprendida. Portanto, o recorte da pesquisa
para fins de elaboração deste relatório buscou avaliar: a forma de adesão ao
trabalho colaborativo mediado do por TI, as estratégias de aprendizagem formais e
informais, e as mudanças nas atividades devido a inserção das TI.

Apresentador: Vanessa Oliveira Azevedo

Título: Trajetórias de crianças pobres (pretas, pardas e brancas), sob a proteção da Santa Casa de Misericórdia
da Bahia

Orientador: Antonio Marcos Chaves

O objetivo do presente trabalho é o de desenvolver um estudo para analisar e compreender os significados de proteção
à infância na sociedade baiana, assim como o lugar do trabalho infantil na trajetória de crianças que estiveram sob a
proteção da Santa Casa de Misericórdia da Bahia, de 1779 a 1800. Tomando-se como fundamento os pressupostos
teóricos e metodológicos das perspectivas histórico-culturais em Psicologia, supõe-se que a compreensão que a
sociedade tem acerca da infância pode ser revelada a partir das práticas que são dirigidas às crianças. As fontes de
informações foram os registros em documentos disponíveis no Arquivo da Santa Casa de Misericórdia da Bahia. Foram
analisados os seguintes documentos: Livros de Matrículas do período de 1779 a 1800. Os documentos foram
analisados utilizando a técnica de análise de conteúdo temática, considerando-se as seguintes categorias: formas de
abandono, tratamento dispensado por adultos, tratamento dispensado na instituição. Considerar-se-á, ainda, a etnia, a
condição de classe social e de gênero.Visando reconstruir a estratégia de percurso das crianças, desde a entrada na
instituição até a emancipação.

Apresentador: Virginia Teles Carneiro

Título:  PG - Estudantes de camadas populares na universidade pública:  Significados da escola na trajetória
estudantil

Orientador: Sonia Maria Rocha Sampaio

O presente resumo discute aspectos relativos a uma pesquisa de doutorado recentemente iniciada, pertencente ao
grupo de pesquisa Observatório da Vida Estudantil.  O projeto de pesquisa aborda a temática do acesso e permanência
de estudantes egressos de escolas públicas na universidade pública. As recentes políticas de democratização do
ensino superior chamaram a atenção da sociedade para o fato de a universidade pública historicamente matricular, em
sua grande maioria, alunos egressos da rede privada de ensino. A preocupação com a facilitação do acesso à
universidade pública por estudantes de origem popular advindos de escolas públicas, através da proposta da
implementação das cotas sociais, vem acompanhada por uma discussão acerca da permanência desta nova camada
social naquela instituição. Neste sentido, vários estudos têm sido realizados com o objetivo de analisar os elementos
que favorecem ou dificultam o percurso de estudantes de camadas populares antes de seu ingresso e durante a
permanência na universidade pública. Pesquisas mostram que a permanência na universidade pública por jovens de
origem popular deve-se a uma complexa rede de apoio, permeada por uma série de especificidades contextuais. Dentre
os elementos relevantes que formam esta rede, está a escola. Ainda não há uma profunda compreensão de como se dá
a participação da escola na construção de histórias de longevidade escolar de estudantes egressos de escolas públicas
que ingressaram na universidade após a política de democratização do ensino superior, pois as pesquisas que se
dedicam a este tema normalmente referem-se a casos raros de estudantes egressos de camadas populares e escolas
públicas que ingressaram na universidade através da ampla competição. A recente política de democratização do
ensino superior aponta, então, a necessidade de conhecer como alunos egressos de escola pública significam a
participação da escola para seu ingresso e permanência na universidade pública. Neste sentido, este projeto de
pesquisa é guiado pela pergunta quais significados estudantes universitários egressos de escolas públicas atribuem à
participação da escola na construção de suas trajetórias escolares? Pretende-se utilizar como referencial teórico-
metodológico a etnometodologia e como instrumento de pesquisa a História de Vida tópica, no qual o participante relata
sua história, mas em torno de uma temática específica. A coleta de dados ainda não foi iniciada, por este motivo ainda
não é possível apontar resultados, mesmo que preliminares.



Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: SOCIOLOGIA

Apresentador: Alex Sandro Macedo Almeida

Título:  PG - Identidade, “linha étnica”, consumo e mercantilização: os desdobramentos de um mercado
etnicamente segmentado numa perspectiva sociológica.

Orientador: Paula Vanessa Costa Barreto de

A pesquisa tem como finalidade compreender o consumo de produtos voltados para negros e quais injunções pode-se
depreender no apelo do que a indústria e meios de comunicação tem chamado de linha étnica. Assim, o trabalho busca
investigar as possibilidades de uma análise da relação dos sujeitos consumidores desses produtos tendo por objeto o
processo de mercantilização de símbolos e imagens da cultura negra, os elos possíveis entre esse fenômeno e o
processo da construção da identidade negra. O trabalho pretende ainda analisar a dimensão do consumo, pretende-se
apontar o que é acionado nesses apelos voltados aos afro-brasileiros e quais os produtos que mais são consumidos,
como esses produtos são percebidos pelos consumidores, qual percentual de suas rendas são destinadas a esse
consumo, que relações esses sujeitos passam a ter consigo e com respeito ao grupo ao qual fazem parte na sociedade
uma vez que as representações sociais a respeito dos mesmos sempre foram vistas como desvantajosas.  Esse
momento da história brasileira temos então o aparecimento de uma classe média negra, o que tem despertado a
atenção da indústria não só para produzir produtos com determinado apelo específico voltados a esse contingente da
população, bem como também a utilizar indivíduos que lograram êxito social e que são acionados como modelos de
sucesso e exemplos de ascensão. O consumo pode ser então um elemento de grande valor analítico na relação entre
afirmação identitária e apelo étnico.

Apresentador: Altair Reis de Jesus

Título:  PG - CINEMA-HISTÓRIA E IMAGEM DE BARBÁRE CONTEMPORÂNEA

Orientador: Jorge Luiz Bezerra Novoa

Nesta comunicação busco debater a noção de barbárie a partir da imagem cinematográfica, sobretudo por considerar
que determinados filmes deste gênero tende a revelar enumeras cenas contendo atrocidades coletivas cometidas
contra a civilização contemporânea. Logo, este meio audiovisual mostra-se capaz de testemunhar cenas de selvageria
e irracionalidades através do uso da técnica e da ciência e níveis altamente catastróficos nunca antes visto em
civilizações anteriores. Neste sentido, a imagem contendo evidencias daquilo que Adorno (2003) considerava como
sendo um ato de barbárie infligida aos indivíduos, grupos ou mesmo nações em função da sua natureza étnica, político,
religiosa, social ou econômica, fere os fundamentos primordiais dos direitos humanos estabelecido pelas nações
vitoriosas nas guerras mundiais. Direitos que foram ratificados na Convenção de Genebra, especialmente a proteção a
prisioneiros de guerra e o resguardo da população civil durante um conflito armado. Partindo de alguns trechos dos
filmes documentários que evidenciam a imagem da barbárie ou como diz Bazin a imagem intensa buscar-se-á
compreender como atos de violência e tortura são produzidos na sociedade.  A partir de documentários (Fantasmas de
Abu Grhaib, Guerra do Kosovo, Caminhos para Guantanámo, Atentados em Madrid, 102 minutos, Fantasmas de
Ruanda e Fahrenheit 11/9) que contém cenas de atrocidades, torturas, agressões e mortes este trabalho pretende
ressaltar a relevância do estudo da barbárie na sociedade contemporânea e, portanto, denunciada pelas lentes do
cinema-documentário. Sobretudo por considerar a linguagem audiovisual (imagem e som) do cinema-documentário
como uma forma de se evidenciar determinadas circunstâncias históricas. De acordo com Barros (2008) como fonte
histórica o cinema-documentário torna-se evidentemente um campo investigativo necessário e fecundo para os estudos
sócio-históricos e culturais, uma vez que revelariam imaginários, visões de mundo, padrões de comportamento,
mentalidades, ideologias, barbaridades dentre outros aspectos vinculados a uma determinada sociedade dentro de um
período histórico específico. Este aspecto é extremante essencial nos dias atuais caso estejamos partindo da idéia de
cinema e sua interface com a História, e seus usos por historiadores, por cientistas sociais, bem como, por estudiosos
da linguagem audiovisual. O estudo do cinema documentário apresenta uma dupla possibilidade investigativa, qual
seria: 1° constitui enquanto obra de arte podendo ser analisada a partir da perspectiva estética; 2° podendo ser um meio
de investigação de circunstancias da vida cotidiana nos seus múltiplos aspectos pertinente aos fenômenos sociais.
Neste caso específico centraríamos na imagem da barbárie e seus desdobramentos ideológicos que repercutem na
própria crise da civilização moderna. Este segundo aspecto nos parece mais relevante para o estudo da barbárie
contemporânea e, portanto, elemento central no estudo da imagem cinematográfica dada o interesse em investigar as
evidencias – ideológicas – presentes em tais atos de barbarismo. Em suma, o trabalho situa-se na busca por construir
um debate investigativo sobre a imagem da barbárie nas obras fílmicas do período recente. O trabalho, portanto, tentará
dar conta especialmente do conteúdo imagético (compreenda também a sua sonoridade) representado nos atos de
barbárie, o que torna justificável esta análise através da representação fílmica.
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Apresentador: Amanda Muniz Logeto Caitite

Título:  PG - Filosofia Empírica e Sociologia da Saúde: estudo sobre a dor crônica e sua multiplicidade.

Orientador: Iara Maria de Almeida Souza

O conceito de ontologia múltipla, cunhado pela filósofa e cientista social Annemarie Mol , representa uma alternativa
teórica e metodológica ao modo como os estudos sociais em saúde são usualmente conduzidos. O trabalho que
apresento neste seminátio visa a apresentação dos conceitos da autora à luz de uma pesquisa de campo realizada no
Ambulatório de Dor do Hospital Universitário Professor Edgard Santos.

Apresentador: Anderson Carvalho dos Santos

Título:  PG - Resistir no chão do cacau: um estudo sobre os itinerários e representações da alimentação em um
assentamento do MST no sul da Bahia

Orientador: Antonio da Silva Camara

Partindo da análise de que a formação e reprodução das práticas alimentares têm interlocução direta com as
determinações materiais de existência e com as representações humanas nos diversos grupos sociais, o presente
estudo busca compreender a mediação das práticas alimentares no interior de um assentamento Sem Terra com a
construção política ideológica do MST na busca por um projeto produtivo alternativo. Objetiva, portanto, investigar o
processo de sociabilidade alimentar constituído no assentamento a partir da observação da organização do trabalho e
da alimentação dentro do cotidiano dos assentados e sua contribuição na formação da identidade Sem Terra. O estudo
foi realizado no assentamento Terra Vista, no município de Arataca, sul da Bahia, durante o período de agosto de 2009
a agosto de 2010. Este assentamento é tido como modelo produtivo pelo MST baiano pela iniciativa de adotar o regime
agroecológico de produção. Nesse sentido, optamos por realizar um estudo de cunho sócio-antropológico onde os
recursos etnográficos e a análise estrutural foram privilegiados. Foram observadas as práticas cotidianas do fazer
produtivo e do consumo reproduzido no interior de algumas casas de assentados. Além disso, foram realizadas
entrevistas semi-estruturadas com assentados no intuito de obter informações sobre os aspectos da alimentação no
grupo: as formas de fazer e comer, os gostos e preferências, as rejeições e impedimentos, aspirações e noções sobre
alimentação saudável. Foram também analisados documentos do MST que tratam da questão alimentar como eixo
estratégico de luta por um modelo alternativo de produção. No interior da vida das famílias, observamos haver uma
predominância de um modo de vida completamente voltado para a prática da produção e consumo de alimentos. Desde
a produção de novos alimentos na antiga fazenda de cacau, até as alternativas para complementar a alimentação,
como a compra e troca de alimentos industrializados entre assentados, pudemos constatar a maneira como a questão
alimentar ganha centralidade na reprodução da vida cotidiana do assentamento. Estratégias de sobrevivência ante a
escassez de recursos materiais e logísticos por parte do Estado são mais evidentes quando constatamos duas
categorias de assentados: os agricultores e não-agricultores. Divididas basicamente pela disposição à prática agrícola,
essas categorias fundamentalmente êmicas parecem delimitar o nível de segurança alimentar das famílias no Terra
Vista. O consumo alimentar, a despeito da biodiversidade presente, parece ainda estar pautado na monotonia regular
do arroz com feijão, onde o lugar para a carne, frutas e os legumes ainda parece ser periférico. Mesmo assim,
observamos haver uma correspondência signicativa entre o discurso institucional promovido pelo MST acerca das
práticas de produção e consumo alternativas e a organização discursiva dos assentados, em especial as mulheres,
quando ressaltam a importância da alimentação saudável e o papel feminino no tensionamento familiar para o consumo
e produção de tais alimentos, muito pautadas nos princípios agroecológicos difundidos nos cursos promovidos pelo
MST. Essa correspondência, ainda que incipiente, entre o dito e o vivido ganha notoriedade na práxis transformadora do
MST, visto que a luta organizativa e produtiva nos assentamentos é tida como parte da formação de uma sociabilidade
alternativa no meio rural e também no meio urbano, que seja antagônica à noção capital de produção e distribuição de
mercadorias na sociedade.

Apresentador: Anderson Eslie Leite de Oliveira

Título:  PG - Pichação: arte pública e resistência: Como criação artística que permite a formação de uma
identidade de resistência de grupos de jovens de bairros periféricos em Salvador.

Orientador: Antonio da Silva Camara

“Arte de rua, violenta como ela”. Esta frase faz parte de uma pichação encontrada no bairro de Periperi, subúrbio de
Salvador e que, provavelmente, foi apagada, seja pelo tempo, seja pela pintura completa da parede pichada.
Independente dos motivos que fizeram com que este rabisco fosse apagado, esta interferência na cidade demonstra,
em última instância, a expressão mais visível da invisibilidade humana ou ainda uma forma de estabelecer uma relação
de pertencimento com a comunidade, mesmo que por meio da agressão. Tanto a pichação quanto o grafite, o sticker, o
lambe-lambe, são técnicas adotadas principalmente por jovens para denotar as mais variadas manifestações: artísticas,
de protesto, crítica social, enfim, trazendo a tona os problemas que vão desde o racismo a causas políticas e
ambientais.
Ao tentar descobrir os motivos que fundaram em Salvador este fenômeno e as principais motivações das pessoas que a
praticam, retornamos aos primórdios da expressão gráfica, desde as mensagens nas cavernas até Pompéia, desde o
grafito romano até a pichação em nossa época. Em todas estas manifestações há um elemento em comum: a tradução
de uma visão de mundo e suas inquietações, comunicando-se com
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Apresentador: Anderson Eslie Leite de Oliveira

Título:  PG - Pichação: arte pública e resistência: Como criação artística que permite a formação de uma
identidade de resistência de grupos de jovens de bairros periféricos em Salvador.

Orientador: Antonio da Silva Camara

universos de representação onde se podem ler suas mensagens até hoje. É por essas e outras tantas características
que este fenômeno se mantém intrigante e acima de tudo surpreendente e enriquecedor. Tema da monografia, escrita
em 2008, denominada Pichação: Subversão pela arte? Motivações e/ou condições que determinam o ingresso de
jovens nas instâncias do piche na cidade de Salvador, tinha como objetivo compreender as motivações e condições que
determinam o ingresso de jovens nas instâncias do piche na cidade de Salvador. Retomaremos a discussão sobre a
pichação estendendo o campo de análise, ampliando os estudos sobre a “estética” do fenômeno, tomando por
referência principal a construção da identidade via a expressão da pichação enquanto arte pública. Logo, pretendemos
entender a pichação enquanto um elemento comunicativo, fundamental na formação da identidade e socialização
desses jovens. O estudo da pichação enquanto obra de arte, uma arte urbana, pública, agressiva, nessa proposta será
posta a partir dos referenciais da Sociologia da arte, aplicando-os em dupla perspectiva, quais sejam: a pichação como
elemento identitiário e a pichação enquanto uma arte pública. Logo, interessa-nos estudar a manifestação artística em
suas qualidades estéticas, mas aplicando a elas à preocupação de Bastide de vê-las enquanto uma estética
sociológica. O que significa entender a produção e a exposição da obra de arte, os seus produtores e os seus
receptores. A partir deles buscaremos investigar os elementos comunicativos e de socialização que estes grupos
mantém entre si e com outros grupos. Por fim, pretendemos situar a pichação no interior das discussões sobre “arte
pública”, o que significa esse termo e até que ponto essa discussão pode identificar a pichação como um elemento de
intervenção artística na cidade. A metodologia utilizada na coleta de dados tomará por base a análise de imagens,
capturando as pichações por fotografia; da discussão sociológica que inclui as imagens como objetos, no caso,
enquanto objeto de arte pública. Utilizaremos de instrumentos de investigação que permitam relacionar o produtor com
a sua criação artística (processo e resultado), tais como entrevistas com os pichadores, expressões virtuais como site
de relacionamento, sites, blogs, fotologs, etc, que possam servir de acúmulo para a discussão, além de definir as áreas
de maior incidência de pichações na cidade.

Apresentador: Antonio Mateus de Carvalho Soares

Título:  PG - Escola, Convivência e Risco: Juventude e violência

Orientador: Anete Brito Leal Ivo

Esta pesquisa compreende os riscos da convivência em Escolas Públicas de Salvador-Ba,  analisando os riscos e
convivências; compreendendo através da pesquisa empírica a incidência, representação, percepção, auto-percepção e
figuração  da violência no convívio escolar de jovens pobres nos bairros periféricos de Salvador-BA. Deste modo, tanto
a violência como as possibilidades de antiviolência serão investigadas, focalizando a violência na escola e a violência
da escola. A violência na escola (a que invade, domina, agride, sufoca, e instaura um cotidiano escolar de impotência) e
a violência da escola (a que se reproduz na dimensão pedagógica e institucional, se expressando através do controle,
da autocracia, da brutalização das relações e até mesmo pela omissão do discurso de resistência), que se pode vir a se
figurar como uma tensão engendrada, ao mesmo tempo, pelas relações sociais e pelas práticas cotidianas da escola.
As violências em suas múltiplas figurações, tipologias e representações  serão interpretadas a partir da comunidade
escolar (professor, aluno, funcionário, representante do bairro etc) em suas relações com o Estado e com a sociedade.
Cruzando a compreensão da instituição-escola e suas relações com a juventude, na perspectiva de decodificar a
situação de vulnerabilidade social que captura os jovens e também à escola em suas dimensões objetivas e
subjetivas.Os dados evidenciam que  no Brasil são os jovens em idade escolar, que mais se envolvem com violências e
crimes, indica pesquisa recente da UNESCO, intitulada o “Mapa da Violência”. Entre 1996 e 2006, os homicídios entre a
população de 15 a 24 anos de idade passaram de 13.186 para 17.312, implicando em aumento de homicídios de
aproximadamente 32%. Na Bahia, Salvador ocupa a 4ª posição nacional em número de homicídios  envolvendo jovens
em idade escolar. Os dados da pesquisa Redução de Danos Sociais nos Bairros do Subúrbio Ferroviário de Salvador-
BA (2002-2004), realizada no CRH/UFBA e subsidiada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, confirma esta
progressão nos índices de violência e criminalidade, ao sinalizar que o intervalo de idade entre 15 e 24 anos, é o de
maior risco e no qual se concentra os maiores índices de práticas violentas que se manifestam na escola e no cotidiano
daqueles jovens que ainda não evadiram ou não foram capturados pela criminalidade. A complexidade da questão da
violência nas escolas exige que o observador seja capaz de abarcar um conjunto muito amplo de fatores que
contribuem, com diversas intensidades, para o quadro dramático da educação pública brasileira e baiana em particular.
Uma situação, contudo, pode ser ressaltada: a organização do sistema educacional e a organização da escola. Eis o
ponto em que se pode observar a perda de controle do ambiente escolar, uma das fontes da violência que a escola
produz, traduzida mais comumente como indisciplina ou como desânimo e indiferença.
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Apresentador: Artemisa Odila Cande Monteiro

Título:  PG - Construção do Estado Nacional na Guiné-Bissau: Nação, Identidade Étnica, e Unidade Guiné Cabo-
verde

Orientador: Maria Victoria Espineira Gonzalez

Neste trabalho, discuto o processo de construção da identidade nacional na Guiné-Bissau, observando a mediação das
diversidades étnicas  existentes no país. O processo que hoje denominado de nação ou identidade nacional em vários
países africanos, teve seu inicio com a ocupação européia. A resposta dada a essa invasão em diversos países
africanos foi o desencadeamento de resistência cultural e política contra essa ocupação. No caso específico de Guiné-
Bissau, foi o movimento de libertação nacional conduzido pelo Amílcar Cabral que engendrou a unificação de todas as
etnias, sem distinção cultural num programa de consciência nacional para a liquidação do colonialismo, criando assim
uma contra-sociedade a sociedade colonial. Esta seria a concepção dada à nação num país cuja diversidade cultural
teria identidade unificada sob interesses políticos nacionais. Com esse propósito, pretendo analisar o modo como o
discurso da unidade nacional de Amílcar Cabral, foi acoplado no contexto das diversidades étnicas.

Apresentador: Bruno Andrade de Sampaio Neto

Título:  PG - Kafka e Wells:A adaptação do romance O Processo

Orientador: Antonio da Silva Camara

O atual artigo se encontra no âmbito teórico da sociologia da arte, e é uma espécie de desdobramento do meu trabalho
de conclusão de curso intitulado A Alienação no Romance O Processo de Franz Kafka. Neste trabalho investigamos
como Kafka conseguiu criar um universo literário que representou com êxito determinados problemas da modernidade
cuja compreensão é de suma importância para uma análise aprofundada da época na qual viveu o autor, como a
alienação e a desumanização. Tomando o referido estudo como base, construímos um artigo cujo objetivo é
compreender a maneira com a qual o cineasta Orson Wells empreendeu em 1962 a transposição para o cinema do
romance O Processo escrito no início do século passado. Levando em consideração as técnicas peculiares tanto ao
cinema quanto à literatura, assim como os procedimentos que estas duas linguagens possuem em comum, buscamos
observar os méritos e as inevitáveis impossibilidades de tal adaptação. Faz-se necessário ainda refletir sobre até que
ponto a adaptação cinematográfica de uma obra literária não pode ser considerada uma nova criação; e neste sentido o
filme de Wells é exemplar. Nosso ponto de partida logicamente é a obra original, na qual estão presentes
procedimentos estilísticos revolucionários para a literatura da época. No que diz respeito à obra literária a metodologia
utilizada foi a mesma que empregamos na monografia. Já na análise do filme foi necessário lançarmos mãos a
procedimentos específicos como análise de planos, de decupagem e estrutura. O desafio, portanto, é verificar se o
diretor norte-americano conseguiu traduzir o chamado espírito do livro em uma linguagem cinematográfica que
consideramos adequada. Alguns êxitos podem ser facilmente apontados, como a utilização de uma estética baseada no
cinema expressionista alemão, que, além da evidente proximidade com o estilo do próprio Kafka, causa impressões
confusas e claustrofóbicas ao espectador em consonância com o universo do romance. Por outro lado não há dúvida
que passagens importantes do livro são, por assim dizer, inadaptáveis, e aí entra em questão a capacidade criativa de
Orson Wells, que estrutura o filme de maneira original sem perder inteiramente a fidelidade. O final do longa pode até
decepcionar alguns admiradores de Kafka, mas ao tornar o assassinato de Josef K. mais impessoal do que o original,
Wells dá a sua contribuição artística a uma obra considerada irretocável.

Apresentador: Bruno Araujo Oliveira

Título:  PG - Possessão e Vida Cotidiana nas Camadas Populares Urbanas

Orientador: Miriam Cristina Marcilio

O projeto visa estudar a possessão no contexto da vida cotidiana de indivíduos ligados às diversas
religiões que a cultivam, particularmente o candomblé, a umbanda e espiritismo de mesa branca e o
pentecostalismo. A pesquisa desdobra-se em quatro eixos principais. O primeiro procura traçar o
aprendizado da possessão através dos percursos de socialização religiosa; enquanto o segundo visa
delimitar os diferentes espaços de prática e interação com as entidades sagradas, discutindo as
relações entre espaço doméstico e espaço religioso-institucional. Os dois eixos seguintes tratam do
papel da possessão nas dinâmicas familiares, de parentesco e vizinhança e das possibilidades de
construção de agência abertas a partir das relações com as entidades sagradas. Centrada em grupos
de camada popular, a pesquisa dá ênfase especial às diferenças de gênero e geração na estruturação
dessas experiências religiosas.
A adoção de um espectro relativamente amplo de cultos justifica-se tanto pela ênfase na
compreensão das trajetórias religiosas, em que diversas passagens se verificam entre cultos afrobrasileiros
e igrejas pentecostais, quanto pela importância que assumem nestas últimas experiências
de in-corporação de forças sagradas: a "possessão demoníaca" e o recebimento do Espírito Santo.
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Apresentador: Bruno Evangelista da Silva

Título:  PG - Representações Sociais no Cinema Documentário Brasileiro: Análise dos filmes ...

Orientador: Antonio da Silva Camara

	Este projeto é a continuidade das pesquisas desenvolvidas no período 2008-2009 acerca das representações sociais do
cinema documentário. Ficamos responsáveis por duas películas que se mostram emblemáticas por evidenciar
características imagéticas específicas do cinema documentário brasileiro contemporâneo, reverberando expressões e
impressões de conflitos e tensões inerentes ao aparelho de Estado.  O objetivo da minha pesquisa pretende: Analisar o
modo de vida nos filmes “Notícias de uma Guerra Particular” de João Moreira Salles e Kátia Lund, e “Prisioneiro da
Grade de Ferro” de Paulo Sacramento. Ambos são importantes para dissecar os meandros que envolvem a realidade
objetiva enquanto referenciais para o estudo à luz de um recorte eminentemente sociológico.

Apresentador: Bruno Vilas Boas Bispo

Título:  PG - Análise Fílmica: A Batalha do Chile, de Patrício Guzmán

Orientador: Antonio da Silva Camara

Esta comunicação é fruto de estudos realizados no âmbito do grupo de pesquisa: Representações Sociais no Cinema
Documentário. Os filmes escolhidos compoem uma trilogia sobre o Chile no período compreendido entre 1970-73,
quando aquele país vivenciou a experiência do governo de cunho socialista de Salvador Allende. A metodologia
utilizada consiste em ver o filme, realizar a sua decupagem, análise e recomposição, identificando as representações
fílmicas da realidade social. No nosso caso específico, analisamos a trilogia "A Batalha do Chile", de  Patrício Guzmán,
filmado durante o processo de ascensão do presidente Salvador Allende, avanço resultante da consciência popular no
início da década de 1970 (o golpe de Estado ocorreu em 11 de setembro de 1973), é possível perceber, através do
filme, o acirramento da luta de classes naquele momento histórico. O formato do filme: um documentário cuja captação
sonora é toda ao vivo. Torna possível captarmos elementos importantes para uma análise da realidade do país naquele
momento histórico. É necessário, no entanto, dividirmos a análise em relação à própria divisão feita pelo cineasta, pois
nos dois primeiros filmes representa-se os fatos que levarão ao desfecho da crise política; já o terceiro filme propõe-se a
apresentar um caráter propositivo, calcado no relato das experiências construídas durante os conflitos sociais, à
capacidade popular de criar novas formas de relações sociais para além das instauradas pela capitalismo, à novas
formas de cooperação entre os indivíduos no intento de resolver problemas e necessidades coletivas. O conteúdo das
três partes, e sua diferenciação e comparação, pode ser primeiramente entendido a partir dos títulos dos filmes: Parte 1
– A insurreição da burguesia; Parte 2 – O golpe de Estado; Parte 3 – O poder popular. No entanto essa análise é
aprofundada no resultado do trabalho. Fazendo a comparação da estética proposta por Guzmán dos filmes, é possível
perceber como o conteúdo de verdade, ou como a realidade se impõe ao cineasta no curso de sua leitura sobre a
mesma, ou seja, como o que é essência e aparência podem ser encarados como produto da relação entre a
objetividade  e a subjetividade, tornando a arte um momento condensado das dimensões existência humana.O
resultado do trabalho foi um texto de cunho analítico que relaciona a estética do filme à sua capacidade de
representação da realidade social.

Apresentador: Caetano Ignacio Vieira Portugal

Título:  PG - Representações Sociais no Cinema Documentário Brasileiro: Análise dos filmes “História do
Brasil” e “Fala Tu”

Orientador: Antonio da Silva Camara

	A presente comunicação é conseqüência do Projeto Representações sociais no cinema documentário brasileiro. Nele
formulamos como objetivo principal: Investigar como o cinema documentário brasileiro registrou e representou o modo
de vida no mundo urbano e no mundo rural. Problematizando as imagens construídas do modo de vida, das lutas e
conflitos sociais, das diversas formas de manifestação da violência, no campo e na cidade nos seus aspectos materiais,
culturais, sociais e ideológicos. O nosso ângulo de estudo desloca-se para o cinema documentário na sua dupla
perspectiva: espaço do imaginário social e tentativa de registrar, recompor, propor e até mesmo intervir socialmente.
Tanto a literatura sociológica quanto as produções fílmicas documentais dão-se conta do paradoxo da modernização e
urbanização recente e do seu impacto sobre os modos de vida da população rural; da permanência de uma estrutura
agrária arcaica em convívio com a industrialização, tanto urbana quanto rural, e da drástica mudança do perfil da
população brasileira.

O meu plano de trabalho possui os seguintes objetivos: Investigar nos filmes documentários a refiguração de aspectos
da realidade social; Investigar, nos filmes documentários brasileiros, a intercessões entre a vida rural e urbana, fixando
elementos capazes de contribuir para a elucidação das drásticas mudanças sociais ocorridas no Brasil em decorrência
do acelerado processo de modernização e urbanização

Os materiais utilizados no desenvolvimento do projeto foram: uma televisão, um aparelho de DVD, um computador
conectado a internet e os filmes utilizados para análise. O método foi baseado numa pesquisa
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Apresentador: Caetano Ignacio Vieira Portugal

Título:  PG - Representações Sociais no Cinema Documentário Brasileiro: Análise dos filmes “História do
Brasil” e “Fala Tu”

Orientador: Antonio da Silva Camara

documental para o levantamento de filmes documentários brasileiros, sobretudo sobre os que foram analisados;
pesquisa bibliográfica sobre cinema documentário; leitura, resumos e discussão da bibliografia; exibição e análise dos
filmes.
O nosso plano partiu da análise de dois filmes brasileiros: “História do Brasil” de Glauber Rocha, o qual concede uma
base metodológica para as películas doravante produzidas; e “Fala Tu” de Guilherme Coelho que trata-se de uma
película contemporânea. Ambos serão apresentados no próximo seminário PIBIC. No ano de 2009, apresentamos no
seminário PIBIC um artigo que partia da análise do filme “Santo Forte” compreensões sociológicas centradas em
referências de Bourdieu acerca da religião.
A estrutura narrativa de “História do Brasil”  aponta para o modelo clássico do cinema documentário, também chamado
de cinema expositivo, onde as imagens atuam como índice de veracidade de um discurso trazido pelo autor do filme,
geralmente através de voz over (fora de campo) ou textos transmitidos nas próprias imagens – o primeiro caso é o de
História do Brasil.
“Fala Tu”, por sua vez, é um documentário de Guilherme Coelho ambientado na Zona Norte do Rio de Janeiro. O
enredo de 74 minutos percorreu os bairros sob os quais os personagens do filme estão situados, seja no contexto do
trabalho ou da residência. Foram 9 meses de filmagem entre 2002 e 2003 articulando as histórias de Macarrão, Thogum
e Combatente em torno do desejo do possível sucesso com a música. O filme é uma representação imagética cujas
linguagens artísticas são articuladas para exprimir dificuldades intrínsecas a sobrevivência e ao reconhecimento dos
personagens enquanto sujeitos criativos. O documentário, através do recurso da visibilidade, exibe a história de três
personagens qu

Apresentador: Candida Ribeiro Santos

Título:  PG - Feminismo e políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres: a aplicação da
Lei Maria da Penha em Salvador

Orientador: Cecilia Maria Bacellar Sardenberg

              Quase todos os dias, nas páginas policiais dos diferentes jornais do país, são publicadas notícias de instâncias
de violência contra mulheres, muitas delas informando sobre a morte dessas mulheres nas mãos de seus
companheiros. A Organização das Nações Unidas – ONU caracteriza essa violência como “violência de gênero contra
as mulheres”, definindo-a como qualquer ação ou conduta que cause sofrimento, danos, ou até mesmo a morte de
mulheres por serem mulheres.
               Somente a partir da retomada dos movimentos feministas, nos anos 1970, ao ser visto como problema social,
que se passou a visibilizar e denunciar esse tipo de violência. Foram os movimentos organizados de mulheres, com
destaque para o feminista, que demandaram a formulação de políticas públicas de enfrentamento à violência, dentre as
quais se incluem a criação das DEAMs, dos centros de referência, das casas abrigo e de outros equipamentos públicos
para o atendimento de mulheres em situação de violência (AQUINO, 2000; 2006; SEIXAS, 2008). São também
feministas atuantes nesses movimentos, bem como em organizações não governamentais, que não apenas se
organizaram para elaborar a Lei 11.340/06, conhecida por Lei Maria da Penha, e demandar a sua passagem, como
também vem se mobilizando para garantir a sua implementação (GOMES et al 2009).
               Meu objetivo mais amplo neste projeto de tese de doutoramento é acompanhar e analisar a intervenção do
feminismo no campo das políticas públicas, com ênfase no que diz respeito ao combate à violência de gênero contra
mulheres. Em especial, proponho-me a investigar e analisar como vem se dando o processo de implementação da Lei
Maria da Penha em Salvador, Bahia. Isso implica na necessidade de um estudo tanto do funcionamento dos
equipamentos necessários e políticas locais voltados para tal fim, quanto das lutas e organizações de mulheres locais
demandando e monitorando a sua criação e eficácia.
               Com uma abordagem qualitativa, pretende-se nesse trabalho realizar para a coleta de dados pesquisa de
campo, aplicação de questionários e entrevistas e levantamento e análise documental. Pretende, também, acompanhar
as ações dos movimentos feministas e de mulheres para garantir a implementação da Lei, através do processo de
“observação participante”.
               Para além da relevância social dos resultados da investigação aqui proposta, acredito que um estudo desta
natureza poderá trazer uma contribuição para nossas reflexões no que diz respeito à relação entre movimentos sociais
e Estado quanto à implementação de políticas públicas, com destaque para a questão do enfrentamento à violência
contra mulheres.

AQUINO, Silvia de. Análise de Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher (DEAMs) em funcionamento no Estado
da Bahia, em uma perspectiva de gênero e feminista / Silvia Aquino de . -- Salvador, 2006. 198 f.

AQUINO, Silvia de. A trajetória de luta do movimento feminista de Salvador pela criação da Delegacia de Proteção à
Mulher. In: MOTTA, Alda Britto da; SARDENBERG, Cecília M.B.; GOMES, Márcia (Org.). Um diálogo com Simone de
Beauvoir e outras falas. Salvador: NEIM - Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, Universidade Federal da
Bahia, 2000.
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SEIXAS,Virginia Falcão de. Politica de Abrigamento: A Casa de Abrigo na Bahia-histórico e análise de um dificil
processo. Dissertação de  Mestrado apresentada ao Programa de Estudos Interdisciplinares Genêro e Mulheres .
Universidade Federal da Bahia, UFBA, Brasil, 2008.

GOMES, Marcia Q. C., SILVA, Zilmar A., SANTOS, Cândida R., SARDENBERG, Cecília M. B. Monitoramento da Lei
Maria da Penha, 2009.  (Relatório preliminar de pesquisa do Projeto Construção e Implementação do Observatório da
Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha).

Apresentador: Catarina Cerqueira de Freitas

Título:  PG - A Festa de São João em Salvador

Orientador: Jorge Luiz Bezerra Novoa

	O presente projeto de pesquisa teve por objeto a festa de São João em Salvador, na Bahia, considerando os avanços
da indústria cultural na dinâmica festiva, em interface com as permanências e as ressignificações de elementos
tradicionais do São João. Partimos do pressuposto de que as festas são atos coletivos de importância vital para as
sociedades. A festa está inserida numa variedade de ações, interações, sociabilidades e construção de identidade de
diferentes grupos sociais, reafirmando ou rompendo temporariamente com determinadas estruturas sociais. Buscou-se,
dessa forma, como objetivo geral, compreender as múltiplas vivências das festas juninas em Salvador através da
análise da relação entre cultura popular e indústria cultural e tendo como aporte teórico as formulações de Bakhitin
sobre circularidade cultural.

Apresentador: Cecilia de Alencar Serra E

Título:  PG - O progresso e a cidade: ação literária e modernização urbana em Salvador nas primeiras décadas
do século XX

Orientador: Ana Maria Fernandes

A presente pesquisa investiga a maneira como os autores baianos Anna Bittencourt (1843-1930), Manuel Querino (1851
-1923) e Xavier Marques (1861-1942) abordaram em seus escritos as mudanças urbanas da cidade de Salvador no
início do século XX. A pesquisa buscou salientar o caráter original da conceituação sobre a cidade como uma
identidade que destoa do modelo hegemônico. Em contraposição a uma abordagem difusionista, evitamos a idéia de
importação de modelos para descobrir as nuances de um cenário regional.
Optamos por abordar o objeto de pesquisa dentro do campo da sociologia da literatura, considerando o romance, e
demais gêneros literários como uma ação de escrita, tal qual definida por Bourdieu (1996) nas Regras da Arte. Nesse
sentido, o trabalho buscou responder a seguinte questão: qual o significado que as publicações dos autores estudados
adquirem quando consideradas como ação dirigida ao público, a outros escritores e ao corpo de editores de meios
distintos de publicação? Para responder a essa questão buscamos recompor o cenário intelectual baiano, tendo como
fio condutor os dados biográficos dos autores estudados no que concerne, principalmente, à sua inserção profissional.
Uma leitura de conteúdo preliminar de uma das obras de Anna Bittencourt, Manuel Querino e Xavier Marques
possibilitou a elaboração de hipóteses sobre a forma como o “falar sobre a cidade” comparece em seus escritos, e
sobre a ação literária que esse tema implica.
Nos cadernos de memórias de Anna Ribeiro Bittencourt, intitulados Longos Serões do Campo, o discurso sobre a
cidade comparece como parte de uma lembrança pessoal. A ação de trazer o passado para o presente ocorre no final
da vida com o intuito de preservar a história familiar. Ao mesmo tempo, ao recordar o modo de vida do período imperial,
a autora comenta o texto de outros autores, o que sugere a existência de um interesse compartilhado entre as mulheres
e os homens de letras da Bahia em discorrer sobre a cidade do passado, tendo como referência os novos hábitos que
se instauraram nas primeiras décadas do século XX, a partir das mudanças empreendidas pelo governo republicano.
Dessa maneira, a ação da autora levanta a questão sobre as possibilidades de participação política das senhoras da
aristocracia baiana que, marginalizadas das decisões políticas, utilizavam a escrita como forma de mobilização na vida
pública, ainda que contando com uma margem de acesso periférica.
Por sua vez, no livro A Bahia de Outrora: Vultos e fatos populares – uma compilação de tradições e eventos públicos do
período imperial de autoria de Manuel Querino – a narrativa sobre a cidade e suas transformações fazem da escrita um
espaço de mobilização política. O autor empreende uma ação de denúncia contra o viés modernizador do novo regime
republicano. A remodelação urbana do centro da cidade, seguida por medidas que normalizam as práticas no espaço
público, levaram à proibição de diversas manifestações populares de ordem comezinha, cívica e religiosa. Com a
perseguição a essas práticas, que constituem hábitos tradicionais, a população negra e mestiça acaba por ser
segregada das novas interações
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que tomam parte no espaço reformado.
O romance O Feiticeiro do escritor Xavier Marques, publicado em 1922 como versão reformulada do romance Boto e
Cia de 1897, é um texto cujo gênero se aproxima dos preceitos definidos pelos estilos naturalista e realista, escola
conhecida por fazer uso da ficção como veículo de análise social. Os autores tinham a intenção de descrever de
maneira objetiva as relações sociais que ganhavam vida em enredos e personagens estereotipados. Nele o “falar sobre
a cidade” ganha um viés normatizador, par e passo com a moral burguesa do período. Nota-se a aproximação do autor
com as representações urbanas difundidas pelos intelectuais da Capital Federal e um forte apelo pedagógico dos seus
escritos, no que concerne à divulgação de um padrão de modernidade e de civilização.

Apresentador: Christine Nicole Zonzon

Título:  PG - Na pequena e na grande roda da capoeira e da vida: resignificação de um ethos

Orientador: Miriam Cristina Marcilio

O trabalho enfoca o universo da capoeira angola em Salvador detendo-se sobre as representações e as práticas que
passam a se impor paulatinamente ao longo dessas últimas décadas, num período em que esta manifestação lúdico-
ritual, conhecida como uma das principais expressões culturais herdadas da diáspora africana no Brasil, passa a atrair
os mais diversificados segmentos da sociedade brasileira além de se propagar também fora das fronteiras nacionais. A
capoeira angola que parecia estar definhando até o início dos anos 80 encontra então uma nova vitalidade, recria seu
mito de origem em rituais de passagem tradicionais da Angola (dança do N´golo) e passa a se afirmar cada vez mais
como luta de resistência e, por fim, como instrumento de educação e cidadania. Nessa trajetória, mudanças e
resignificações podem ser observadas no jogo que tendem a caracterizar cada vez mais essa modalidade da capoeira –
“capoeira angola”-  como uma prática ritual, espiritual, ancestral etc, ou seja na qual são destacados fortes vínculos com
a religiosidade africana ao tempo que são incorporados valores “universais” da contemporaneidade – tais como
direito/igualdade/diferenças.
É notável a participação de novos segmentos sociais, com destaque para o aumento do número de mulheres envolvidas
nos grupos, assim como o surgimento de políticas publicas ocorrendo na esteira do tombamento da capoeira como
Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil  no sentido de impulsionar uma releitura do “ethos” do capoeirista que se desloca
do ideal heróico da valentia e da malandragem que remete ao passado marginalizado da capoeira para aquele do
percurso iniciático, da espiritualidade, da mandinga. São evidenciadas mudanças que afetam as práticas e apontam
simultaneamente para uma africanização da prática e para a sua adequação a princípios estéticos, morais e éticos que
remetem a concepções vigentes na educação moderna.
A reflexão proposta tem como desafio relacionar esse duplo movimento: uma (re)africanização das práticas promovidas
pelos grupos de capoeira angola engajados em ações e discursos que reivindicam um papel político de resgate e de
valorização da herança cultural africana por um lado e, por outro, uma abertura  cada vez maior desses grupos ao
mundo global, evidenciada pela internacionalização da prática e pela adoção de princípios paradigmáticos da
modernidade tais como cidadania, direito, igualdade etc. Assim, procurar-se-á entender a constituição desta identidade
dupla: africana e contemporânea (oposição que vemos correntemente traduzida nos discursos pelo binômio
tradição/modernidade), fundamentando a démarche em dados etnográficos coletados numa pesquisa  que  investigou
de que modo é (re)produzida e transmitida a prática tradicional e ritual da capoeira angola, em coletivos baianos que se
caracterizam, na contemporaneidade, pela heterogeneidade de seus membros.

Apresentador: Cicero Muniz Brito

Título:  PG - Indicadores de Flexibilização da Legislação do Trabalho

Orientador: Maria da Graca Druck de Faria

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar a Flexibilização da Legislação Trabalhista e suas
implicações para as ações coletivas e sindicais dos trabalhadores. Para tanto, foi realizado, num primeiro momento, um
estudo conceitual e levantamento dos conceitos sobre a referida temática (flexibilização, precarização,
desregulamentação), a partir de estudos teórico-empíricos realizados no Brasil no período de 1990-2006, a fim de
examinar o que há de comum nas diversas formulações sobre o fenômeno. Esse levantamento resultou num
mapeamento e sistematização a cerca do fenômeno estudado nos estudos teóricos e principalmente empíricos, e
permitiu-se apreender que a) a flexibilização/desregulamentação leva à precarização; b) a flexibilização tem como
conseqüências a precarização e a desregulamentação do mercado de trabalho e do trabalhador; c) esse fenômeno
gera, por fim, uma mudança no padrão de ação
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coletiva, como por exemplo, a presença de um sindicato de caráter mais negociador e menos conflitivo. Num segundo
momento, procurou-se levantar os dados empíricos para a construção de Indicadores de Precarização Social do
Trabalho e de Resistência, no período de 1990-2010, no Brasil. Esses indicadores estão sendo construídos sob os
elementos conceituais e metodológicos fornecidos pela etapa anterior, e dados, séries históricas e estatísticas
fornecidas por órgãos oficiais, e terão por finalidade explicitar e objetivar, no nível empírico, a precarização social
porque passa o Brasil nas últimas décadas.

Apresentador: Daniela Miranda dos Santos

Título: “PRESENÇA E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA JUVENTUDE NO FORUM PERMANENTE DO BP”

Orientador: Maria Gabriela Hita

O texto se refere ao estudo que apresenta diferentes formas de participação da juventude no Fórum Permanente de
Entidades do Bairro da Paz (FPBP). Na construção do objeto, tendo como referência empírica o Fórum, que se reúne
quinzenalmente no Bairro da Paz. Desta forma perseguiram-se os seguintes objetivos: O mapeamento e o estudo dos
grupos de jovens que atuam no Bairro da Paz e no FPBP; e a discussão das potencialidades da participação da
juventude no FPBP. Assim, se apresenta os principais resultados e discussões que foram desenvolvidos no decorrer
desta pesquisa.

Apresentador: Dario Ribeiro de Sales Junior

Título:  PG - Ciranda dos Orixás: Socialização religiosa e vida cotidiana de crianças candomblecistas.

Orientador: Miriam Cristina Marcilio

A presente comunicação versa sobre a agência de não-humanos e suas implicações para o conceito de socialização. A
partir de uma nova concepção do mundo social, doravante entendido como associação, bem como dos atores que
compõe estas associações, defendo a necessidade de reformulação do tradicional conceito de socialização tal como
proposto por Peter Berger e Thomas Luckmann, a fim de que ele possa dar conta não apenas da multiplicidade de
atores que compõe as associações, mas também das dinâmicas próprias das mesmas. A meu ver, o conceito
tradicional de socialização está assentado em algumas questões polêmicas, as quais busco problematizar ao longo
desta monografia, a saber, primeira: certo exclusivismo antropocêntrico; segunda, uma concepção do processo de
socialização como tendo em vista a inserção do indivíduo na realidade objetiva da sociedade; e, terceira, a assunção da
existência de uma socialização primária que encerra um processo de aprendizagem unidirecional. Não constitui objeto
desta comunicação, estabelecer uma genealogia do conceito de socialização para as diversas escolas sociológicas,
tampouco se tenciona refutar as acepções já existentes. Aqui, mais que construir pontes entre regiões ontológicas
distintas, interessa-me observar processos de socialização que resultem em configurações identitárias híbridas. Uma
vez familiarizado com esses processos, o interlocutor perceberá que os tradicionais conceitos de socialização carecem
de uma reformulação.

Apresentador: Darlane Silva Vieira Andrade

Título:  PG - A “SOLTEIRICE” NA CONTEMPORANEIDADE: UMA PROPOSTA DE ESTUDO EM SALVADOR

Orientador: Maria Gabriela Hita

O tema da “solteirice” tem ganhado visibilidade na mídia e começa a ser interesse de estudos acadêmicos, quando
dados da demografia revelam o aumento do número de pessoas solteiras e também de domicílios unipessoais no Brasil
e em diversos países, sendo esta uma tendência que vem se conformando principalmente a partir da década de 1970.
No Brasil o número de pessoas solteiras chega a 42,3% (totalizando 57,9 milhões de pessoas) em 2000. Salvador é
considerada a capital da “solteirice” com 45% da população acima de 18 anos, solteiros/as (IBGE, 2000). Os lares
unipessoais cresceram no período de 1991 ao ano 2000, numa proporção de 32,5%, passando de 6,5% (2,4 milhões do
total de famílias), para 8,6% (4,1 milhões), sendo grande parte dessas famílias constituídas por mulheres (15%) (IBGE,
2000). Algumas discussões para a compreensão do fenômeno apontam as principais mudanças que vem acontecendo
no campo das famílias, nos domicílios, nas relações de gênero, no amor, além das novas possibilidades de construções
de estilos de vida dentro do processo de individualização e democratização das sociedades ocidentais contemporâneas,
principalmente em contexto das classes médias de grandes centros urbanos, partindo de estudos de Castells (1999),
Beck e Beck-Gernsheim (1990), Giddens (1992), Bauman (2001). Meio às mudanças, a noção de “solteirice” tem
ganhado significados novos e mais positivos, desatrelados de um destino infeliz e solitário para quem não se casou,
principalmente para as mulheres. Somado à moradia unipessoal, tem-se discutido a emergência de um estilo de vida
só, ou vida no singular. As novas noções remetem às pessoas mais “independentes”, “autônomas” e “senhoras do seu
destino”, que caracterizam as “novas solteiras” como retrata Gonçalves (2007). Estas mulheres são descritas como
pertencendo às classes médias e altas, escolarizadas, independentes financeiramente, liberadas sexualmente, vivendo
sozinhas em grandes cidades do país. Diante deste quadro, esta tese procura explorar o que é a “solteirice” hoje,



Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: SOCIOLOGIA

Apresentador: Darlane Silva Vieira Andrade

Título:  PG - A “SOLTEIRICE” NA CONTEMPORANEIDADE: UMA PROPOSTA DE ESTUDO EM SALVADOR

Orientador: Maria Gabriela Hita

buscando dialogar com algumas de suas dimensões, tais como: o estilo de vida, a relação com o casamento em suas
diversas modalidades (a negação ou a busca deste), as novas noções de “solteirice” atreladas à autonomia,
independência e liberdade. Assim, o objetivo principal é compreender o fenômeno da “solteirice” na contemporaneidade,
a partir de experiências e construções de sentidos por homens e mulheres solteiros, adultos, de classe média, que
moram sozinhos na cidade de Salvador. Embasado na epistemologia feminista, utiliza gênero como a principal categoria
de análise. Adota uma abordagem metodológica mista utilizando os seguintes instrumentos para construção dos dados:
grupos focais, questionário estruturado, histórias de vida e observações de campo. Até o momento, foram realizados
três grupos focais com a participação de sete pessoas de ambos os sexos, com idades entre 31 e 47 anos, solteiras
(sem um relacionamento amoroso estável), de classe média e que moram sozinhas em Salvador. Nestes, foram
analisadas concepções sobre “solteirice”, trazidas a partir dos relatos de opiniões e experiências sobre o tema. Com os
resultados, foi construído um questionário fechado com questões mais específicas sobre o perfil sócio-econômico,
rotina, lazer, relações sócio-afetivas, vivências de “solteirice” e projetos para o futuro. Este será aplicado em 30 homens
e 30 mulheres, solteiros/as (sem um casamento) há pelo menos 5 anos, com idade acima de 30 anos, morando
sozinhos em Salvador. As histórias de vida serão realizadas com pessoas que representem os perfis de solteiros/as que
emergirem de forma mais relevantes nos questionários, com objetivo de aprofundar as principais questões da pesquisa.
As observações de campo têm sido realizadas na cidade, e assim como estudo bibliográfico, auxiliarão na compreensão
dos dados. O processo da pesquisa assim como os resultados alcançados até o momento, serão apresentados neste
Seminário.

Apresentador: Debora Macedo Costa

Título: O exercício da maternidade e seus nexos com a matrifocalidade dentro dos grupos domésticos

Orientador: Guaraci Adeodato Alves de Souza

O desenvolvimento do projeto maior “Configurações dos grupos domésticos
e solidariedade familiar intergeracional” visa à reconstrução dos modos e
condições de organização, estratégias, práticas de solidariedade e reprodução dos
grupos domésticos e suas significações, através de trabalho de campo com a
realização de entrevistas em profundidade com os atores sociais.
A partir deste projeto desenvolvo meu Plano de Trabalho, através de leituras
específicas e, focalizando durante o trabalho de campo aspectos da minha
temática referente aos aspectos do exercício da maternidade, da sociabilidade
familiar e as redes de apoio encabeçadas pelas mães.

Apresentador: Diana Anunciacao Santos

Título:  PG - Migração e Memória: a permanência do passado e a (re)significação da identidade

Orientador: Lidia Maria Pires Soares Cardel

Tal pesquisa propõe-se a compreender a principal relação estabelecida entre o processo de migração e a permanência
do passado na memória do indivíduo migrante e de sua comunidade de origem como formador de uma identidade social
e de um sentimento de pertença, a partir das análises em uma comunidade rural centenária do Litoral Norte do Estado
da Bahia. Resgatar a memória coletiva é buscar entendê-la dentro de uma perspectiva êmica das categorias de tempo e
espaço das próprias comunidades. Embora não haja uma regularidade nem uma linearidade no processo de
preservação dos eventos ocorridos no passado, as noções de tempo e espaço estão imbricadas e assinalam a
construção de uma identidade social e do sentimento de pertença caracterizados por constantes processos de migração
destes indivíduos. A memória, portanto, possui a temporalidade de existência do próprio grupo. É este tempo alicerçado
nos vários espaços de morada e trabalho que orienta tal sentimento de pertença e reforça a identidade social de grupo.
No entanto, a migração propõe uma mudança de lugar/espaço, marcando um novo tempo, um novo ritmo de vida e
trabalho, e quase sempre fragmenta a identidade do indivíduo, sem que construa uma outra. O migrante vive a
totalidade de uma ambigüidade única, assinalada por uma intensa moral e ética das relações sócio-culturais do seu
local de origem e pela representação de um papel sem definição no local de chegada. Desse modo, propõe-se uma
pesquisa qualitativa tendo por principais instrumentos metodológicos a utilização de entrevistas abertas - algumas a
partir da análise dos albúns de fotografia das famílias, grupos focais e observação participante. Em suma, procurar-se-á
entender se a  permanência de um passado comum na memória coletiva dos migrantes e daqueles que permanecem
em sua comunidade de origem constitui-se principal elemento de (re)significação de uma identidade coletiva.
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         Esta pesquisa de mestrado insere-se no Programa de Pós-graduação em Ciências Sociais da UFBA e encontra-
se em fase inicial de realização. Busca apresentar uma análise do trabalho feminino dentro das dinâmicas de
terceirização, estudando como caso emblemático o setor de limpeza na Universidade Federal da Bahia. Nesse sentido,
tem por objetivo geral: investigar as formas de contratação e as condições de trabalho das trabalhadoras terceirizadas
no setor de limpeza em uma instituição pública universitária: a Universidade Federal da Bahia. E mais especificamente:
Examinar as diferentes dimensões da terceirização do trabalho feminino na RMS, a partir de estatísticas da Pesquisa de
Emprego e Desemprego (PED/DIEESE), Pesquisa Nacional por Amostra e Domicílio (PNAD/IBGE) e Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS/MTE); Compreender o funcionamento das licitações, bem como a relação estabelecida entre
a instituição pública pesquisada e as empresas subcontratadas; Analisar os discursos das trabalhadoras terceirizadas
no setor de limpeza, representantes do sindicato e das empresas, sobre a estrutura de funcionamento da atividade e as
condições de trabalho na Universidade Federal da Bahia; Analisar os registros de reclamações trabalhistas junto ao
Departamento Jurídico do Sindicato e o Tribunal Regional do Trabalho.
         A referida pesquisa justifica-se por uma confluência de motivos. Os estudos desenvolvidos entre os anos 2002-
2009 (no âmbito dos projetos: “Trabalho, flexibilização e precarização: (re)construindo conceitos à luz de estudos
empíricos” e “ A Precarização social do trabalho no Brasil: uma proposta de construção de indicadores sociais”,
coordenados pela profª Graça Druck, dos quais faço  parte desde 2005, como bolsista de Iniciação Científica),
apontaram para uma acentuada precarização do trabalho, de três principais segmentos sociais: os negros, os jovens e
as mulheres. Na qual o trabalho feminino apresenta diferenciadas formas de precarização, como a discriminação de
salários, ocupação de postos de trabalhos menos qualificados, etc. Além disso, esta pesquisa procura contribuir para
uma análise crítica das formas de contratações e das condições de trabalho das mulheres em empresas de prestação
de serviços, que têm “aparentemente” melhorado suas posições no mercado de trabalho a partir do assalariamento
formal. Por fim, a escolha por este objeto de estudo se deu pela exigüidade da literatura sobre estudos focalizando a
terceirização do trabalho feminino no serviço público. Este estudo de caso já se justificaria pelo ineditismo, pois não se
encontrou nenhuma pesquisa sobre trabalhadores terceirizados nesta Universidade.
         Desta forma, destacam-se criticamente os aportes da literatura que estuda o fenômeno da terceirização, enquanto
relacionado ao crescimento dos índices de emprego no Brasil, particularmente no tocante a participação das mulheres
no mercado de trabalho. Assim, é feita uma contextualização do conceito de divisão sexual do trabalho e os seus
principais debates teóricos, indicando os efeitos do processo de precarização do trabalho sobre o trabalho das
mulheres. Além disso, discute-se a terceirização de modo a apresentar as suas distintas abordagens.
         Por fim, na metodologia está contida uma pluralidade de técnicas de coleta e análise de dados combinando uma
pesquisa qualitativa - por meio da realização de uma pesquisa documental em documentos públicos (relatórios de
gestão da UFBA, editais de licitação, processos trabalhistas junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região,
legislação que regulamenta a terceirização, etc.) e de entrevistas semi-estruturadas com as trabalhadoras no setor de
limpeza da UFBA, com representantes do sindicato da categoria e da empresa prestadora de serviço - com a análise de
dados estatísticos de fontes oficiais sobre trabalho a exemplo da PED/DIEESE, PNAD/IBGE e RAIS/MTE.

Apresentador: Elisia Maria de Jesus Santos

Título:  PG - Possessão e Vida Cotidiana no Contexto Afro-Brasileiro.

Orientador: Miriam Cristina Marcilio

	A partir de uma analise de campo, em uma  casa de candomblé, pode-se inferir algumas premissas, sobre a eficácia da
religião no cotidiano de mulheres residentes de um Bairro popular de Salvador e poder compreender a religião como
uma realidade social e com uma eficácia social.

Apresentador: Elvira Santos Pereira

Título: Estudos fundiários e processos de territorialidade no litoral norte baiano: um estudo de caso do
Município de Mata de São João

Orientador: Lidia Maria Pires Soares Cardel

Estudos fundiários e processos de territorialidade no litoral norte baiano: um estudo de caso do Município de Mata de
São João.

Esta pesquisa se insere num projeto amplo intitulado “Interações bioculturais e desenvolvimento rural sustentável em
região de Mata Atlântica: saberes e práticas naturais, mobilidades e dinâmicas territoriais”, fruto de um convênio entre o
NUCLEAR (Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais)/UFBA e o Laboratório de Etnologia da Universidade de Strasbourg,
estabelecido pelo Edital CAPES/COFECUB, e tem como objetivo



Área: CIÊNCIAS HUMANAS   Sub-Área: SOCIOLOGIA

Apresentador: Elvira Santos Pereira
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estudar a organização fundiária do litoral norte baiano a partir de dados presentes nos Censos fundiários e
demográficos realizados nos últimos 50 anos.
 A proposta  desta pesquisa é realizar um amplo levantamento de documentos de dados secundários e históricos, sobre
três município do litoral norte, tais como, registros de compra e vendas de terras, títulos de partilha por herança,
transmissão de posse de terras, medições de propriedades rurais, títulos de terras paroquiais, reconhecimento de terras
coletivas, dados e registros históricos sobre terras devolutas, inventários, registro de tabeliões, petições, livro de registro
de impostos territoriais, contratos de arrendamentos, e outros dados pertinentes. O campo empírico desta pesquisa se
volta, inicialmente, para o município de Mata de São João, área conhecidamente impactada pelos maciços de
reflorestamento de Eucaliptos e pelos grandes projetos turísticos implementados a partir de 1970.

Apresentador: Erika de Andrade Sadigursky Xavier

Título: Os muitos filhos de Francisco: Sobre subjetividade e sobre ser brasileiro e não desistir nunca

Orientador: Carlos Alberto Bonfim

A difícil missão de conceituar, escolher e classificar estilos musicais é posta em questão neste projeto que percebe
claramente a manipulação e o outro lado da história que está por trás da música popular brasileira e dos seus artistas.
Longe de querer conceituar, Este trabalho esclareceu e compreendeu o contexto musical do Brasil, e a abrangência que
ele ganha, no sentido de transformar e influenciar a vida da população mesmo que indiretamente. O fato é que a música
faz parte da vida do povo em muitos aspectos fundamentais, e principalmente aqueles ligados a subjetividade
humana.Quando falamos em música cafona a associamos imediatamente a cantores bregas, de gênero romântico, de
gosto duvidoso e grande sucesso popular. Mas quando pensamos na música popular brasileira não incluímos estes
sucessos no acervo das nossas canções. Isso acontece porque o universo da música no Brasil envolve questões
sociais e comerciais que vão além da escolha e do gosto de cada um. Este trabalho tem o intuito de desvendar e por
em questão estes conceitos que envolvem o cenário musical brasileiro.

Apresentador: Erika Saldanha de Paula

Título:  PG - A violência sexual na família:Um estudo sobre o enfrentamento a partir de intervenção institucional

Orientador: Miriam Cristina Marcilio

O objetivo principal deste trabalho é estudar como os pais e familiares de crianças e adolescentes vítimas de violência
sexual constroem sua percepção do fato e sua trajetória em lidar com o problema a partir do atendimento do caso na
instituição de apoio às vítimas e seus familiares, Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (CEDECA-BA.), ONG
que abarca ações, campanhas e políticas sobre abuso e exploração sexual, existente desde 1991. Meu recorte baseia-
se no fato de que são os pais ou responsáveis que estruturam os projetos de vida da família, e que os reelaboram para
adequá-los à nova realidade após a experiência da violência, através da educação que transmitem aos seus filhos. E
também por ocuparem lugar fundamental na mediação da família com a comunidade ou a sociedade mais ampla, em
situações de violência. Desta maneira, busquei contribuir para a discussão do enfrentamento à violência sexual a partir
da análise de narrativas dos familiares de vítimas atendidas pelo CEDECA-BA, em sua maioria mães solteiras e de
baixa renda que procuram a instituição com a expectativa de obterem um cuidado especializado aos seus filhos e
orientação na condução do problema, diante da dolorosa e desnorteadora revelação do abuso sexual, geralmente
intradomiciliar. Essas mães inicialmente desconhecem como lidar com o fato, pois têm como realidade o desamparo
governamental na solução de seus problemas em geral, e a escassez de recursos financeiros e de informação, o que
gera, inclusive, descrença em serviços como o disque denúncia. Os questionamentos que suscitam este estudo erguem
-se em face à magnitude das violações de natureza sexual, cometidas contra a criança e o adolescente, e à
complexidade da intervenção sobre tal problemática, particular e especialmente, no contexto da assistência institucional.
O presente estudo objetiva analisar também as representações e ações dos técnicos da instituição de apoio CEDECA-
BA acerca do enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. Especificamente, busca conhecer as
noções, opiniões e valores tanto dos familiares de vítimas como também destes técnicos acerca do problema em foco.
Dos primeiros como percebem e lidam com a situação e dos últimos as ações de diagnóstico, de notificação, de
encaminhamento e acompanhamento dos casos. A estratégia metodológica adotada para tal fim centra-se na incursão
etnográfica de uma instituição não governamental de referência no atendimento a casos de violência sexual praticada
contra crianças e adolescentes na cidade de Salvador. Usamos como fontes de dados: narrativas de familiares de
vítimas na trama da violência, bem como de técnicos da referida instituição; e anamneses dos casos acompanhados por
esta. A proposta de estudo lançada nesta dissertação se faz muito importante, pois cumpre a função de contribuir para
a ampliação da discussão sobre formas de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, além de
servir, em última instância, como
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instrumento de avaliação do serviço prestado pela própria instituição, já que possibilita a sua reflexão acerca das
demandas provenientes do contexto social das famílias atendidas, uma vez que este estudo dá voz à família de onde
vive e se desenvolve a criança e o adolescente violentados sexualmente. A partir deste estudo também se conhece o
entendimento que as famílias têm do problema e a redes sociais que podem contar, suas expectativas de ajuda, assim
como a experiência e transformação do sofrimento pelas quais passam. Trata-se de mais um veículo de discussão e
aprofundamento de um tema tão complexo e pouco pesquisado. Diante desta experiência inesperada e desconhecida,
geralmente não compartilhada socialmente, o familiar responsável pela vítima, enfrenta dificuldades em enfrentar e
superar tal situação. As narrativas mostraram que o familiar busca a instituição por querer sanar os possíveis traumas
sofridos pela criança ou adolescente, e seguir exercendo o papel de protetor destes.

Apresentador: Fernanda Blanco Vidal

Título:  PG - “Debaixo d’água lá se vai a vida inteira”- o que as águas afundam...as lembranças fazem emergir -
Memória dos atingidos pela Barragem de Pedra do Cavalo- Bahia

Orientador: Lidia Maria Pires Soares Cardel

Esta apresentação é parte das discussões iniciais permitidas a partir do projeto de mestrado submetido e aprovado ao
programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFBA em 2010 com o título anteriormente referido. Trata-se de
uma pesquisa inicial, centrada ainda em levantamentos e análises críticas da bibliografia sobre barragens e breves
aproximações com o campo em questão. Nela, pretende-se estudar e problemáticas sobre os impactos sociais
produzidos pelas barragens hidroelétricas. Em todo o mundo, ao longo das últimas décadas, mais de 40 milhões de
pessoas já foram atingidas por tais empreendimentos (CMB, 2000). O caso do Brasil não é diferente, visto que nosso
modelo energético sustenta-se na fonte hídrica sendo portanto 79% de nossa energia proveniente das mais de 2.000
barragens construídas no país (MAB, 2004; ROTHMAN, 2008). Por conta disso, sugere-se que mais de 1 milhão de
brasileiros já tenham sido atingidos por barragens. Este número tende a crescer, já que o o Plano Decenal de Expansão
da Energia Elétrica de 2006-2015 do Ministério de Minas de Energia do Brasil (MME) - prevê a construção de mais 494
Barragens e 942 Pequenas Centrais Hidroelétricas (MAB, 2004). Estas barragens, segundo estimativas do MAB,
implicarão na expulsão de mais de 850 mil pessoas de suas terras, quase dobrando o número atual de atingidos.
Para a construção destes empreendimentos, enormes áreas precisam ser alagadas para produção do lago(reservatório
de água) e por conta disso, comunidades ou mesmo cidades inteiras são submersas, implicando no deslocamento
compulsório de toda a população que ali vive. Em alguns estudos sobre o tema, palavras como tristeza, incerteza,
angústia, dor, medo e ansiedade são encontradas, numa clara indicação de que as barragens, além de causarem
prejuízos materiais, têm ocasionado danos imateriais e sofrimentos incalculáveis a estas populações. Qual o custo
social das barragens e como elas afetam as pessoas e comunidades são algumas das preocupações desta pesquisa
que pretende, a partir da memória dos atingidos, reconstruir suas trajetórias e histórias de vida em relação à barragem
de Pedra do Cavalo.
Apesar de números tão elevados de pessoas atingidas, a maior parte dos estudos de barragens ainda se concentram
nos aspectos econômicos, físico-químicos ou biológicos, considerando neste caso apenas impactos ambientais de tais
empreendimentos, e deixando as problemáticas sociais suscitadas como uma dimensão periférica. No levantamento
realizado na bibliografia da área em bancos de teses de 05 grandes universidades (USP, UFV, UFSCAR, UFBA e
UFRJ,) no banco de dados da CAPES, nas principais bases de dados de periódicos científicos do país e em livros sobre
o tema, identificamos que a vasta maioria dos estudos realizados concentra suas abordagens nos aspectos ambientais,
técnicos ou econômicos das barragens.  É nesta lacuna da bibliografia e tendo estas preocupações como guias, que o
presente estudo pretende contribuir, realizando uma pesquisa sociológica, utilizando algumas contribuições da
psicologia social, na investigação do modo como as populações atingidas vivenciam tais impactos e deslocamentos.
Perguntamo-nos: como estes processos foram vividos? Além de gerar empobrecimento, que outros efeitos mudanças
sociais tão drásticas produziram? Como se deram os processos de reconstrução destas comunidades? Quais as
reverberações sociais e subjetivas, individuais e coletivas destas transformações?
 	É importante destacar que a escolha de Pedra do Cavalo não é aleatória: trata-se de uma barragem localizada na
Bahia que deslocou aproximadamente 5.000 pessoas de suas terras, produzindo importantes alterações e que apesar
de ter sido construída há mais de 24 anos, é pouco estudada (CARMO, 2007; GERMANI, 2003; SANTOS, I.;  PROST,
2008).
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Apresentador: Gilda Conceiçao Silva

Título: Estudos fundiários e processos de territorialidade no litoral norte baiano: um estudo de caso do
Município de Itanagra

Orientador: Lidia Maria Pires Soares Cardel

Esta pesquisa se insere num amplo projeto intitulado “Interações bioculturais e desenvolvimento rural sustentável em
região de Mata Atlântica: saberes e práticas naturais, mobilidades e dinâmicas territoriais”, fruto de um convênio entre o
NUCLEAR (Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais)/UFBA e o Laboratório de Etnologia da Universidade de Strasbourg,
estabelecido pelo Edital CAPES/COFECUB, e tem como objetivo estudar a organização fundiária do litoral norte baiano
a partir de dados presentes nos Censos fundiários e demográficos realizados nos últimos 50 anos.
 A proposta  desta pesquisa é realizar um amplo levantamento de documentos de dados secundários e históricos, sobre
três município do litoral norte, tais como, registros de compra e vendas de terras, títulos de partilha por herança,
transmissão de posse de terras, medições de propriedades rurais, títulos de terras paroquiais, reconhecimento de terras
coletivas, dados e registros históricos sobre terras devolutas, inventários, registro de tabeliões, petições, livro de registro
de impostos territoriais, contratos de arrendamentos, e outros dados pertinentes. O campo empírico desta pesquisa se
volta, inicialmente, para o município de Itanagra, área conhecidamente impactada pelos maciços de reflorestamento de
Eucaliptos e pelos grandes projetos turísticos implementados a partir de 1970.

Apresentador: Gilmaro Nogueira

Título:  PG - AS IDENTIDADES COMO PARADIGMAS DO DISCURSO CIENTÍFICO E POLITÍCO

Orientador: Leandro Colling

Embora tenhamos ampliado a noção de Direitos Humanos, convivemos com muitos casos de violência contra grupos
sociais específicos, como: negros, mulheres e homossexuais. Numa tentativa de resolver tais conflitos, os movimentos
sociais têm empregado políticas identitárias em busca de visibilidade e reconhecimento social. Esse artigo discute a
eficácia de tais políticas, problematizando o modo como estas identidades foram construídas.

É através de um modelo de ciência positivista que a sociedade burguesa do séc. XIX constrói a identidade do oriental,
do negro e do homossexual. Os estereótipos  até então baseados no senso comum e nas tradições orais, passam a ser
reconstruídos no discurso científico, com o objetivo de confirmar as discriminações sociais. Estes discursos racializantes
não apenas classificam, mas ordenam e hierarquizam. É dentro desta visão ideológica que a sociedade burguesa do
séc. XIX institui as identidades sexuais, a partir da patologização de todo comportamento sexual que não é
biologicamente reprodutivo. Os limites destas categorias colocam em discussão não apenas o conhecimento científico
positivista e naturalizador, mas também os discursos políticos forjados dentro do paradigma das identidades. O
movimento Tr@ans do Equador é um exemplo de política fora deste paradigma.

Apresentador: Glauber Barreto Luna

Título:  PG - As representações sociais no cinema documentário: uma análise do filme Global Metal

Orientador: Antonio da Silva Camara

O seguinte trabalho insere-se na perspectiva de análise das representações sociais exibidas no cinema documentário.
O objeto de estudo será o rock metal e a relação com o público apreciador deste estilo musical em diferentes países
exposto no documentário Global Metal, produzido pelo antropólogo canadense Sam Dunn e por Scot McFadyen e
lançado no ano de 2008. O objetivo deste estudo pretende compreender os elementos socialmente representados pelo
filme-documentário, que caracterizam a forma e o conteúdo do Reavy Metal enquanto estilo musical e entender, através
dos relatos dos entrevistados no filme documentário, como esses elementos reagem para a formação de sentimentos
de identificação dos apreciadores do “metal”. A metodologia utilizada fundamentou-se na apreciação e decupagem do
filme, tendo por horizonte teórico, textos e autores pertinentes à teoria da sociologia da arte e de elementos técnicos do
cinema documentário, como processo de análise das representações dos atores sociais mostrados no filme. Global
Metal é um documentário que aborda o rock metal como um elemento cultural pertencente ao processo de globalização.
Através da construção imagética, os diretores expõem as contradições entre as diferentes culturas de países do
continente sul americano, asiático, europeu e do oriente médio, com as peculiaridades do Reavy Metal, e como esse
estilo musical passa por processos de reconstrução da forma e conteúdo nestes locais por meio da incorporação de
aspectos da cultura local. Demonstra-se, também, que na maioria dos países visitados pelos diretores da película aqui
abordada, o “metal” conecta-se diretamente com questões advindas dos problemas sociais, expondo-as nas letras e no
som.
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Apresentador: Hanna Cerqueira da Silva

Título: Revolta e conformismo religioso na religiosidade popular baiana: a experiência representada na
Literatura de Cordel

Orientador: Jorge Luiz Bezerra Novoa

Apreender e analisar com base na teoria social geral de Marx e dos conceitos que ele cunhou ou que inspirou
(alienação, ideologia,mentalidade, imaginário, estranhamento falsa consciência, reificação, memória e representação
social). Marx acreditava que a religião era o ópio do povo, mais também o suspiro que lhe permitia respirar e sobreviver
ao mundo de exploração e dominação degradantes oriundas das condições sociais gerais da sociedade capitalista de
seu tempo. Nesse plano de pesquisa se parte dessa premissa e da hipótese geral de que essas mesmas condições se
degradaram ainda mais o que explicaria a proliferação incessante das religiões que se multiplicam de modo
exponencial. No Nordeste brasileiro e na Bahia seu povo é crédulo, é religioso, mais é também profano e sincrético, de
um sincretismo que ocorre com muita força nos nossos espaços socais. Nestes, contudo as religiões se submetem a
religiosidade do povo. Isto quer dizer simplesmente que o povo nordestino e baiano vivem as religiões dominantes a seu
modo. Nem sempre de modo conformista e muitas vezes, como resistente e de modo revoltado e contestador. Ou seja,
empiricamente e teoricamente é possível se sustentar a hipótese de que os espaços e instancias estruturais dos
fenômenos ideológicos e de como eles são preenchidos pelas religiões não se dão de modo impermeável ou blindando
essas instancias às influencias recíprocas da visões de classes e categorias socais distintas e não raro em conflito e
mesmo em lutas.
Essa experiência tem sido ricamente ilustrada e representada pela literatura em geral, pela literatura de cordel e por um
cinema marcado por esta experiência cordelista (ou cordelística) e que pode ser encontrada na experiência de uma
filmografia bastante expressiva não necessariamente nordestina como foi o caso nos filmes O alto da compadecida
(Guel Arraes 2000)  ,O pagador de promeças (1Ancelmo Duarte 1962 ) , O homem que desafio o diabo (Moacy Góes
2007), Barra vento (Glauber Rocha 1962).

Apresentador: Hidemi Soares Miyamoto

Título:  PG - A Representação da Violência Urbana nos Romances O Matador e o Invasor

Orientador: Antonio da Silva Camara

A presente comunicação tem por objeto a análise dos romances O Matador (Patrícia Melo) e O Invasor (Marçal Aquino)
com base na sociologia doromance de Georg Lukács e Lucien Goldamann. A diferença existente entre a epopéia grega
e o romance burguês, engendrado por mudanças das estruturas sociais, segundo Lukács foi o caráter fechado da
cultura que possibilitou o aparecimento da epopéia grega. Já na sociedade burguesa o romance surge como
conseqüência do caráter problemático de sua cultura. As diferenças culturais ocasionaram uma relação oposta entre o
sujeito criador da obra literária e o mundo empírico em que vive, engendrando uma representação harmoniosa entre ser
e mundo na Grécia antiga, e uma relação desarmoniosa entre o ser e o mundo, na moderna sociedade burguesa. Essas
diferenças culturais, e em última instância diferenças das estruturas sociais, deu origem a uma nova forma literária, o
romance. O que nós percebemos ao longo dessa monografia, foi uma mudança em um dos conceitos chaves que
Lukács constrói para a formulação do conceito do romance, a do herói problemático. No caso especifico dos romances
estudados, o abismo que separa os valores do herói problemático em relação ao mundo degradado inexiste, não existe
nenhum valor autêntico nesses romances, no sentido que Goldmann dá a esses valores autênticos.
Esses valores autênticos estão estritamente relacionados com a concepção de mundo de cada escritor, dessa forma
tanto Lukács, quanto Goldmann viam nos próprios romancistas indivíduos que mantinham certa autonomia perante aos
valores da burguesia.
Para nós umas das possíveis explicações para o desaparecimento da figura do herói problemático, seria o
aprofundamento da contradição entre os princípios éticos instaurados pela burguesia quando de sua revolução, com a
prática efetiva do cotidiano na sociedade capitalista. A competição desenfreada, a hipertrofia da esfera econômica, com
os indivíduos sendo mensurados pela apropriação do capital. Os livros analisados mostram como tal lógica é vivenciada
tanto pela classe dominante, quanto pelos que almejam sucesso econômico e, neles não se registra outras alternativas
para o modo de vida. Parece-nos também, que esta ausência de tensão entre o mundo tal como ele é e as
possibilidades de superação ou construção de outros padrões de sociabilidade talvez possam também ser atribuídos ao
enfraquecimento do pensamento de esquerda, sobretudo depois do desaparecimento da experiência do “comunismo
real”, ou de uma forma mais crítica, de uma experiência não-capitalista. Entre o fim dos anos 1980 e início dos anos
9190 houve a derrocada do “socialismo real” na Europa oriental, dessa forma a única contraposição ao modo de vida
capitalista desapareceu, isso propiciou um descrédito quanto às possibilidades de alteração do status quo.
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Título:  PG - De Euclides da Cunha à Glauber Rocha - elementos para uma análise da realidade social do sertão
nordestino e do Brasil

Orientador: Antonio da Silva Camara

De Euclides da Cunha à Glauber Rocha – elementos para uma análise da realidade social do sertão nordestino e do
Brasil.

OBJETO - A obra cinematográfica de Glauber Rocha se insere no debate dos estudos sobre a formação cultural e
social do Brasil, tendo como exemplo os trabalhos de Sérgio Buarque de Holanda e Gilberto Freyre; como também
participa do movimento mais amplo de renovação estética nas artes brasileiras do século XX (representado desde as
vanguardas modernistas da década de 1920, passando pelo ciclo regional de 30-45 na literatura até o Tropicalismo),
nas quais se observa um forte interesse pela temática nacional, tateando uma possível identidade, o que demonstra,
por sua vez, uma preocupação análoga a dos teóricos da formação brasileira. Da mesma forma, a obra Os Sertões
(1902) de Euclides da Cunha é um referencial dessa tradição intelectual em compreender a gravidade dos problemas
brasileiros. De modo específico, as sua análises partem das configurações sociais do sertão nordestino. O livro aborda
as questões da pobreza, da miséria e da carnificina promovida pelo poder estatal da república contra os seguidores do
beato Antônio Conselheiro.
O presente estudo busca investigar como as obras de Euclides da Cunha, Os Sertões, e de Glauber Rocha, os filmes
Deus e o Diabo na Terra do Sol (1963) O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreio (1967) se inserem nesse esforço
em captar essa realidade social da população sertaneja refigurada nos trabalhos desses dois autores. A análise por
conta, desta percepção, não ocorre diretamente no sertão nordestino, mas nas representações fílmicas e literária; os
estereótipos da realidade social dão formas para as obras, e esses estereótipos  são as chaves para  a compreensão
do real.. Ao mesmo tempo, o estudo pretende analisar como ocorre a apropriação de o Sertões por Glauber Rocha,
comparando uma abordagem científica (“literária”) e a outra cinematográfica.
Metodologia - A pesquisa foi realizada com seguintes etapas: a) analise fílmica; b) análise de texto. Para compreender a
estrutura do objeto fílmico, a pesquisa utilizou a análise textual de filmes. Esse método fundamenta-se em dois grandes
procedimentos: decomposição e recomposição do filme. O primeiro procedimento consiste na segmentação do filme e
na análise aprofundada de cada segmento, enquanto o segundo representa a inferência sobre os dados observados.
Para pesquisar o livro Os Sertões a técnica empregada será a da análise de conteúdo, especificamente a análise
temática, que consiste em determinar os núcleos de sentido que estruturam uma comunicação, buscando compreender
os elementos significativos dos textos.
Resultado – As obras de Euclides da Cunha e Glauber Rocha descrevem e analisam a realidade social do sertão
nordestino, tentam abordar o modo como essa formação social se concretizou. Euclides da Cunha apresenta um “tipo
social”, o sertanejo, que em sua palavras apesar de ser “antes de tudo, um forte” estava destinado ao desaparecimento
diante da “civilização”, com bases em concepções racistas como a do teórico austríaco Ludwig Gumplowic, em virtude
da mestiçagem. Ao contrário dessa posição Glauber Rocha considera o “homem do sertão” deve buscar a sua
“ressurreição”, para sair desse estado de coisas, através de lutas sociais, no filme Deus e o Diabo na Terra do Sol, ele
aponta a necessidade de superar as lutas antigas do sertão: o messianismo e cangaço. Um segundo aspecto a ser
observado, Glauber Rocha, constrói o personagem do beato, principalmente seu discurso, a partir das descrições de
Euclides da Cunha sobre Antônio Conselheiro. Do mesmo modo, a narrativa se realiza de modo análogo ao de Sertões,
seguindo o estilo épico

Apresentador: Ilane Samara Soledade Burgos Silva

Título:  PG - Um olhar sobre a ciência: a formação da noção de saúde para usuários do SUS na cidade de
Salvador.

Orientador: Paulo Cesar Borges Alves

O estudo proposto visa compreender o ideal de saúde e sua busca para usuários do SUS. Ao identificar o papel da
prática médica, visa-se identificar a influência dos conceitos da ciência e do modelo biomédico sobre estes usuários.
Através das narrativas de trajetórias de enfermos possuidores de doença crônica, busca-se compreender como
formulam as idéias acerca do significado de saúde, percorrendo-se três etapas: experiência, conhecimento e ação-
comunicação. A diversidade do conceito do estado de saúde, para além da ausência de doenças, depende de múltiplos
aspectos, e se faz importante compreendê-los para capturar as carências e necessidades específicas de uma
comunidade. Se uma biossociabilidade – conceito formulado por Rabinow- incide sobre o entendimento da esfera
natural com o intuito da sua artificialização, ou seja, na formação de indivíduos com códigos identificadores baseados
no critério biológico, faz-se mister compreender se o conhecimento compartilhado acerca de suas doenças contribui
para as suas formulações sobre o estado de doença e saúde e bem-estar. Contudo, entende-se aqui que, ao mesmo
tempo em que o
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Apresentador: Ilane Samara Soledade Burgos Silva

Título:  PG - Um olhar sobre a ciência: a formação da noção de saúde para usuários do SUS na cidade de
Salvador.

Orientador: Paulo Cesar Borges Alves

pensamento biomédico influencia na forma pela qual se deve tratar o corpo e as doenças, há um limite para esta
determinação. E este limite é o que mantém o indivíduo atrelado à sua história, ao seu tempo, às suas vivências.

Apresentador: Iracema Sousa de Medeiros Costa

Título: Personagens Geracionais na Família Contemporânea: Centenários e Pivôs (2ª parte)

Orientador: Alda Britto da Motta

O projeto propôs investigar as relações intergeracionais presentes na família contemporânea, uma vez que o atual
aumento da longevidade, característica marcante da sociedade atual, e conseqüente coexistência entre diferentes
gerações, implicam em numerosas mudanças nos padrões e arranjos familiares. O trabalho foi realizado a partir de
categorias sociais relacionais- gênero, idade/geração e classe social- que podem ser consideradas como dimensões
básicas de análise da vida social. Dentre os grupos geracionais estudados vem-se destacando um intervalo etário em
extensão entre os idosos “jovens” e os “velhos mais velhos”, que estão formando também um grupo populacional
adicional ainda mais velho: os dos centenários. Assim, o plano de trabalho “Centenários” orientou-me no estudo
específico desse segmento geracional- os “velhos mais velhos”. Interessou-me, como foco central de análise,
compreender como as relações são estabelecidas entre esses indivíduos e seus demais parentes (filhos e netos)
pertencentes a outras gerações. A metodologia utilizada constituiu-se de trabalho de campo, que se desenvolveu a
partir de visitas de observação, registradas em diários de campo, aos domicílios dos entrevistados, além da realização
de entrevistas aos centenários e seus familiares, bem como a gravação e transcrição dessas. O registro em diário de
campo foi intensamente utilizado, rendendo excelentes subsídios às entrevistas. Com o desenvolvimento do estudo foi
possível identificar complexas redes de relações entre as famílias, marcadas pelos papeis superpostos ou, mesmo,
novos, decorrentes do recente fenômeno da família multigeracional. Além da contribuição aos escassos estudos sobre
os centenários, a pesquisa propiciou informações que permitem pensar a implementação de políticas públicas
direcionadas a esse segmento populacional cujo crescimento demográfico é cada vez mais evidenciado.

Apresentador: Isa Farias dos Santos de Carvalho

Título:  PG - Precarização, família e moradia em bairros pobres de salvador

Orientador: Iracema Brandao Guimaraes

O estudo busca entender quais os fatores que favorecem ou interferem na formação das redes sociais com base na
família e nas relações de vizinhança, considerando-as como uma dimensão da sociabilidade primária.
O trabalho se apóia em textos que abordam o referido assunto, no qual visualizo uma conexão com o presente tema a
partir da realidade de alguns bairros precários de Salvador, sobretudo as ZEIS (Zonas Especiais de Interesse social)
Consolidadas que correspondem aos bairros residenciais da população de baixa renda definidos segundo o critério do
Plano Diretor Urbano de Salvador.
Para tanto, relaciono a infra-estrutura do bairro Nordeste de Amaralina, situado na Orla Marítima de Salvador, às
múltiplas relações sociais existentes no bairro. Com esta análise, pretendo caracterizar as condições de vida das
populações residentes em ZEIS Consolidadas.

Apresentador: Israel de Jesus Rocha

Título:  PG - Estudando uma inovação técnica em saúde: o caso do transplante de células-tronco para
pacientes cardiopatas – trajetórias de pesquisadores e médicos.

Orientador: Iara Maria de Almeida Souza

O objetivo deste projeto foi o de caracterizar as trajetórias dos pesquisadores e médicos envolvidos com pesquisas em
Células-tronco. Para tanto realizamos entrevistas com pesquisadores de um laboratório da Fiocruz de Salvador. Além
disso observamos as reuniões para a discussão de resultados do laboratório e pesquisas desenvolvidas de outras
instituições. Analisamos este material à luz dos estudos sociais sobre a ciência e a tecnologia, que nos últimos anos
tem se constituído como uma fonte relevante de pressupostos de análise para o modo como a ciência e a tecnologia
são desenvolvidas em nossa sociedade. Os resultados acentuam a maneira como acontece a cooperação e a
organização no laboratório e a maneira como as contingências fazem parte da trajetória dos pesquisadores envolvidos
com a pesquisa na Fiocruz.
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Apresentador: Iuri Messias Rodrigues Soares

Título: Indicadores de precarização do emprego e da saúde do trabalhador

Orientador: Maria da Graca Druck de Faria

O presente plano de trabalho integra o projeto Indicador de precarização social do trabalho no
Brasil e na Bahia, tendo como principal objetivo a construção dos indicadores quantitativos de
Precarização do Emprego, Indicadores de Intensificação do Trabalho e Indicadores de
Precarização da Saúde do Trabalhador, com base nas estatísticas de dados da PNAD - Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios, Censos Demográficos (IBGE) e Pesquisa de Emprego e
Desemprego (PED), nas bases de dados do Instituto Nacional do Seguro Social do Ministério da
Previdência Social (DATAPREV-INSS/MPS). Também estou realizando pesquisas no site do
Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador (CESAT), no INST/CUT- Instituto Nacional de Saúde
no Trabalho e em livros que tratam sobre temas referentes à saúde do trabalhador e a relação com
a precarização e flexibilização do trabalho. Nos sites, estão sendo pesquisados dados referentes às
ações que assegurem a salubridade no trabalho, a participação governamental no contexto da
saúde laboral. Nessa fase da pesquisa estou analisando os dados quantitativos e elaborando séries
históricas estatísticas dos Indicadores referentes ao meu plano.

Apresentador: Jamile dos Santos Carvalho

Título:  PG - CONCEITUANDO EMPODERAMENTO: um olhar a partir das políticas públicas de gênero no Brasil

Orientador: Marcia dos Santos Macedo

O presente relatório se propõe a realizar uma breve análise da intervenção do Estado brasileiro na área das políticas
para mulheres, através da investigação da atuação da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres – sob a
inspiração do I e II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres – na proposição e operacionalização de uma política
pública em torno da equidade de gênero no mundo do trabalho: o Programa Pró-Equidade de Gênero. Nesse sentido,
tem por objetivo apresentar um breve panorama do Programa Pró-Equidade de Gênero no intuito de tentar discutir e
avaliar sua potencial contribuição para a construção da equidade gênero no mercado de trabalho formal no Brasil.

Apresentador: Joao Gilberto Paim Mascarenhas

Título:  PG - Representações Sociais no Cinema Documentário Brasileiro: Análise dos filmes “Babilônia 2000” e
“Fala Mangueira”

Orientador: Antonio da Silva Camara

Este projeto é consequência de estudos sobre representações da vida rural no cinema documentário no período 2006-
2008, momento no qual o grupo de pesquisa percebeu que questões aparentemente específicas tratadas por aqueles
filmes encontravam-se interligadas como o próprio modo de vida urbana. O Meu plano de trabalho na pesquisa, foi
delineado com eixos centrais: o primeiro analisar dois filmes documentários: “Babilônia 2000” de Eduardo Coutinho e
“Fala Mangueira”, dirigido por Frederico Confalonieri. Os demais objetivos visavam o estudo coletivo da literatura e da
metodologia de análise fílmica e o estudo de textos voltados para a minha monografia sobre música popular brasileira.
Os filmes analisados nos permitem compreender melhor a realidade das grandes concentrações de moradias populares
nas cidades brasileiras, também o modo de vida e de pensamento dos seus moradores.
Em Babilonia 2000, Coutinho e sua equipe sobem o morro da Babilônia no Rio de Janeiro para gravar os preparativos
dos moradores para a virada do ano e suas expectativas de futuro. As entrevistas extrapolam o tema original
desdobrando-se em várias sub-temáticas. Já Fala Mangueira, recupera a musicalidade do morro relacionando-a à vida
cotidiana dos moradores do morro da Mangueira.
   A análise fílmica desses documentários é importante para a compreensão do modo como se organizaram a vida dos
setores mais populares após o processo de urbanização mal planejada das grandes cidades. Como suas falas e o
modo que cantam e estetizam seu cotidiano refletem as diversas histórias de vida que se organizaram da maneira mais
exposta possível às contradições capitalista da sociedade moderna

Apresentador: João José de Santana Borges

Título:  PG - Sobre árvores e Budas: globalização e contestação silenciosa

Orientador: Iara Maria de Almeida Souza

Este trabalho tem como principal objetivo contextualizar a discussão acerca do misticismo ecológico em sua interface
com a política. O seu intuito é o de fornecer elementos para a compreensão da dimensão política do movimento místico-
ecológico, através de uma leitura sobre os movimentos transnacionais de contestação cultural, bem como de uma
descrição densa das comunidades que têm no ideal místico e na práxis ecológica os seus pilares.
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Apresentador: Josciene Santos de Jesus

Título:  PG - Vozes do Quebec; imagens da quebecidade

Orientador: Ana Rosa Neves Ramos

Através da análise de uma importante antologia da literatura quebequense, a saber, Vozes do Quebec (BERNAD, Zilá;
MELANÇON, Joseph (orgs.), 1991), busca-se neste trabalho investigar como a província de Quebec – formada
majoritariamente por descendentes de franceses e localizado no Canadá, bilíngue, porém predominantemente
anglófono – concilia a busca pela preservação de uma “identidade quebequense”, calcada na herança cultural francesa,
à necessidade de se adequar às exigências de um mundo global e de um país que se mantém, em grande parte, graças
aos imigrantes. Dessa forma, torna-se imprescindível entender o processo de modernização e americanização
verificado na província após a Revolução Tranquila (anos de 1960), que incitou no Quebec uma mudança radical em
diversos segmentos e áreas, inclusive na cultura e na religião. Assim, toma-se como objeto de reflexão a última parte da
referida antologia – obra dividida em quatro partes, correspondendo às diferentes vozes literárias do Canadá francês e
do Quebec, conforme os estatutos do país: a voz francesa (1535-1763), a voz canadense (1763-1867), a voz
canadense-francesa (1867-1960) e a voz quebequense (1960 até a atualidade) – por considerar que ela reflete as
principais questões identitárias da sociedade quebequense atual. Além disso, outras bibliografias foram levadas em
consideração para a elaboração deste trabalho, a fim principalmente de contextualizar os textos literários e de
demonstrar sua efetividade na realidade da província.

Apresentador: Karina Cristina Sena Gomes

Título:  PG - Das Bases de Apoio a Cultura aos Pontos de Cultura ou sobre como a sociedade civil e os
movimentos sociais se inseriram no MinC

Orientador: Iara Maria de Almeida Souza

No presente trabalho, buscamos observar o encontro entre duas frentes de ação promovidas pelo Programa Cultura
Viva – iniciativa financiada pelo Ministério da Cultura e capitaneada pela Secretaria de Cidadania Cultural –, sendo elas,
o Ponto de Cultura (PDC) e a Cultura Digital (CD). Nosso intuito é descrever e analisar as cadeias de tradução – bem
como os princípios de simetria e de rede da teoria do ator-rede (ANT) – que tiveram de ser construídas para que o
conjunto de práticas e princípios idealizados pela CD pudessem se expandir para a rede de Pontos de Cultura.
Essas duas ações vêm sendo implementadas pelo Ministério da Cultura desde julho de 2004 como parte do Programa
Cultura Viva que, por meio de editais, seleciona comunidades, ONGs ou iniciativas civis sem fins lucrativos em geral –
que já desenvolvam atividades junto às comunidades locais há pelo menos dois anos –, doam kits multimídia ou uma
determinada quantia em dinheiro para a aquisição de equipamentos destinados à produção de conteúdos digitais e
interconexão em rede e também para a manutenção das atividades e oficinas de cada Ponto.
Com isso, o projeto pretende incentivar a construção de uma rede descentralizada de produtores culturais e explorar
duas características da estrutura das redes digitais que se apresentam como fundamentais, a saber, a possibilidade de
colocar estes diversos atores geograficamente dispersos em contato e a viabilização de um espaço para criação e
fomento de uma rede de produção colaborativa por meio da utilização de softwares e licenças livres.
É importante ressaltar que a Ação Cultura Digital, foi concebida em parceria com coletivos e ativistas militantes do
software livre e do uso tático de mídia partindo da perspectiva de que a integração entre as tecnologias digitais e as
produções culturais populares nunca se dá de forma neutra, e que as primeiras influenciam de maneira estratégica às
formas de se conceber,  produzir, compartilhar e proteger os bens culturais.
Desta forma, opção empreendida pelo projeto foi claramente pelo formato de produção colaborativa – que pressupõe a
garantia das quatro liberdades, a saber, a de uso, a de estudo, a de modificação e a de distribuição desses bens
imateriais –, em detrimento do modelo proprietário – que pressupõe modelos fechados e não-colaborativos de
desenvolvimento e de usos tecnológicos garantidos e sustentados por meio de restrições impostas pelas leis de direito
autoral.
Destarte, a ação Cultura Digital poderia também ser adequadamente descrita enquanto um regime de circulação entre
um agenciamento heterogêneo de atores (hardwares, dispositivos legais, softwares, equipes de pessoal qualificado,
serviços de suporte e etc.). Tal rede, assim disposta, revela uma série de escolhas que, embora não possam ser
tomadas como sendo fruto de um projeto acabado que direcionava rigidamente um plano de ação, evidentemente
manifestava, em sua complexidade, uma intenção inicial de se manter o mais próximo possível de um determinado
conjunto de valores e práticas que nortearam a forma de atuação dos atores imbricados desencadeando uma série de
adaptações, releituras, estratégias e desvios que, evidentemente, repercutiram tanto no formato que a ação tem hoje,
quanto na composição da própria rede dos Pontos de Cultura. E é a partir desses desdobramentos que nossa análise
se debruçará de maneira a obter um mapeamento sobre o percurso que esse conjunto de princípios e práticas desses
coletivos tiveram de percorrer até desembocar no formato e desenho proposto para a Ação de Cultura Digital.
Para tal descrição, utilizamos como fonte principal a análise documental dos ambientes (sites, listas de discussão, wikis
e etc.) utilizados pela equipe CD, bem como editais, relatórios, relatos e documentos oficiais sobre a ação
disponibilizados pelo MinC.
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Apresentador: Kátia Sirlene Dias Gonçalves

Título:  PG - Precarização, família e moradia em bairros pobres de Salvador

Orientador: Iracema Brandao Guimaraes

O presente trabalho observa os contextos urbanos de moradia da população pobre na cidade de Salvador, analisando
as condições de vida das famílias e grupos domésticos a partir da relação entre o trabalho e a mobilização de recursos
complementares à sua continuidade e reprodução. O objetivo específico deste plano de trabalho é identificar
características que diferenciem os bairros categorizados como Zonas Especiais de Interesse Social Consolidadas
(Plano Diretor Urbano) supondo a existência de maior Intervenção dos poderes públicos e maior associativismo.

Apresentador: Kelly Carneiro de Oliveira Fontoura

Título:  PG - Arenas Transepistêmicas e os desdobramentos da controvérsia: o caso da engenharia sanitária e
ambiental

Orientador: Iara Maria de Almeida Souza

Este trabalho faz parte do estudo em desenvolvimento do projeto de dissertação intitulado Tecnologias Limpas em
Ação: seguindo os engenheiros, suas redes e suas tramas, e tem por objetivo expor a controvérsia apresentada pelo
campo da Engenharia Sanitária e Ambiental – entre a universalização do acesso ao saneamento básico e a questão do
saneamento sustentável -, a partir do acompanhamento de um grupo de engenheiros, durante a realização do I
Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e Ambiental, que ocorreu no Município de Salvador entre os dias 11 e 16 de
julho de 2010. Para tanto, foi utilizado o aparato teórico-metodológico denominado Teoria do Ator-Rede, ou, Sociologia
da Tradução, como também é conhecido, desenvolvido por autores como Bruno Latour, Michel Callon, Karin Knorr
Cetina, dentre outros. Esta teoria considera que os fatos científicos são fabricados, além de fazer uma revisão
ontológica do social. De acordo com a Sociologia da Tradução, para estudar o social devemos levar em consideração
tantos os humanos quanto os não-humanos (seres animados ou inanimados). Desta forma, Latour propõe também que
se passe a pensar na ação como algo que faz alguém fazer algo, e não estaria necessariamente relacionada à
intencionalidade. Neste trabalho observou-se os engenheiros em uma das arenas transepistêmicas, ou, campos
transcientíficos. Knorr-Cetina elabora o conceito de arenas transepistêmicas para dar conta das relações que vão além
do espaço físico dos laboratórios ou grupos de pesquisa, pois considera que nestas esferas podemos observar como os
diferentes atores da rede se inter-relacionam. Neste congresso foi possível acompanhar os passos dos engenheiros e
observar as suas interações nesta arena e, através do trabalho de campo, pode-se observar a controvérsia existente
entre o paradigma da universalização e o da sustentabilidade. Os inúmeros debates entre os atores heterogêneos
presentes neste evento nos fez perceber a predominância do discurso da universalização do saneamento básico em
detrimento do discurso da sustentabilidade. Faz-se necessário notar que o primeiro discurso está alinhado às políticas
de desenvolvimento nacionais, e a leis como a Lei nº 11.445 que define as diretrizes nacionais para o saneamento
básico. Mas, diante de todas as catástrofes ambientais das últimas décadas, além do reconhecimento de que os
recursos hídricos podem se tornar cada vez mais escassos, caso mudanças de paradigmas não sejam realizadas, a
Engenharia Sanitária e Ambiental se coloca diante de um grande dilema, seria necessário pensar na gestão da
demanda ou da oferta do saneamento? Por um lado o paradigma da universalização preocupa-se com a gestão da
oferta do saneamento, enquanto que o paradigma da sustentabilidade acredita na necessidade de se pensar na gestão
da demanda, principalmente em localidades onde a questão da oferta não é mais o problema central. O congresso tinha
como temática central o debate da universalização do saneamento de forma sustentável, mas ao longo do evento ficava
cada vez mais nítida a dicotomização existente entre os dois paradigmas. A partir da conversa com um informante-
chave, percebeu-se que esta dicotomização tem origem na formação destes engenheiros, que desde a faculdade
estudam estas temáticas em disciplinas dissociadas, o que dificulta a visão integrada da gestão do saneamento. Uma
visão integrada passaria a pensar na gestão da demanda e oferta como complementares e não separadamente.  Assim,
concluiu-se como se fez importante seguir os passos dos engenheiros nesta arena, pois apenas acompanhando seu
cotidiano no laboratório não poderíamos chegar ao cerne desta controvérsia, já que o grupo de pesquisa, objeto deste
estudo, defende o paradigma da sustentabilidade, e assim, só teríamos acesso a uma visão parcial do debate em torno
do saneamento, e consequentemente da questão da utilização dos recursos hídricos no cenário contemporâneo.

Apresentador: Larissa de Oliveira Jesus

Título: Cosme, Damião e Erês. O sincretismo religioso presente na festa do caruru

Orientador: Jorge Luiz Bezerra Novoa

A festa do caruru é um dos melhores exemplos da cultura popular enquanto tradição e do sincretismo religioso. Ela é
resultado da devoção aos santos gêmeos São Cosme e São Damião e ao culto aos orixás-meninos (Ibejís ou Erês) da
tradição africana Yoruba. No mês de setembro, em várias igrejas, principalmente naquelas em que Cosme e Damião
são padroeiros, como a do bairro da Liberdade, em Salvador, são realizadas missas, procissões e orações. Porém,
integrando as práticas religiosas católicas, as pessoas também fazem oferendas de alimento e preparam o caruru,
comida típica da data, uma tradição afro-
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descendente. Diante do exposto a proposta do presente projeto de pesquisa é analisar o sincretismo religioso que
ocorre na festa do caruru, a partir do exemplo da festa no bairro da Liberdade no dia 27 de setembro

Apresentador: Leandro Lacerda Teixeira

Título: Representações Sociais no Cinema Documentário Brasileiro: Análise dos Filmes – Boca de Lixo e
Expedito em Busca de Outros Nortes

Orientador: Antonio da Silva Camara

Pretendemos dar continuidade a esse estudo incluindo novos filmes e retomando alguns daqueles sobre os quais
fizemos analises preliminares no período que se finda. A
escolha deste recorte justifica-se pela importância do documentário no Brasil que tem contribuído com um vasto
material para a reflexão sobre o modo de vida no Brasil contemporâneo, tornando-se poderoso instrumento de
representação da realidade, em particular de tensões sociais e psico-sociais no mundo urbano, do drama social
vivenciado por indivíduos. No presente texto analisa-se os filmes Expedito em Busca de Outros Nortes  e Boca do Lixo.
Compreendendo que os filmes documentários apresentam singularidade em relação aos filmes
ficcionais. Buscamos dar continuidade à pesquisa teórico-metodológica sobre conceitos, definições, procedimentos de
decupagem da linguagem cinematográfica, métodos de análise e
estudos sobre situações particulares deste tipo de cinema.
Os materiais utilizados no desenvolvimento do projeto foram: uma televisão, um aparelho de DVD, um computador
conectado a internet e os filmes utilizados para análise. O método foi baseado numa pesquisa documental para o
levantamento de filmes documentários brasileiros, sobretudo sobre os que foram analisados; pesquisa bibliográfica
sobre cinema documentário; leitura, resumos e discussão da bibliografia; exibição e análise dos filmes.
O estudo das películas presentes no Plano de Análise foi realizado em concomitância a outras atividades acadêmicas
de importância capital para o andamento da Iniciação Científica.
Neste ano como já foi dito acima, foi feita analise duas películas “Boca de Lixo” e “Expedito em
Busca de Outros Nortes”, análises estas que seguem abaixo: Expedito Em Busca de Outros Nortes. Direção: Beto
Novaes e Aida Marques O filme trata através de Expedito, poeta e sindicalista rural, a situação de uma região marcada
pelo conflito agrário. Devido as promessa do governo Médici de doar terras para as pessoas começarem a ocupar a
região amazônica em paralelo com o começo da construção da transamazônica (promessa de integração e
desenvolvimento nacional), milhares de famílias migraram de seus locais de origem ou de trabalho(abrangendo todas
as regiões do Brasil) em busca de um lugar melhor para viver e trabalhar. Porém junto com essas famílias vieram
também os latifundiários e as grandes empresas, vendo naquela região uma possibilidade de implantar o agronegócio e
também o arrendamento de terra por parte das empresas e bancos (fusão do capital industrial e financeiro com o
agronegócio). Todo esse conflito de interesses irá gerar nesta região uma perigosa e desproporcional embate em torno
das terras e de suas funções. De um lado encontram-se os grandes proprietários de terra e seus pistoleiros, do outro os
trabalhadores rurais e seu sindicato. O que se observa durante o filme é uma serie de mortes de trabalhadores rurais
por pistoleiros a mando dos latifundiários com o objetivo de desmantelar a organização camponesa em torno da luta
pela terra.
O filme Boca do lixo, dirigido por Eduardo Coutinho, tem proposta que poderíamos situar como visivelmente social, pois
o diretor busca apreender a sociabilidade em um lixão, no município de São Gonçalo, há 40 km do Rio de Janeiro, no
Vazadouro de Itaocan como se encontra fixado no fim da película. Não localizamos visualmente o caminho que leva ao
aterro sanitário, pois o diretor inicia o filme com imagens imediatas do próprio lixão; imagens similares à do filme de
Estamira: cães, porcos, urubus e muitos restos. Em seguida ouve-se alaridos de pessoas que acompanham um
caminhão de lixo, escavam os detritos com pás e mãos; a música incisiva com sons metálicos substitui a voz humana e
é acompanhada por imagens de homens, mulheres e crianças. Essa será a tônica do documentário, alternar cenas com
tomadas abertas (lixo, animais e catadores) com a identificação de certos atores sociais que serão entrevistados ao
longo da filmagem.

Apresentador: Liana Neves Salles Nascimento

Título:  PG - Política de Meio Ambiente: (des) encontros entre representantes do governo, do mercado e de
entidades ambientalistas na Bahia

Orientador: Maria Victoria Espineira Gonzalez

A política de meio ambiente se efetiva por meio de seus órgãos executores, de seus instrumentos e da participação
social institucionalizada. Desse modo, há um espaço público em construção e um espaço burocrático para atuação de
sujeitos diversos no processo decisório de Licenças Ambientais na Bahia -como:
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técnicos, diretores, representantes da classe empresarial, trabalhista e organizações socioambientais, além de
Secretários de Estado.  Pretende-se analisar o modo e os elementos que subsidiam a análise e decisão técnica no
Instituto do Meio Ambiente e a deliberação oriunda do encontro entre representantes do Estado, empresariais, de
entidades da classe trabalhadora e organizações socioambientais em Audiências Públicas, e nas reuniões do Conselho
de Meio Ambiente.no Conselho Estadual do Meio Ambiente, no estado da Bahia. Buscamos também verificar os
resultados alcançados em termos de possibilidades e limites de intervenção social nas deliberações desta política. Para
tanto utilizamos um Estudo de caso comparativo entre dois processos de licenciamento no período de gestão entre
2007 e 2010. O subsídio principal da pesquisa é a interpretação qualitativa de pareceres, atas de reunião, Relatório de
Impacto Ambiental, entrevistas com as sujeitos participantes e observação direta dos discursos existentes no processo
de licenciamento.

Apresentador: Luana Nascimento Vieira

Título: Decupagem Social

Orientador: Antonio da Silva Camara

O presente artigo visa estabelecer uma relação entre o cinema documentário e as possíveis representações sociais
abordadas por esse gênero. O filme Estamira foi escolhido para retratar a realidade da marginalização sócio-econômica
presente no Brasil através de uma personagem que reconstrói o mundo do lixo a partir de sua vida privada de exclusão
social e mental. O desenvolvimento desta pesquisa será realizado com base teórica da Sociologia da Arte e da teoria
cinematográfica através de um processo metodológico de análise minuciosa do filme e de  sua decomposição para a
reprodução de identificações das representações sociais presentes no mesmo. Fica evidente a condição degradante,
desumana  e miserável dos sujeitos invisíveis que necessitam recriar mundos psicológicos também à parte para
suportar tamanho sofrimento. Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla da Representação Social no Cinema
Documentário, coordenada pelo Professor Antônio Silva Câmara.

Apresentador: Luara Maria Curvelo Pinheiro

Título: Indicadores de Resistência – Brasil e Bahia

Orientador: Maria da Graca Druck de Faria

O objetivo deste Plano de Trabalho é a construção de um Tabelário de Indicadores de Resistência –
quantitativos, tendo como objetivo criar o Indicador de Precarização dos Sindicatos através de estatísticas
disponíveis nos Anuários dos Trabalhadores elaborados pelo DIEESE, para a série histórica disponível, bem
como apresentar Indicadores de outras formas de ação e resistência à precarização. Nesse último objetivo,
demos continuidade à pesquisa feita através do site de busca “Google” sobre o tema Greves de Terceirizados
no Brasil, com o objetivo de captar as informações sobre: o porquê da greve, como foi e por qual setor foi
organizada a greve, as reivindicações e objetivos alcançados pelos grevistas. Esses dados coletados através
da pesquisa sobre o tema Greves de Terceirizados no Brasil servirão de base documental para construção do
meu projeto de monografia. Também acompanhamos as noticias publicadas no site do MPT da 5° região
Bahia no intuito de verificar atuação do MPT na Bahia e sua influencia nos projetos encampados pelo
FORUMAT - Fórum de Proteção ao Meio Ambiente do Estado da Bahia, participando de suas reuniões
mensais. E, por fim, ainda referente a outras formas de ação e resistência à precarização, foi feito um
acompanhamento dos relatórios, decisões e noticias da OIT - Organização Internacional do Trabalho.

Apresentador: Lucas Rodrigues Andrade

Título: Arrocha como representação de consciência social

Orientador: Jorge Luiz Bezerra Novoa

Analisar a produção da música popular na cidade de Salvador, especificamente o Arrocha e compreender tal fenômeno
a luz do conceito de consciências sociais de Marx (alienação, ideologia, mentalidade, imaginário, estranhamento, falsa
consciência, reificação, memória e representação social), e a interferência da indústria fonográfica na disseminação de
tal produção para as massas.
Compreender a dialética entre a representação das formas de consciência social e a apropriação da mesma pelo
capital, em dois níveis distintos, quer seja naquele relativo a reprodução ampliada do capital, mas também, naquele
relativo as formas ideológicas de condicionamento social que interessam ao capital. Todavia o objetivo deste subprojeto
é imediatamente e a curto prazo, dominar os conceitos e a teoria que em Marx descortinam as formas diversas de
consciência social, para a médio e a longo prazo verificar como isso ocorre hoje em fenômenos relativos a música
popular e a seus fenômenos e gêneros específicos de tal sorte que se possa apreender não apenas a linha media e
dominante que ilustra a tese fundamental de Marx (as idéias dominantes de uma época são as idéias dominantes das
classes sociais dominantes), assim como também o fenômeno ilustrado por outros autores como Baktin, Gramsci, e o
próprio Marx, quando eles se
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referem à circularidade cultural e mais ainda aos fenômenos de resistência e contestação às idéias e à ordem social
dominante do capital que se manifestam e encontram representações nos fenômenos artísticos gerais, na cultura, e
assim pois, na música dita popular.

Apresentador: Lucas Silva Moreira

Título:  PG - A Margem do Corpo: o corpo como objeto de jogo de interesses

Orientador: Antonio da Silva Camara

À Margem do Corpo é um exemplo do ainda pouco explorado cinema etnográfico.  Filmado entre 1996 e 1998, no
interior de Goiás, com direção e etnografia de Débora Diniz o filme em questão aborda a trajetória de uma mulher que
aos dezenove anos após ser brutalmente estuprada, engravida e passa por processos nos quais a legitimidade sobre o
seu próprio corpo e o reconhecimento deste enquanto bem pessoal e manipulável é posto em prova. Tomando a
narrativa fílmica como objeto de investigação sociológica, analisam-se as representações sociais, suas relações e
desdobramentos, nesse caso específico.  Tendo como base o alicerce teórico da sociologia da arte e estudos sobre
técnica cinematográfica e representação social no cinema documentário, abrange-se desde as questões estéticas até o
próprio conteúdo da película.
 Uma apreciação detalhada, e consequentemente um aprofundamento analítico das representações do social, torna-se
possível partindo de uma metodologia que consiste na dissecação dos atributos internos da obra de arte. Após assistir,
decompor, discutir e recompor o filme, as representações sociais nele contida emergem, e podem ser compreendidas
sociologicamente.
Partindo dos pontos acima evidenciados é possível chegar a elucidações satisfatórias no que diz respeito a analise
sociológica do filme-documentário. A realidade imagética do filme A Margem do Corpo evidencia como o corpo aparece,
não como uma propriedade individual e sim como um objeto de um jogo de interesses políticos. Seja pelo discurso
jurídico, religioso ou médico, que equivalentemente  legitimam a perda de direito do sujeito sobre o seu próprio corpo.

Apresentador: Luciene Assuncao da Silva

Título:  PG - A transversalidade de gênero em Organização Não Governamental

Orientador: Marcia dos Santos Macedo

                    A busca pela equidade de gênero constitui um dos pilares da sociedade contemporânea, resultado de
pressões históricas dos movimentos feministas, de mulheres e dos estudos acadêmicos feministas. Essas abordagens
tornaram visível questões específicas das mulheres, como a violência doméstica, maior índice de desemprego,
feminilização da pobreza, feminilização da AIDS, mulheres chefes de família etc.  denunciando, uns mais outros menos,
a  diferença entre homens e mulheres em todo o mundo.
	Evidentemente que essa desigualdade acarreta em injustiças sociais que desemboca em menor direitos à cidadania
entre as mulheres, principalmente as  de classe popular e  negras.
	Diante desses exemplos a mobilização dos  movimentos sociais, através de conferências e fóruns sobre as mulheres,
passaram a exercer fortes pressões sobre o Estado e organismos internacionais, para que inserissem em suas políticas
sociais, ações que possibilitassem uma maior equidade de gênero.
	Porém, foi na   IV Conferência Mundial de Mulheres  (Beijing, 1995), intitulada “Ação para a Igualdade, o
Desenvolvimento e a Paz”, que essa demanda teve maior impacto,  inclusive com  a criação da Plataforma de Ação de
Pequim,  documento que sintetiza todos os motivos e as propostas de promoção da equidade de gênero e  maior justiça
social para as mulheres. Nesse documento o conceito de gênero foi considerado de grande relevância e avanço ao lado
de empoderamento e transversalidade. Isso porque passa a abordar a questão da mulher não mais dentro de uma
perspectiva biologia essencialista. “As relações de gênero, com seu substrato de poder, passam a constituir o centro
das preocupações e a chave para a superação dos padrões de desigualdade”. (Relatório de Pequim, 1995, p. 149).
	A partir de então  o Estado, a sociedade civil, através das ONGs, vem buscando paulatinamente desenvolver programas
que insiram as relações de gênero de forma transversal e empoderamento. Porém esses programas ainda tem pouca
compreensão do sejam as de relações de gênero em termos transversais, e isso leva muitas vezes a uso de forma
inadequada ou mesmo o não uso nos seus trabalhos pedagógicos.
	No âmbito das Organizações da sociedade civil, inserir gênero em seus trabalhos teve diversas razões e
consequências, como aponta Silva (2007):
'As organizações da sociedade civil que se pautam pelos ideais de democracia justiça        social, nos últimos anos,
foram instadas a criarem internamente ‘políticas de gênero’, a partir de motivações diversificadas e gerando
consequências também diversas. Para algumas significou criar um projeto específico tendo como público as mulheres;
para outras consistiu na realização de oficinas para trabalhar as identidades pessoas; para outras ainda resultou no
registro, nos relatórios para 	financiadores, do número de mulheres que o
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projeto atingiu com suas ações'. (Silva; 2007, p. 43).
	Porém ainda, segundo Silva (2007), é necessário que as organizações ampliem a sua visão quanto ao que seria inserir
gênero em seus trabalhos.
	A  partir dessa realidade, esse artigo visa analisar uma ONG, como estudo de caso, da cidade de Salvador/Ba que
trabalhar com rapazes e moças na sua maioria negros/as residentes em bairros de classe popular, tentando entender
como essa instituição percebe  a categoria gênero e como essa compreensão pode interferir ou não para uma maior
equidade de gênero e empoderamento das jovens. Vale ressaltar que a instituição analisada desenvolve trabalhos nas
linguagens de computação gráfica, fotografia, desagin gráfico, vídeo e inserção dos/as jovens no mercado de trabalho e
que os equipamentos utilizados são de ultima geração. Além desses aspectos, o corpo técnico de educadores e
educadoras, é formado na sua maioria por pessoas oriundas de classe média e brancas.

Apresentador: Luiza Peixoto dos Santos

Título: AS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A DIVERSIDADE CULTURAL BRASILEIRA

Orientador: Antonio Albino Canelas Rubim

O Brasil é um país que possui diversas formas de expressões culturais, mas que ao decorrer de sua história não teve a
devida atenção do governo no que se refere a políticas públicas no sentido de contemplar a diversidade cultural que
possui, sendo este privilegio de algumas regiões e grupos sócio-culturais. Como se pretende comprovar neste trabalho,
a gestão do governo Lula, inaugura uma visão ampla de cultura que abarca, variadas formas de manifestações culturais
através da criação da Secretária da Identidade e Diversidade que busca,através da elaboração de políticas públicas
atender aos diferentes setores culturais como: a dos ciganos, dos povos indígenas, do público LGBT e das culturas
populares.Desta forma, este artigo tem como objetivo verificar quais foram às principais ações do Brasil e da SID, no
que diz respeito à fomentação e promoção da diversidade cultural. Para este fim, será realizado um trabalho com
recorte focalizando nas políticas direcionadas aos povos indígenas e às culturas populares

Apresentador: Marcos Paulo dos Santos Souza

Título:  PG - O Espírito Santo no mundo dos pentecostais

Orientador: Miriam Cristina Marcilio

Este trabalho foi desenvolvido para caracterizar atividades de pesquisa realizadas no âmbito de um projeto de maior
envergadura que tem como foco estudar possessão em várias matrizes religiosas como: candomblé, a umbanda e o
espiritismo de mesa branca eo pentecostalismo. As minhas atividades concentraram exclusivamente no
pentecostalismo. Através de entrevistas (cinco homens entre 27a 72 anos e quatro mulheres entre 31 a 72)  com
adeptos de igrejas pentecostais de bairros populares foram abordados aspectos referentes à sua trajetória de vida,
processos de conversão e ingresso na igreja e a experiencia adquirida com o Espírito santo. A análise deste material
provilegiou as diferenças de gênero na configuração da experiencia religiosa. Uma análise das trajétorias de vida dos
adeptos reunidos nesta amostra permite traçar um perfil comparativo das esperiências de homens e mulheres. Em suas
histórias de conversão os homens relatam o abandono de uma vida de contradição e sofrimentos, banhada de
excessos, e o começo de experiência nova, em que os antigos hábitos e vícios são renunciados na busca pela remissão
divina. esta mudança é descrita como sendo marcada por ganhos espirituais como: do discurso, da pregação, assim
como adquirir saúde, respeitabilidade e credibilidasde junto á comunidade em que atuam. Já as mulheres, ao falar da
conversão, apontam para dons recebidos pela fé no Espírito Santo como seus mais importante ganhos. A experiência
da cura espiritual, entre mulheres, traz um impacto na organização do cotidiano, através da tranformação da esfera
doméstica. Isto também pode promover um maior vínculo entre os aspectos público e privado no cotidiano, o que
provoca muitas vezes em uma transformação de seus modos de viver no mundo. onde a ideia de que o dom é um
ganho individual, que apenas o sujeito pode conseguir do senhor, abre possibilidades para que as mulheres possam
ganhar importância tambem para auxiliar na estrutura sacerdotal da igreja ou que disponham de uma possivel
autonomia em relação aos líderes religiosos o que a possibilita enfrentar diferenciações de gênero no interior da própria
comunidade. As narrativas de conversão dos homens e das muheres distinguem-se. Em geral os homens narram
processos mais radicais de mudança que as mulheres. Diferente daqueles, as mulheres tem acesso à igreja através de
suas redes de relações (amigos, vizinhos e parentes) e costumam enfatizar a certo estado de tranquilidade que se
acentua com o recebimento de um dom. As narrativas dos homens são ordenados de modo a demonstrar um processo
de redenção, em que um longo período de vida mundana e de sofrimento antecede a conversão. Os relatos analisados
nesse trabalho demonstram não apenas as maneiras pelas quais os indivíduos organizam suas vidas, mas também as
formas pelas quais as compreendem. Os homens entendem seu passado como uma trajetória de comportamentos
equivocados, imorais e de erros (isto
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corresponde que em seus relatos os homens tendem a enfatizar com mais detalhes quais eram as suas condutas antes
da conversão). Já as mulheres têm uma experiência de força, poder (oração e vigilância) e santificação após a
conversão e nas suas funções na denominação.

Apresentador: Marcos Roberto Paixão Santos

Título:  PG - Território e saúde mental: um estudo sobre o território usado e a identidade social de indivíduos
portadores de transtorno mental na cidade de Salvador, Bahia.

Orientador: Paulo Cesar Borges Alves

Esta apresentação é fruto de um estudo de caso com usuários de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) da cidade
de Salvador, estado da Bahia. Seu objetivo é compreender como usuários de CAPS usam o território por onde transitam
e as relações que esses usos conformam à identidade social desses usuários. Os CAPS são serviços substitutivos ao
modelo de clínica hospitalocêntrica. Surgidos no bojo do debate sobre a Reforma Psiquiátrica, esses serviços
preconizam um afastamento do lugar legado pela modernidade aos indivíduos com transtornos mentais, qual seja, o
lugar dos manicômios e do isolamento social. Com modalidades de tratamento que prezam pela liberdade, os usuários
de CAPS têm seu cotidiano marcado pelo trânsito em espaços variados, cuja relação e as operações realizadas nesse
uso contribuem para territorialização de outros modos de ser, de uma identidade. Além de estarem inseridos nos CAPS,
os usuários que pesquisamos tem em comum o fato de pertencerem a uma associação de usuários de CAPS, espaço
de organização política onde os indivíduos se reúnem para discutir questões sobre a saúde mental, articulando
intervenções nos serviços médicos relacionados ao cuidado em saúde mental, como na sociedade, num sentido mais
amplo; reunidos em grupo, a associação é um dos territórios onde os sujeitos elaboram narrativas, reinterpretando sua
identidade pessoal e sua relação com a sociedade. Nesse trabalho, realizamos um estudo de caso de natureza
qualitativa, pautado na observação participante do cotidiano da associação; realização de entrevistas focadas na
narrativa da experiência de situações concretas vivenciadas pelos usuários de CAPS no território, e de suas atitudes em
relação a essas situações; observação sistemática do trânsito dos usuários no território; revisão de literatura no âmbito
das ciências sociais, da saúde mental e da geografia cultural. Utilizamos aqui o conceito de território em um sentido
bem específico, qual seja, território como espaço (não delimitado geograficamente) que se constitui no uso que dele é
feito, pelos agentes. Assim, a pergunta sobre como se constituiria, pois, a identidade social dos usuários de CAPS num
contexto de uso do território surge como um importante problema de pesquisa a ser investigado, na medida em que
possibilita problematizar quais são as alternativas (e desafios) forjadas no plano da experiência desses usuários,
quando os mesmo estão em outros espaços, que não os do serviço. Como resultados preliminares, observamos que a
possibilidade de circulação por outros espaços, que não os dos serviços, possibilita a criação de uma nova forma de
lidar com os desafios práticos do cotidiano, algo que era negado a esse indivíduo num contexto manicomial; a criação
de territórios impõe a não passividade diante dos sistemas de objetos, impulsionando os indivíduos a formularem suas
alternativas aos problemas concretos, trazendo novos marcadores à narrativa identitária.

Apresentador: Marietta Barbara Barreto Bomfim

Título:  PG - “PRESENÇA E PESO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NO FÓRUM PERMANENTE DE ENTIDADES DO
BAIRRO DA PAZ .”

Orientador: Maria Gabriela Hita

O presente trabalho visou identificar a presença e o peso participativo de mulheres no Fórum Permanente de Entidades
do Bairro da Paz de modo mais específico. Os motivos da participação feminina, momentos em que as mulheres
estiveram e estão mais presentes nas reuniões do fórum e o modo que ia se dando esta atuação. Se de maneira ativa e
propositiva levantando questionamentos, pautas de discussões, ou se de maneira “silenciosa” (observativa) acatando as
discussões propostas pelos membros masculinos. Observando que tipo de mulheres e entidades que elas representam
demonstraram que tipo de comportamentos. E em casos de “aparente menos protagonismo”, quando comparado ao
dos homens ou das outras mulheres, buscamos analisar se esses silêncios significam sempre maior passividade, ou se
ocultam outros modos de resistência, parcerias diferentes e modos mais femininos de atuar em questões públicas. Por
isso, coube identificar também quem são essas mulheres e quais entidades representam, pois alguns fatores como
classe social, natureza da entidade, se moradoras do bairro ou não, dentre outros observados, influenciam no tipo de
participação feminina encontradas no Fórum tanto qualitativa quanto quantitativamente.
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Título:  PG - Mulheres piqueteiras: entre a luta e a subsistencia

Orientador: Alda Britto da Motta

O projeto de pesquisa de doutorado em curso busca contribuir para uma maior compreensão da problemática da
inserção e participação da mulher na política, mediante sua incorporação nos movimentos sociais. Procura indagar
sobre os grandes significantes, as motivações e as conseqüências dessa atuação tanto em seu cotidiano, como na
dinâmica dos movimentos sociais. O estudo também tenta analisar a construção de novos sentidos na política e a
relação das mulheres com o Estado na demanda de reivindicações. Especificamente, este estudo centra-se nas
“mulheres piqueteiras” que projetam sua ação no chamado circuito petroleiro do flanco norte do estado de Santa Cruz,
Patagonia Central, Argentina, chamada Bacia do Golfo San Jorge. São, em sua maioria, mulheres jovens,
desempregadas e pobres, que, à procura de “ajuda” ante a própria situação de desemprego ou de desemprego de seus
parceiros, ingressam ao movimento de trabalhadores desempregados piqueteiros, cuja luta é, principalmente, a
demanda de postos de trabalhos. Neste sentido, a pesquisa trata de recuperar nessas mulheres suas histórias de vida e
trajetórias políticas, os processos possíveis de empoderamento e os processos de construção de identidade coletiva,
procurando reconstruir o percurso histórico do grupo piqueteiro ali atuante. Portanto este estudo busca refletir sobre as
grandes temáticas Gênero em articulação com Geração e Classe Social, Movimentos Sociais, Trabalho e Estado,
fazendo uma análise das teorias sociológicas, da teoria feminista, dos novos movimentos sociais e da teoria do Estado.
Parte-se do pressuposto de que as interrelações entre o Estado e as mulheres piqueteiras, entre a organização
piqueteira e as mulheres, e entre a sociedade civil e as mulheres piqueteiras, estão particularmente perpassadas pelas
variáveis gênero e geração.
Os primeiros protestos piqueteiros foram promovidos pelos trabalhadores petroleiros demitidos da empresa estatal
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), ante o processo de privatização nos anos 1996 e 1997 e à ação territorial e
organizativa surgida no cone urbano bonaerense, ligada às lentas e profundas transformações do mundo popular,
produto de um processo de desindustrialização e empobrecimento crescente da sociedade argentina, que teve início na
década de 1970 e aprofundou-se em 1990. A importância dos protestos piqueteiros como fenômeno social evidencia-se,
por um lado, ao dar grande visibilidade pública à situação de milhares de pessoas argentinas desempregadas e em
estado de extrema pobreza e, por outro, pela rearticulação dos grupos numa teia de relações sociais solidárias e
políticas que operam nas comunidades de base (o bairro). A luta do movimento piqueteiro permanece até hoje. Uma
das particularidades deste movimento e eixo deste projeto é o papel protagonista que têm assumido as mulheres desde
as origens do protesto, mediante sua presença nos cortes das estradas, como nos impulsos que estes tiveram depois, o
que promoveu sua construção enquanto ator social. É significativo acentuar que, ante a prolífica produção em torno do
movimento piqueteiro, existem poucos estudos que incorporem as mulheres em suas análises. Os insuficientes
trabalhos escritos denunciam claramente que, embora as mulheres tenham sido protagonistas, a teoria dos movimentos
sociais continua a invisibilizá-las.Atualmente, esse papel protagonista das mulheres pode ser observado nas elevadas
porcentagens de mulheres — entre 60%,e 80% — na maioria das organizações piqueteiras. Se bem esta participação
seja altamente valorizada no seio da organização são poucas as mulheres que alcançam posições de direção e
representação e, em geral, têm avançado pouco no questionamento dos valores culturais em que se assenta a
desigualdade entre os sexos.

Apresentador: Moniele Nunes dos Santos

Título:  PG - De casa ao abrigo: confinamento de adolescentes vítimas de abuso sexual

Orientador: Miriam Cristina Marcilio

O objetivo dessa pesquisa era investigar o significado da experiência de viver em abrigos, seu cotidiano e suas
vivências para adolescentes vítimas de abuso sexual, buscando compreender como estas constroem uma imagem de si
mesma e de suas expectativas futuras em uma instituição total onde o cerceamento da liberdade faz parte do seu
cotidiano. A Instituição estudada será a ONG Lar Flor de Lis , Salvador/BA ( 2009), que ampara cerca de 64 crianças e
adolescentes ( também vítimas de violência sexual) que foram retirados do vínculo familiar por medida de proteção. A
institucionalização em abrigo é prevista na Lei 8069/90 como medida de proteção excepcional e provisória, no caso de
ameaça ou violação de direitos, mas paradoxalmente, tem-se configurado como uma das medidas mais utilizadas. A
longa permanência nos abrigos é uma tendência que vem sendo apontada em estudos recentes sobre o abrigamento
de crianças e adolescentes de um modo geral ( IPEA, 2004; ABTH, 2004; Ex-Cola, 2004 apud RIZZINI, 2008, p, 29).
Segundo Rizzini ( 2004) não há nenhuma estatística no país que revelem a quantidade real de crianças e adolescentes
que vivem em, o que torna esses indivíduos invisíveis aos olhos do Estado e da sociedade. Os motivos que levaram à
institucionalização de crianças e adolescentes no abrigo Lar flor de lis são diversos, estando atrelado a múltiplos fatores
complexos. A presente pesquisa constatou também que a transição da casa para o abrigo é vista como um
estranhamento para as adolescentes abrigadas, principalmente porque sua vida social passa a ser administrada
formalmente, há um controle de sua autonomia através das regras estabelecidas pela instituição. Por conseguinte, foi
verificado que o viver em abrigo manifesta em dimensões distintas para cada adolescente. Nem todas aceitam
passivamente essa condição de cerceamento do direito de ir e vir e buscam se tornar visíveis de várias formas seja
através de brigas, xingamentos ou reclamações, mas, principalmente, através das fugas. As evasões acontecem
durante um determinado período de
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abrigamento sejam dias, meses ou anos. Por outro lado, a percepção que a maioria dos funcionários da instituição Lar
flor de lis tem sobre o comportamento das adolescentes é que elas são rebeldes, reclamam de tudo, não querem nada
da vida, não precisam ser protegidas.  Na visão destes, as adolescentes são colocadas como as únicas responsáveis
pelo seu próprio destino. Por outro lado, outros funcionários buscam conscientizar as adolescentes que o abrigo
representa uma experiência em suas vidas. O resultado dessa pesquisa ainda  revela  que o fato de ser abusada
sexualmente e estar abrigada é vista pelas adolescentes como uma dupla punição, ou seja, além da violência
doméstica sofrida, o abrigamento passa a ser interpretado pela vítima como mais uma violência, e por isso sentem-se
injustiçadas por estarem “presa” enquanto que o agressor está solto.  Segundo as adolescentes, o fato de estarem
confinadas em um abrigo impede-as de vivenciar inúmeras oportunidades, como conhecer pessoas novas, (“ver caras
diferente”), ir ao Shopping, conhecer outros lugares, ter o direito de ir e vir, já que a instituição mantém esse
“cerceamento da liberdade” como uma medida de proteção. Outro dado importante dessa pesquisa,  apontou que
relação das adolescentes  para com a Instituição parece estar marcada por um sentimento de ambigüidade, ao mesmo
tempo em que a reconhecem como zeladora de sua segurança e acolhimento,  culpabilizam pela privação da liberdade
e exclusão social, um dos motivos que gera o desejo e a efetivação de inúmeras fugas. No entanto, a grande maioria
das abrigadas nutre e verbaliza o desejo de voltar para seus familiares. Das adolescentes entrevistas algumas querem
voltar para a sua família biológica, outras querem ser adotadas. Essa família adotiva é vista pelas adolescentes como
uma família idealizada. Uma família onde não há conflitos, violência, falta de carinho, afeto, amor e atenção.

Apresentador: Murilo Souza Arruda

Título:  PG - De uma vida dedicada nasce uma Mãe da Bahia: A trajetória de vida de uma Mãe-de-santo na
Bahia.

Orientador: Maria Gabriela Hita

Este trabalho é parte de pesquisa de mestrado que teve como objetivo compreender como se dá o enlace entre
membros de uma família com vínculos de sangue e de santo. Para tanto, debrucei-me sobre a vida cotidiana de uma
família que, além de estar intimamente envolvida com as atividades religiosas de sua mãe(-de-santo), mantém uma
estruturada creche no Bairro da Paz. Na ocasião do encetar da pesquisa, os familiares estavam envolvidos com a
sucessão das lideranças sacerdotal, familiar e social, deflagrada pela morte da Mãe(-de-santo). Com o intuito de
cumprir os objetivos, lancei mão do método etnográfico para produzir uma análise longitudinal sobre a família, para,
com isso, preservar a fluidez entre os vínculos de sangue e de santo, que implica suas experiências pessoais e
coletivas. Dessa forma, é central compreender o que estava no horizonte da família no momento da morte de sua
matriarca e como veio a ser uma só família com laços de sangue e santo. Nesta ocasião, lançarei mão da releitura dos
primórdios de sua vida, da sua chegada a Salvador, quando se estabeleceu na Boca do Rio até a mudança das suas
atividades para o Bairro da Paz a fim de compreender como nasce uma Mãe da Bahia, uma mãe, Mãe-de-santo e
liderança comunitária.
Nos primeiros anos de contato com Mãe Eulália, a estrutura que seu terreiro e creche ostentavam no contexto do Bairro
da Paz e as atividades por ela mantidas no bairro denunciavam o lugar que Mãe Eulália ocupava naquela comunidade.
No primeiro contato que tivemos com lideranças do Conselho de Moradores para facilitar a nossa inserção no bairro,
seu terreiro foi indicado como aquele que poderia falar em nome do Candomblé no Bairro da Paz, por ser dirigido por
uma ativa liderança comunitária.
Após os primeiros meses, a curiosidade levou a inquirir sobre sua vida, à medida que permitiu àquela mulher negra e
simples, residente de um bairro socialmente estigmatizado, como tantos outros, aparecer como uma importante e
reverenciada liderança religiosa e comunitária. Muito cautelosa, Mãe Eulália demorou a abrir sua vida para os
forasteiros da universidade, cuja primeira aproximação ocorreu do um projeto mencionado em parceria com uma ONG
que combate a exploração sexual. Com o transcorrer do tempo e com o estabelecimento da confiança entre
pesquisador e pesquisado, passou a confiar eventos que reafirmariam a hipótese de ter sido a sua vida, uma vida de
muito sucesso e trariam mais e novas curiosidades. Mas só após sua morte é que sua vida pôde ser mais bem
compreendida, analítica e cronologicamente dissecada em momentos, iniciativas tomadas, alianças, trabalho e
diversidade de relações familiares. Só com as histórias contadas pelos espectadores de sua vida, incluindo-me entre
eles, é que pude organizar melhor as informações e eleger marcos representativos sobre a trama de sua vida. Me
pautei em dois grandes momentos, dois grandes projetos: a fase religiosa e a fase do ativismo social. O primeiro projeto
foi ganhando forma à medida que Mãe Eulália, recém chegada à Boca do Rio, assumiu suas obrigações espirituais e
começou a trabalhar por aqueles que recorriam à sua ajuda. O segundo relaciona-se com o trabalho no Bairro da Paz,
marcado pelo ativismo social, concomitante à devoção das Tradições do Povo-do-Santo. Dessa forma, no trabalho
dedicado tanto à Boca do Rio quanto ao Bairro da Paz, encontramos as raízes do ativismo pela “Paz” cultivadas pela
ialorixá, uma Mãe da Bahia que dedicou sua vida a cuidar das mazelas
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que afligiam o outro.

Apresentador: Orlando Almeida dos Santos

Título:  PG - Mãmas quintandeiras, kinguilas e Zungueiras.Trajetórias femininas no comércio de rua em Luanda

Orientador: Maria Gabriela Hita

O presente texto elege como objeto de análise a economia informal urbana de Luanda. A pesquisa que deu origem ao
artigo realizou-se no âmbito da elaboração da minha dissertação de mestrado em Estudos Étnicos e Africanos,
intitulada “Do pregão da Avó Ximinha ao grito da zungueira: trajetórias femininas no comércio de rua em Luanda”.
Constituíram sujeitos de investigação mulheres comerciantes de rua. Os dados foram colhidos em três dos nove
municípios da província de Luanda (Cazenga, Rangel e Sambizanga), por intermédio de entrevistas semi-estruturadas e
observações diretas. Ao longo do texto procuro apresentar e discutir trajetórias de mulheres dentro da economia urbana
de Luanda, destacando a importância e o papel desempenhado pelas atividades comerciais de rua em termos de
estratégias de sobrevivências e mercado de trabalho. Serviram de fio–condutor das reflexões apresentadas, questões
como: quais as percursos sociais que as entrevistadas percorreram até entrar para as atividades informais? Que
estratégias quotidianas utilizam para gerir o seu dia-a-dia? Qual a importância e o papel desempenhado pelas
atividades comerciais de rua, em termos de estratégias de sobrevivência e reprodução social e mercado de trabalho?
De que forma as tradições ligadas ao comércio feminino têm sido mantidas e/ou adaptadas no contexto da sociedade
luandense?

Apresentador: Patrique Almeida dos Santos

Título: Vulnerabilidade, pobreza e assistência: a segmentação da assistência pública.

Orientador: Anete Brito Leal Ivo

O projeto buscou caracterizar os beneficiários do Programa Bolsa-Família, articulando os dados relativos ao universo de
trabalho dos beneficiados (condição de ocupação) a variáveis sociodemográficas, como sexo, renda, ocupação, entre
outras. Para tanto, foram analisados dados dos Suplementos das PNADs de 2004 e 2006, além de outros documentos
fornecidos pelo IBGE e IPEA e dados administrativos do Ministério do
Desenvolvimento Social (MDS), com vistas a observar a relação da cobertura do PBF com os objetivos mais amplos de
proteção das famílias trabalhadas, consideradas as tendências de vulnerabilidade social, que caracteriza a grande
maioria dos postos do mercado de trabalho e que foram observadas na primeira etapa da pesquisa, em 2008-2009.

Apresentador: Paulo Henrique Carvalho E Silva

Título:  PG - Questionando a identidade quilombola: o contexto técnico da pesquisa e a luta da negritude
territorializada.

Orientador: Guiomar Inez Germani

A condição de ser comunidade quilombola no Brasil contemporâneo é definida pela necessidade de assumir a historia
de resistência à escravidão e de atualizar a luta contra o racismo, inscrito na negação de se constituir enquanto território
quilombola. Definido desde: as praticas de controle do aquilombamento no período escravista; a Lei de Terras de 1850
e pelo projeto político-racial de “autonegação” da condição do ser negro (negritude). Com a Constituição de 1988, os
quilombolas passaram a ser detentores de uma promessa direitos territoriais, que garante a posse, o uso e a
propriedade deste. A identidade quilombola se constitui da reivindicação do direito instituído de permanecer neste
território, da memória do grupo social e das formas cotidianas de organização tradicional da vida em comunidade e é
instituída por meio do “auto-reconhecimento”. Nesse sentido, emerge uma identidade quilombola com traços
fundamentalmente político-territoriais. Na história brasileira o fenômeno do aquilombamento significou: a) resistência ao
cativeiro e aos maus tratos dos senhores no período escravista; b) uma estratégia de dupla-invisibilidade (de se tronar
invisível e de ser invisibilizado) que revela o processo de subalternização e subordinação da classe dos negros, no
processo da abolição da escravatura e c) após a Constituição de 1988 significa uma luta por “visibilidade”,
“reconhecimento” e “redistribuição”. Neste percurso histórico, visualizam-se as formas de se exercitar o poder a partir
das práticas de governança do Estado brasileiro como forma de perpetuar o racismo em nossa sociedade – “racismo de
Estado” –; assim como o processo de constituição de uma “negritude” como pólo aglutinador da comunidade negra no
Brasil. Quando comparados os dados disponíveis para a Bahia, em 2010, sobre o número de Comunidades Negras
Rurais e Quilombolas (Identificadas e Certificadas, respectivamente) com o número dos processos de regularização
fundiária são observados os ritmos da “não-ação” no Estado da Bahia, particularmente a partir do Decreto Lei 4.887 de
2003. Segundo os dados do Projeto GeografAR, existem na Bahia 671 Comunidades Identificadas, destas 324 são
Certificadas e 101 tem Processo Aberto no INCRA/BA. O que estes dados vêm mostrando, é a extrema morosidade
com que
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são tratados os processos de regularização fundiária; revelam-se as práticas racistas executadas pelo Estado brasileiro
como condição necessária para interpretar a questão quilombola. Racismo enunciado na distribuição desigual da
riqueza produzida na nossa sociedade entre brancos e não-brancos; além da discriminação do fenótipo negróide. Ação
contrária pode ser observada quanto ao número de comunidades certificadas que não pára de crescer, ano após ano,
vinculando a identidade quilombola a um projeto político-territorial, mediação entre “o permanecer”, “o resistir” e “o
projetar” no território. As Comunidades Negras Rurais e Quilombolas dos Territórios de Identidade Recôncavo e Baixo
Sul (áreas de estudo comparado da pesquisa) nos contam suas historias de “conformismo” e de luta por um território
como símbolo de uma identidade mediada entre a reprodução de um cotidiano de trabalho e de resistência aos projetos
de modernizações capitalistas das relações sociais no “local” e no “lugar” do grupo social. Nosso objetivo é expor à
comunidade científica da Universidade Federal da Bahia os resultados obtidos no que diz respeito à atualização
continuada do Bando de Dados das Comunidades Negras Rurais e Quilombolas do Projeto GeografAR. E, também,
destacar que a conflitualidade é marca decisiva das relações de poder que delimitam e conformam um território
quilombola: através da expropriação simples e sumária (ou mesmo pela disputa judicializada e morosa por dentro dos
meandros institucionais de nosso Estado racista) e das formas de resistência características da ocupação negra ao
longo de nossa história.

Apresentador: Pedro de Oliveira Junior

Título:  PG - Pesquisa de familiares de vítimas de homicídio atendidas pelo Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente Yves de Roussan – Cedeca-BA

Orientador: Eduardo Paes Machado

O objetivo dessa pesquisa é compreender o que pode levar os familiares de vítimas de homicídios, perpetrados por
policiais militares, a uma reação à perda que tem como sentido buscar formas de reparação através do sistema de
justiça formal. Para tanto, foram selecionados seis casos de homicídios de jovens, de 15 a 24 anos, perpetrados por
policiais militares em serviço e fora de serviço, na cidade de Salvador. A coleta de dados foi realizada por meio de
observação direta, análise documental e entrevistas. Os casos foram descritos considerando a atuação do racismo
institucional na violência letal e as justificativas empreendidas pelos PMs para escapar da incriminação. Além das
perdas materiais e das alterações psicoemocionais, como impacto dos homicídios, os familiares das vítimas, vivenciam
também uma profunda ofensa moral. Diante dessa ofensa moral impingida com a morte desrespeitosa do ente querido,
entre os familiares das vítimas, emerge um forte “sentimento de indignação moral”. E a desonra sofrida pelos jovens
com levianas acusações proferidas pelos PMs para fugir da sanção legal, eleva o sentimento de indignação moral dos
familiares, intensificando o desejo de punição. É esse desejo que leva os familiares das vítimas a uma reação à perda
tendo como sentido buscar reparação através do sistema de justiça formal. A reação à perda do ente querido e
estimado tendo como sentido a busca por justiça formal apresentou dois momentos: uma primeira reação à perda,
expressa em manifestações, protestos e atos públicos, seguido pelo ato de “bater na porta da justiça” formal, acionando
uma das suas instituições e um segundo momento, que se constitui na luta por justiça daqueles que se mantém na
busca.

Apresentador: Perola Virginia de Clemente

Título: Uma reflexão sobre a história do cinema através do filme "Tabu"

Orientador: Antonio da Silva Camara

“Tabu”, filme dirigido pelo diretor expressionista F.W. Murnau, com participação de R. Flaherty (considerado o “pai do
documentário”), constitui, primeiramente, um importante documento para conhecimento e reflexão da história do
cinema, levando-nos também a investigar de forma mais profunda a relação entre o que é chamado de “ficção” e
“documentário”. Este filme de 1931 conta a história de um amor entre jovens nativos de uma ilha tahitiana que se torna
impossível devido a um tabu religioso. O filme é permeado por cenas que mostram contrastes entre diferentes culturas
(a tahitiana e a do homem branco que chega a este território), além de documentar em imagens, na década de 1930, a
vida idílica dos nativos. Apesar de representar uma história fictícia, as personagens principais do filme são os próprios
nativos.  Este trabalho é um resultado da pesquisa sobre as representações sociais no cinema documentário, que
construiu, através da dissecação dos elementos da linguagem cinematográfica, uma análise fílmica que trava debate
com as questões sócio-antropológicas, decorrentes tanto da investigação da história do Cinema, quanto do conteúdo
social representado no filme. Este resultado é alcançado através da investigação de textos sobre a constituição da
história e da técnica do Cinema, teorias relativas à sociologia da arte e textos antropológicos e sociológicos clássicos
sobre a temática da “Cultura” (no sentido desta como o objeto fundador da ciência antropológica).
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Apresentador: Raimundo Eduardo Grizenti Ramos

Título: A contribuição do cinema para a formação da memória social da Ditadura Militar no Brasil

Orientador: Jorge Luiz Bezerra Novoa

Apreender e analisar as formas através das quais os Governos Militares e a ambiência social e psicológica por eles
criadas é representada no cinema brasileiro da ultima geração através de filmes como por exemplo, O dia em que meus
pais saíram de férias (Cao Hamburger, 2006 )  e Zuzu Angel (Sergio Rezende, 2006), etc., e que exemplifica o
fenômeno de mudança ocorrida na forma de como as novas gerações de cineastas da sociedade brasileira recompõem
o referido período. É ao mesmo tempo visível, impressionante e sintomático o modo como o cinema dessa nova
geração se transforma reconstruindo suas formas de representação desse passado do qual não quer fugir, mas em
relação ao qual não pode se passar de uma catarse e redenção. No sistema de hipóteses que se busca verificar aqui, já
não é mais a denuncia, a condenação, a identificação dos “culpados”, e a glorificação dos “heróis” que se busca.
Percebe-se claramente que a relação com esse passado é de outra natureza. O objetivo desse plano é dominar e
aplicar, de modo imediato, a teoria social da subjetividade histórica em Marx e os conceitos (alienação, ideologia,
mentalidade, imaginário, estranhamento, falsa consciência, reificação, memória e representação social) e buscar
contribuir aplicando os conceitos referidos à experiência da representação cinematográfica contemporânea em torno
dessa constituição de uma memória do período, a médio e longo prazo. Assim o fazendo contribuir-se-á para a
elucidação dos fenômenos de formação de uma memória social e como ela se integra ao fenômeno geral de
constituição de uma consciência social geral e suas relações com as diversas classes sociais no Brasil.

Apresentador: Reinaldo Pereira Bittencourt

Título:  PG - A GERAÇÃO CAFONA E A MPB

Orientador: Carlos Alberto Bonfim

A intenção deste estudo é mostrar a construção da sigla “MPB” e como ela serve de sustentação para um determinado
tipo de música específico, e o processo de exclusão que ocorre a outros artistas que de certa forma não estão inseridos
neste contexto, mesmo que a sua base musical seja voltada à grande massa populacional. Para sustentar estes
argumentos foi feito levantamento da base histórica da música popular brasileira e de como ela foi primeiramente
estudada.

Apresentador: Rita Maria Brito Santos

Título:  PG - O TERREIRO E SEUS CAMINHOS: uma annálise da configuração espacial do candomblé

Orientador: Miriam Cristina Marcilio

Este projeto discute a religião e o espaço, tendo como tema – o terreiro no espaço, para pensar a produção do espaço
religioso do candomblé na sua configuração espacial interna (terreiro) e externa (do bairro e cidade). A abordagem é de
cunho sócio-antropológico, mas dialoga com a geografia. Entendemos que o terreiro é uma delimitação sócio-espacial
de caráter religioso, que articula na unidade espacial seres diversos (pessoas, entidades, plantas, animais, terra, fogo,
água e coisas), vários pedaços (subespaços), e vários momentos. E está sendo abordado a partir de três entradas:
redes e trajetos das pessoas no terreiro; o terreiro no bairro e o terreiro no espaço. Identificamos que nos estudos sócio-
antropológicos sobre religiões afro-descendentes e sociedade faltam trabalhos que recuperem a relação espaço-tempo,
para analisar as mudanças e configurações religiosas do ponto de vista da espacialidade, o que também implica em
discutir o espaço da cidade. Inicialmente, da revisão bibliográfica que realizamos a categoria espaço-tempo apenas se
destacou em dois estudos de religião, Rabelo (2008), estudando formas de socialização religiosa em bairros populares
de Salvador e Hervieu-Léger (2002) discutindo as novas abordagens de espacialidade religiosa na modernidade. No
momento estamos dando andamento uma revisão bibliográfica específica sobre a temática da religião e espaço,
particular religiões de matriz afro-brasileira e com atenção particular para a temática da corporeidade e espacialidade,
com destaque para a noção de conhecimento como vista por Ingold (2010; 2005) como algo que “consiste em primeiro
lugar, em habilidades, e que todo ser humano é um centro de percepções e agência em um campo de prática” (2010) e
na noção de mapear proposta pelo autor, enquanto movimento de construção e descoberta à mediada em que
“caminhos são os próprios fios a partir dos quais o mundo vivo é tecido” (2005), Neste diálogo as contribuições de
Merleau-Ponty no que tange a aspectos, sobretudo relacionados a movimento, percepção e corporeidade são
articulados no corpo da discussão. A imersão em campo, ora em andamento, vem garantindo através de observação
direta um conjunto de informações, e a realização de um cadastro das pessoas do terreiro, que será configurado como
um dos produtos para análise dos trajetos e caracterização do povo do terreiro. Também está sendo levantadas
informações para a construção de cartogramas a se incorporarem na sistematização da configuração sócio-espacial do
terreiro e seu entorno.  Os estudos teóricos e a pesquisa empírica sugerem que o projeto em execução contribuirá tanto
para o entendimento do terreiro em suas relações sócio-espaciais com o entorno quanto para a compreensão dos
diferentes espaços de interação nos terreiros.  Sendo assim, vale destacar a importância da qualidade de orientação
que venho recebendo da Dra Miriam Rabelo (minha orientadora) do ECSAS _UFBA grupo de estudo do qual participo e
da FAPESB, pelo apoio fundamental através da bolsa de doutorado.
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Apresentador: Roberta Galiza Yoshimura

Título: Pesquisa de familiares de vítimas de homicídio atendidas pelo Fórum Comunitário de Combate à
Violência (FCCV)

Orientador: Eduardo Paes Machado

Pesquisa de familiares de vítimas de homicídio atendidas pelo Fórum Comunitário de Combate à Violência (FCCV)
O objetivo dessa pesquisa é compreender o que pode levar os familiares de vítimas de homicídios, perpetrados por
policiais militares, a uma reação à perda que tem como sentido buscar formas de reparação através do sistema de
justiça formal. Para tanto, foram selecionados seis casos de homicídios de jovens, de 15 a 24 anos, perpetrados por
policiais militares em serviço e fora de serviço, na cidade de Salvador. A coleta de dados foi realizada por meio de
observação direta, análise documental e entrevistas. Os casos foram descritos considerando a atuação do racismo
institucional na violência letal e as justificativas empreendidas pelos PMs para escapar da incriminação. Perdas
materiais e alterações psicoemocionais, como impacto dos homicídios, passaram a ser vivenciadas pelos familiares das
vítimas. São alterações e perdas secundárias que de forma repentina e a inesperada a perda do ente querido trouxe
consigo. Além das perdas secundárias de emprego, de rendimento profissional, da poupança e da saúde física, dentre
perdas psicológicas, os familiares evidenciam a sensação de perda de si mesmo. Agora o mundo “real” lhes parece
“irreal”, deslocado, vazio e inseguro. Um significativo momento da reação à perda dos familiares das vítimas foi o ato de
“bater na porta da justiça” formal, acionando uma das suas instituições. Mas tem sido a participação das audiências
instrutivas dos casos, o grande marco da reação dos familiares. As primeiras audiências dos processos criminais
instaurados contaram com a presença de um número significativo de pessoas ligadas as vítimas, que realizaram
grandes mobilizações fora e dentro do Fórum Ruy Barbosa.

Apresentador: Rodrigo Oliveira Lessa

Título:  PG - As Representações de Contextos de Conflito Social no Campo em O País de São Saruê e Cabra
Marcado Para Morrer

Orientador: Antonio da Silva Camara

O objeto de pesquisa deste estudo compreende a representações de contextos de conflito social no campo nos filmes
documentários O País de São Saruê (1966), de Vladmir Carvalho, e Cabra Marcado Para Morrer (1984), de Eduardo
Coutinho. Interessa, sobretudo, o modo pelo qual o recurso da entrevista, integrado à estratégia narrativa, contribui para
a problematização de questões relacionadas aos contextos de conflito social no campo, tais como a concentração
fundiária, a luta social camponesa, a consciência política, a repressão dos movimentos sociais camponeses, etc.,
observados os contextos históricos distintos em que se realizam os filmes Parte-se do entendimento de que o cinema
documentário é um instrumento efetivo de captação e reflexão sobre traços fundamentais da vida rural e dos atores que
dela participam na disputa por recursos sociais e econômicos nesse espaço social e, ademais, de que significados e
asserções esteticamente articulados em uma obra de arte também sofrem a influência das condições sociais, as quais
envolvem a existência de concepções de mundo, ideologias e discursos permeando o imaginário e a reprodução
coletiva do pensamento.
Procuramos compreender as maneiras social e historicamente condicionadas de construir as representações dos
contextos de conflito social no cinema documentário brasileiro. Tal compreensão se realizará a partir da apreensão ou
objetivação de questões relativas aos contextos de conflito social no campo desenvolvidas na própria representação
fílmica, pois, sob a perspectiva dialética aqui empregada, os conhecimentos presentes na obra de arte são parte de
uma representação que é a síntese das determinações resultantes da relação reciprocamente mediada entre o sujeito e
a realidade social. Esta síntese compreende, no caso da arte, a própria representação, que está exteriorizada no modo
como conteúdo e forma estão articulados na linguagem da obra de arte, podendo, portanto, ser acionada a partir de seu
caráter linguístico.
A presença do recurso da entrevista em cada estratégia narrativa dos filmes documentários demonstra estar
relacionada a questões relativas concepção estética da linguagem cinematográfica documental, tais como o caráter de
representação do filme documentário, o papel da subjetividade autoral na formulação de questões sobre o mundo, bem
como o espaço que as individualidades dos atores sociais apresentadas nas imagens devem assumir no filme. Tais
concepções, por seu lado, trazem novas maneiras de representar os atores sociais que vivenciam os contextos de
conflito social no campo, sendo este, portanto, o interesse do presente estudo.

Apresentador: Rosa dos Ventos Lopes Heimer

Título: A dor e a delícia de ser como se quer: a representação social no documentário Bombadeira.

Orientador: Antonio da Silva Camara

O presente artigo busca analisar a representação social das travestis  no documentário Bombadeira – A dor da beleza
das travestis, dirigido por Luis Carlos de Alencar. O filme retrata a realidade cotidiana de vidas precárias vividas por
travestis de Salvador que buscam o acesso a aplicações clandestinas de silicone de forma a transformar seus corpos,
aproximando-os aos ideais de beleza e feminilidade tão desejados. Como base teórica para a análise utilizo as
contribuições da teoria cinematográfica e da Sociologia da Arte. O
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Apresentador: Rosa dos Ventos Lopes Heimer

Título: A dor e a delícia de ser como se quer: a representação social no documentário Bombadeira.

Orientador: Antonio da Silva Camara

procedimento metodológico específico consiste em assistir o filme várias vezes, decompô-lo em seus elementos mais
simples e produzir uma recomposição, tendo em vista a identificação das representações sociais. Observou-se uma
tentativa de humanização da figura da travesti através de um deslocamento da habitual abordagem que ressalta apenas
seus hábitos noturnos, para priorizar cenas  em outros espaços, utilizando depoimentos de estórias de vida,
visibilizando, assim,  as relações sociais das travestis entrevistadas e mostrando de modo franco a dor e o perigo de se
“bombar”. Este trabalho faz parte de uma pesquisa mais ampla da Representação Social no Cinema Documentário,
coordenada pelo Professor Antônio Silva Câmara.

Apresentador: Rosana dos Santos Silva

Título:  PG - Decalcando Projetos: Notas do Cotidiano

Orientador: Elena Calvo Gonzalez

O presente trabalho propõe uma análise sobre os efeitos que o Projeto Costa Azul, direcionado para ações de
requalificação urbana, suscita nos processos de delineamento de projetos de vida, tecidos pelos moradores das
comunidades de Paraíso Azul e Recanto Feliz, localizadas no bairro do Costa Azul, zona leste de Salvador. Busca-se
compreender de forma mais acurada os mecanismos de antecipação das linhas de ação futuras utilizadas por estes
atores sociais, atentando para os discursos e práticas que se esboçam no espaço social em questão. Ganha relevo
nesta discussão a diferenciação entre o mero fantasiar e a ação de projetar empreendida pelos atores sociais, que se
articula tendo como referência as dimensões: biográfica e temporal. A conjugação das premissas de Schutz sobre
Fantasia e Projeto e o que Bourdieu chama de ethos de classe, que diz respeito à relação estabelecida pelos atores
entre oportunidades objetivas e esperanças subjetivas, funcionam aqui como chaves explicativas para este fenômeno,
que é acessado neste trabalho a partir da experiência etnográfica e de narrativas. Após esta exposição sobre a
diferença entre projeto e fantasia, será feita uma discussão sobre os projetos que protagonizaram a cena de Paraíso
Azul e Recanto Feliz: o projeto de morar no apartamento e o de morar no vilage, para depois descrever qual a
fundamentação do processo de escolha empreendido pelos moradores em relação a estas unidades habitacionais. O
intuito então é indagar o trânsito de significados que marcam a leitura feita pelos moradores deste projeto de
requalificação urbana e analisar as expectativas que ele suscita, as quais se traduzem em novos horizontes de
possibilidades e em estratégias de tomada do futuro. Ao trazer à baila a noção de projeto neste estudo, tentasse
deslocar o eixo das investigações sobre as políticas de habitação, para uma outra direção, diferente daquelas em que
costumam se situar entre o par eficácia e eficiência. Este deslocamento chega na tentativa de responder a seguinte
indagação: O que os atores fazem com o que é para eles desenhado por estas políticas? Pensar na categoria projeto
significa aqui compreender como os atores se posicionam e decalcam fluxos de ações a partir de certos contextos de
práticas que se apresentam, ou seja, como respondem as solicitações do mundo vivido.

Apresentador: Sarah Roberta de Oliveira Carneiro

Título:  PG - O Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN) e o incentivo à contestação na América Latina

Orientador: Antonio da Silva Camara

Ao longo da Caravana da Integração 2010 – Iniciativa UFBA Latina, que nos meses de janeiro e fevereiro, a bordo de
um ônibus, percorreu nove países da América do Sul, um dos objetivos foi conferir a relação entre os movimentos
sociais da América Latina e o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), força “armada” insurgente, que no dia
1° de janeiro de 1994, assumira o poder de sete cidades de Chiapas, no sudeste do México, declarando guerra contra o
exército mexicano, o governo Carlos Salinas de Gortari e o Acordo de Livre Comércio da América do Norte (Nafta), o
qual instituiu um grande mercado livre e sem fronteiras entre o México, Canadá e os Estados Unidos, tendo entrado em
vigor exatamente no mesmo dia em que o EZLN apareceu publicamente para expor seus reclames. O Exército
Zapatista de Libertação Nacional, em virtude da sua forma de organização extremamente autônoma, o uso criativo da
palavra em suas estratégias políticas e a postura declaradamente antissistêmica que assume frente ao capitalismo, tem
servido de inspiração para vários movimentos de cunho constestatório, mundo afora. Sendo assim, buscou-se conferir a
ocorrência de teias de solidariedade envolvendo o EZLN e os movimentos sociais contatados durante a Caravana, de
modo que ao término desta, percebeu-se que a relação existente entre eles é pautada na admiração ao Exército e na
concordância com sua história e sua contestação, mas não se verifica uma conexão de caráter institucional, o que
permite concluir que a condução do EZLN é mesmo instalada na perspectiva da autonomia e na espontaneidade dos
laços sociais.
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Apresentador: Tania Mara dos Santos Bernardelli

Título:  PG - De cupins de aço à agricultores agroecológicos: O processo de transição para a agroecologia no
Assentamento Terra Vista- Arataca/Ba.

Orientador: Antonio da Silva Camara

Nos últimos anos, observa-se, no debate socioambiental, o uso cada vez mais freqüente de termos como
“Desenvolvimento Sustentável” “Ecodesenvolvimento” “Sustentabilidade” que, sob formas diversas, apontam para a
preocupação com a relação sociedade e meio ambiente. Nas Ciências Sociais, esta preocupação, de inserir a questão
ambiental em um de seus campos de pesquisa, embora tardiamente, por conta de um conjunto de questões históricas e
epistemológicas, torna-se crescente.
Neste contexto acadêmico e social, o papel da agricultura é, então, questionado, em sua forma de agronegócio, em
especial por ser considerada como uma das principais atividades de impacto do ser humano sobre o meio ambiente .
A dimensão dos impactos sociais e ambientais resultantes desta prática, mais percebidos na segunda metade do século
XX, têm contribuído para a discussão da adoção de uma agricultura mais “pura” e menos degradante, que seja
socialmente e ambientalmente sustentável. Assim a agroecologia ganha força entre os pequenos produtores rurais do
país, adotado principalmente pelos movimentos sociais rurais, a exemplo do MST (movimento dos Sem-Terra).
Sob este olhar, os movimentos sociais rurais compreendem que a questão agrária vai além da conquista da terra,
abrangendo também a viabilidade do pequeno produtor permanecer produzindo sobre ela, de forma que haja a
elevação de qualidade de vida e o estabelecimento de uma relação mais harmoniosa com a natureza.
Tendo em vista esta questão, este trabalho, busca analisar, através de um estudo de caso, como vem de dando o
processo de transição de agricultura convencional para agroecológica, no assentamento Terra Vista, localizado no
município de Arataca, região sul da Bahia.
A realização da pesquisa, in loco, durou aproximadamente 15 dias, tendo sido iniciada em novembro de 2008 e
finalizado em abril de 2010. Em campo o trabalho foi dividido em três etapas: reconhecimento da área e identificação
dos informantes-chave, que teve a duração de três dias; realização de parte das entrevistas e aplicação de
questionários, com duração de sete dias e a última fase, voltada para fechamento das entrevistas semi-estruturadas e
realização da oficina de território.
Além do método de estudo de caso escolhido, aqui, por ser aquele que melhor se adequa à intenção de investigar a
experiência particular de adesão à agroecologia desenvolvida por um grupo de assentados, pois, os estudos de caso
são tipos de pesquisa qualitativa que permitem investigar uma unidade de análise particular – uma
instituição/organização, uma comunidade, um determinado grupo social – com maior profundidade e riqueza de
detalhes sobre sua constituição e dinâmica social (TRIVIÑÕS, 1987), também se fez uso dos métodos da história oral e
memória social, visando retratar o processo histórico de luta e ocupação da terra e as formas de produção
desenvolvidas pelos agricultores antes de serem assentados.
Como resultados observamos que embora a maioria  visualize que a transição vem contribuindo para a melhoria do
assentamento e qualidade de vida das famílias ali residentes, nem todos os assentados se sentiram seguros pra
realizarem a conversão das técnicas convencionais para as alternativas, fator que vem a colocar em risco o trabalho
dos demais, já que as plantações são vizinhas e os recursos naturais como solo, água e ar são comuns a todos.
Observa-se que mesmo com a proibição do uso de insumos químicos, houve no assentamento o aumento da
participação dos jovens na produção e em projetos socioambientais e educacionais contribuindo para o incentivo da
juventude  no campo; na segurança alimentar, a partir da diversificação das culturas e transformação dos  hábitos
alimentares, recuperação das áreas degradadas e “embelezamento” do local, ações que vem resultando na melhoria da
qualidade de vida das famílias locais.
Neste espaço, a  agroecologia vem se configurando enquanto um modelo de resistência, de contraposição ao modelo
agrícola industrial.

Apresentador: Thiago Barbosa Vivas

Título: A representação de personagens não-heterossexuais nas telenovelas da década de 80

Orientador: Leandro Colling

A pesquisa, parte do trabalho desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa CUS (Cultura e Sexualidade/CULT-UFBA),
pretende analisar a representação das personagens não-heterossexuais nas telenovelas da Rede Globo da década de
80 (Os Gigantes, Ciranda de Pedra, Brilhante, Partido Alto, Um Sonho a Mais, Roda de Fogo, Mandala, Bebê a Bordo e
Pacto de Sangue) a partir de algumas reflexões e conceitos oriundos da Teoria Queer.
O objetivo principal da pesquisa é o de entender como as representações são realizadas e, com o diagnóstico, discutir a
elaboração de políticas culturais voltadas para o respeito à diversidade sexual.
A pesquisa é desenvolvida a partir da análise das telenovelas e de materiais que estejam relacionados às mesmas
(resumos, reportagens, trabalhos, artigos, etc.). Nesta análise, são observados os dados gerais da novela (equipes de
direção, produção, execução e tempo de exibição), além dos aspectos fixos das personagens não-heterossexuais
(posição no enredo, classe social, cor/raça, profissão, etc.).
Os primeiros resultados da pesquisa têm evidenciado uma representação reducionista destas personagens
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Orientador: Leandro Colling

que está inscrita em um modelo heteronormativo de performatividade de gênero.
A pesquisa do CUS teve início em 2008 e é financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia.

Apresentador: Valfrido Moraes Neto

Título:  PG - AS FACETAS DO RAP NO BRASIL: RELEITURAS DA CULTURA POPULAR DE UM FENOMENO
GLOBAL

Orientador: Leonardo Vincenzo Boccia

Os integrantes da cultura hip hop nacional fazem com freqüência o uso do termo tradição, mas ao mesmo tempo, as
mudanças e inovações não são condenadas, pelo contrário, são estímulos relevantes para seus produtores culturais.
As visibilidades decorrentes dessas amálgamas entre tradição e inovação por artistas da cultura hip hop são
mecanismos de (re) construção de formas de identificação processual, a partir dos processos de recepção e
transformação de fenômenos musicais e juvenis, no caso aqui estudado, na apropriação do elemento rap em contextos
diferentes na relação estabelecida entre expressões artísticas, cultura, identidade e o acesso as informações
possibilitadas em grande medida pelos novos aparatos tecnológicos. A contemporaneidade considerada como
característica de uma ‘elasticidade cultural’ (Martín-Barbero; 2002), tem propiciado no campo das artes, marcadamente
na produção musical, possibilidades de fusões - a diversidade de sonoridades, fricções, arranhões, ‘cacos’ de músicas –
ao primar pela diversidade de referenciais culturais múltiplos no trânsito pertinente ao universo afro-americano através
da mídia e da indústria cultural.

Apresentador: Vanusa Santana dos Santos

Título: Estudos fundiários e processos de territorialidade no litoral norte baiano: um estudo de caso do
Município de Camaçari

Orientador: Lidia Maria Pires Soares Cardel

Esta pesquisa se insere num amplo projeto intitulado “Interações bioculturais e desenvolvimento rural sustentável em
região de Mata Atlântica: saberes e práticas naturais, mobilidades e dinâmicas territoriais”, fruto de um convênio entre o
NUCLEAR (Núcleo de Estudos Ambientais e Rurais)/UFBA e o Laboratório de Etnologia da Universidade de Strasbourg,
estabelecido pelo Edital CAPES/COFECUB, e tem como objetivo estudar a organização fundiária do litoral norte baiano
a partir de dados presentes nos Censos fundiários e demográficos realizados nos últimos 50 anos.
 A proposta  desta pesquisa é realizar um amplo levantamento de documentos de dados secundários e históricos, sobre
três município do litoral norte, tais como, registros de compra e vendas de terras, títulos de partilha por herança,
transmissão de posse de terras, medições de propriedades rurais, títulos de terras paroquiais, reconhecimento de terras
coletivas, dados e registros históricos sobre terras devolutas, inventários, registro de tabeliões, petições, livro de registro
de impostos territoriais, contratos de arrendamentos, e outros dados pertinentes. O campo empírico desta pesquisa se
volta, inicialmente, para o município de Camaçari, área conhecidamente impactada pelo processo de industrialização do
Pólo Petroquímico e pelos grandes projetos turísticos implementados a partir de 1970.

Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   Sub-Área: ADMINISTRAÇÃO

Apresentador: Aline Santos de Couto

Título: Estruturas de Governança dos Serviços Públicos e de Infra-Estrutura

Orientador: Sandro Cabral

O presente projeto compreender as possíveis estruturas de governança para serviços de utilidade pública e de infra-
estrutura, com destaque para os arranjos que envolvem a participação de entes privados na construção e operação
desses serviços. Nesse sentido, o projeto tem por meta compreender as razões que explicam eventuais diferenças em
termos de desempenho entre serviços providos pela forma estatal tradicional e fornecidos com a participação (em maior
ou menor grau) de empresas privadas.
O projeto reveste-se de importância na medida em os entes governamentais, tanto do plano local quanto do plano
federal, vêm sinalizando a necessidade de estimular formas alternativas de provisão de serviços de utilidade pública,
nas modalidades de terceirização, concessão e, sobretudo, Parceria Público-Privada (PPP) como forma de estimular o
desenvolvimento econômico, de melhorar o nível de serviço aos usuários e de promover o equilíbrio nas contas
públicas. Cresce a importância de se compreender como tais formas organizacionais se comportam, quais são seus
limites e potencialidades tanto sob o ponto de vista teórico quanto sob a ótica das  políticas públicas.
Tem-se como objetivo inserir alunos de graduação nesse projeto para auxiliá-los tanto na conformação de
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seu pensamento científico quanto para a própria operacionalização do projeto, no que tange à coleta, estruturação e
tratamento dos dados. Para fins de delimitação do presente projeto, os trabalhos serão desenvolvidos à princípio nos
setores portuário, ferroviário e prisional aproveitando as pesquisas já em curso. O aluno de IC, nesse caso, estaria
integrado às pesquisas do grupo.

Apresentador: Ana Clara Andrade de Almeida

Título: Mapeamento da Inovação na Bahia: Mapeamento e Caracterização da Tecnologia Social na Bahia

Orientador: Rogerio Hermida Quintella

Este trabalho busca apresentar o que vem ocorrendo no território baiano no que diz respeito à Tecnologias Sociais (TS),
além de expor os principais  conceitos e características a respeito do tema. Trata-se da apresentação de resultados
iniciais do subprojeto de Mapeamento e Caracterização da Tecnologia Social na Bahia, ainda em andamento,  que tem
como objetivo principal identificar contribuições das TS para o desenvolvimento sustentável no Estado, bem como
melhor instrumentalizar a formulação de políticas públicas. Este subprojeto faz parte do projeto de Mapeamento e
Caracterização da Inovação na Bahia, desenvolvido pelo Núcleo de Política e Administração em Ciência e Tecnologia
(NACIT-UFBA) e apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado da Bahia (FAPESB), que busca conhecer o
que vem ocorrendo de Inovação na Bahia e como esta se distribui por seu território, setores econômicos e
organizações. Tecnologia social, foco do subprojeto em análise, é um termo que, segundo Dagnino (2009), surge no
Brasil no início dos anos 2000 procurando designar tecnologias alternativas às convencionais, sendo que seu
conceitoainda passa por processo de construção e discussão. Para alcançar os objetivos pretendidos, após realização
de revisão bibliográfica, adotou-se TS como “um conjunto de técnicas e metodologias transformadoras, desenvolvidas
e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que representam soluções para a inclusão social e
melhoria das condições de vida” (ITS, 2004). A TS pressupõe, de acordo com o Instituto, participação e interação da
comunidade local, aprendizado e democracia, desenvolvimento socioambiental e econômico, interação entre diferentes
saberes, acessibilidade e apropriação de tecnologias, relevância e eficácia social, compromisso com a transformação
social, organização e sistematização, e se possível reaplicação. Em pesquisa exploratória, foram mapeadas, até
setembro de 2010, 103 possíveis tecnologias sociais através de banco de dados de prêmios e editais como  Prêmio de
Tecnologia Social do Banco do Brasil, Prêmio ODM, Programa Caixa Melhores Práticas de Gestão Local, Experiência
em Inovação Social do Cepal, Mostra de Tecnologias Sociais da RTS -, Banco de dados do CEPAL/Red IDEEA-ODMs,
sendo identificadas TS presentes em mais de um banco de dados. A Fundação Banco do Brasil com o objetivo de
identificar, selecionar, certificar, promover e fomentar tecnologias que apresentem soluções efetivas para as diferentes
demandas sociais, criou em 2001 o Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, que possui em seu banco
de dados 447 TSs certificadas, agrupadas em oito categorias (Água, Alimentação, Educação, Energia, Habitação, Meio
Ambiente, Renda e Saúde), referentes à edições de 2001, 2003, 2005 e 2007. (FUNDAÇÃO BANCO DO BRASIL,
2007). Das 447 tecnologias, 45 estão presentes na Bahia, destacando as ligadas à temática de educação (32
tecnologias). O Programa Melhores Práticas em Gestão Local, da Caixa Econômica Federal, não traz o conceito de
Tecnologia Social, no entanto, para serem selecionados, os projetos precisam atender a critérios como de impacto,
parceria, sustentabilidade, liderança e fortalecimento da comunidade, igualdade de gênero, inclusão social, inovações
no contexto local, reaplicabilidade, enquadrando, assim, no conceito de TS adotado pelo Projeto. Foram coletados 51
projetos vencedores nas 5 edições do programa que ocorreram até 2008, sendo 14 da Bahia. Na Rede IDEEA ODM, do
Cepal, das 56 experiências do Brasil, 4 são da Bahia. No Prêmio ODM Brasil, das 57 práticas vencedoras nas 3
edições, 7 são da Bahia. O banco de experiências do Concurso Experiência em Inovação Social da América Latina e
Caribe, também do Cepal, reúne 72 iniciativas finalistas, sendo 4 da Bahia. Na Mostra de Tecnologias Sociais da RTS,
foram 21 TSs selecionadas, sendo 6 presentes na Bahia. Percebe-se, assim, a expressiva participação do Estado da
Bahia na implementação de Tecnologias Sociais.

Apresentador: Antonio Gualberto Pereira

Título:  PG - Práticas de Evidenciação em Empresas Pertencentes ao Setor Químico da Bovespa no Ano de
2009: um Estudo Empírico.

Orientador: Adriano Leal Bruni

Para a Teoria da Legitimidade as práticas de evidenciação estão relacionadas à busca por parte das organizações de
serem percebidas como legítimas segundo as crenças e valores do ambiente ao qual pertencem ou de onde extraem os
recursos necessários à sua continuidade. Este trabalho buscou verificar quais as práticas de evidenciação utilizadas
pelas empresas pertencentes ao setor químico da Bovespa no ano de 2009. Para tanto, foi feito um levantamento junto
as 13 empresas pertencentes ao setor químico com ações negociadas na Bovespa. Por meio de uma análise descritiva
dos dados verificou-se que apenas quatro dos dezoito itens sugeridos para evidenciação pela Deliberação 488/05, pelo
Parecer de Orientação 24/92 e pela cartilha de governança corporativa, emitidos pela CVM, foram evidenciados por
todas as empresas. Além
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disso, itens como a correção monetária integral e o balanço social não foram evidenciados pela empresas pesquisa em
2009. Conclui-se que, em média, as empresas evidenciam 62,39% dos itens sugeridos pelos principais instrumentos
normativos que abordam a evidenciação de informações para os diversos usuários da informação contábil.

Apresentador: Luana das Graças Queiroz de Farias

Título:  PG - RESPOSTAS ANUNCIADAS PELAS EMPRESAS BRASILEIRAS PARTICIPANTES DO CARBON
DISCLOSURE PROJECT PARA ECONOMIA DE BAIXO

Orientador: Jose Celio Silveira Andrade

A mudança climática global tem emergido como a mais importante questão da sustentabilidade das últimas décadas. De
acordo com os estudos desenvolvidos pelo Painel Intergovernamental de Mudança de Clima (IPCC), as alterações
climáticas afetarão negativamente a maioria dos sistemas biológicos, o acesso à água, à saúde, o aumento da
temperatura, a economia e a produção de alimentos.
No âmbito empresarial, as mudanças climáticas têm impulsionado a competitividade das empresas tanto no aspecto de
concepção de novos produtos e processos quanto no fortalecimento das suas relações interorganizacionais, resultando
num aumento de respostas e estratégias empresariais. As respostas das empresas às alterações climáticas são
bastante diversificadas, destacando-se os comportamentos econômico e político-institucional. Na primeira, as respostas
enfatizam o macroambiente, o microambiente e o ambiente interno. E a segunda visa propor novas regras para a
formação de parcerias público-privadas como o Carbon Disclosure Project (CDP). O CDP é uma organização sem fins
lucrativos cujo compromisso é promover diálogos entre investidores e corporações, através da abertura de informação
para a elaboração de respostas estratégicas às mudanças climáticas.
Nesse enfoque, este trabalho buscou analisar as principais respostas das empresas brasileiras participantes do CDP,
entre 2005 e 2009, para Economia de Baixo Carbono. Para atender ao objetivo desta pesquisa, adotou-se um estudo
exploratório de caráter documental e bibliográfico. Utilizaram-se para sua construção dados secundários da literatura
especializada na área e dos relatórios disponibilizados no site do CDP, edições 2005 a 2009, como fontes documentais.
Os resultados apontam para a evolução das respostas das empresas brasileiras participantes do CDP, especialmente
em três níveis de atuação: o macroambiente, o microambiente e o ambiente interno das organizações. Contudo, as
respostas estão concentradas no atendimento no ambiente interno em que as organizações estão inseridas e
associadas aos indicadores de desempenho ambiental e de emissões de Gases de Efeito Estufa.

Apresentador: Lucas Lopes de Pinheiro

Título: Gestor Intercultural

Orientador: Tania Maria Diederichs Fischer

O projeto tem por objetivo caracterizar os desafios da diversidade cultural enfrentada por gestores de uma multinacional
estatal brasileira que trabalham no exterior de forma a identificar as capacitações necessárias para atuar em outros
países e continentes, a partir do mapeamento da competência intercultural.
Propuseram-se como objetivos específicos o desenvolvimento de uma pesquisa aplicada sobre gestão da diversidade
cultural que se constitui como uma referência internacional de visibilidade para a UFBA e a Petrobras, considerando a
contribuição efetiva ao desenvolvimento de capacitações, competência e tecnologias de gestão de interesse de diversos
grupos ao qual possa interessar esse tema.
Também foi construído um mapa de competência para a gestão intercultural, definindo-se as capacitações gerais, as
técnicas e as relacionais  referenciadas a países e regiões continentais abrangidas pela Petrobras. Foram
documentadas experiências de gestores interculturais com experiência internacional para uso em cursos e treinamento
além de pesquisa oral e por questionário, aplicado em todos os países de interesse de empresa.
Foi estruturado então um modelo de programa de formação e treinamento bi-modal (presencial e à distância) para
gestores interculturais e realizado um evento internacional sobre a gestão da diversidade cultural, a qual está sendo
trabalhada uma publicação da coleção Gestão da Diversidade Cultural a partir de temas gerais e referentes a
países/regiões abordados neste evento.
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Apresentador: Mauricio Cerqueira Lima E Lima

Título:  PG - Estruturas de Governança dos Serviços Públicos e de Infra-Estrutura

Orientador: Sandro Cabral

O projeto que foi realmente efetivado se intitula “Desempenho de contratos de pesquisa em saúde e suas relações com
arranjos público-privados: O caso da Fiocruz” e busca compreender a dinâmica do relacionamento entre agentes
públicos e privados em projetos de pesquisa relacionados a doenças negligenciadas por países e empresas do primeiro
mundo. Novas palavras-chave: Estruturas de governança, Serviços de utilidade pública, Cooperação público-privada

Apresentador: Neylane dos Santos Oliveira

Título:  PG - Uma Análise da Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação em hospitais de Salvador -
BA

Orientador: Sonia Maria da Silva Gomes

O presente trabalho analisou uma amostra de cinco hospitais privados de grande e médio porte de Salvador-BA. O
objetivo foi identificar a Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em hospitais de Salvador,  mapear
as suas necessidades e demandas e prospectar desdobramentos. Tendo em vista a complexidade da organização
hospitalar, a quantidade de serviços oferecidos e a necessidade de integrar as informações advindas de cada um deles
é que se justifica o uso e análise da Gestão de TIC. Esta pesquisa se fez relevante para os gestores, pois possibilitou
detectar necessidades e demandas e após a análise dos resultados, prospectou-se desdobramentos, os quais
contribuirão para otimizar a gestão de TI de cada hospital, não só os investigados. Este estudo também foi de grande
relevância para a comunidade acadêmica, a qual dispõe de poucas informações sobre o tema. Para atender os
objetivos da pesquisa, estabeleceu-se contato telefônico com o gestor de TI de cada hospital, a fim de apresentar a
proposta de investigação e convidá-lo a participar. Em seguida, fez-se uma visita pessoal para aplicação do
questionário. Após receber os questionários respondidos dos cinco hospitais, procedeu-se a análise dos dados.  No que
se refere à Gestão Estratégica tem-se que 80% dos hospitais investigados afirmam utilizar o Planejamento Estratégico e
Plano de Negócios, objetivando direcionar melhor suas ações. Os principais elementos que sustentam a elaboração de
tais planos são: benchmarking e análise de cenários. Quanto à utilização de ferramentas de medida de desempenho
dos processos, como é o caso do Balanced Scorecard, 60% da amostra afirma utilizar. Para 100% dos respondentes é
importante se inteirar das novas tecnologias referentes ao seu ramo de negócios, e os meios utilizados para isso são:
Feiras e Congressos, Revistas, Benchmarking e consultorias. Os respondentes reconhecem que o uso de TI agrega
valor aos serviços prestados e acelera a disseminação de informações, o que acaba por melhorar a performance e o
desempenho competitivo. Destacou-se como áreas prioritárias para investimento, o Sistema Integrado de Gestão
Empresarial (ERP), a Administração e Gestão e o Setor de Operações. Mesmo admitindo a importância da introdução
de novas tecnologias, ficou evidente a dificuldade financeira para investimento em TI, não passando de 3% do
faturamento. A maior parte dos hospitais atribui alta importância às aquisições de máquinas e equipamentos realizadas
entre 2006 e 2010. Tanto que todos possuem softwares na área de Gestão Empresarial e/ou Gestão Hospitalar e na
área de Recursos Humanos, 80% possuem nos setores de Contabilidade, Controle de Estoques, Gestão de Ativos e
outros. Em relação a Bases de Dados fica evidenciado que todos os hospitais utilizam softwares de Gestão de Base de
Dados, contudo 60% possuem base DataWarehouse. Verificou-se também variados tipos de tecnologias de redes, são
elas: redes sem fio, LAN, VPN, Wi Fi, roteadores, switches, redes P2Pe etc. A utilização do Comércio Eletrônico ainda é
pouco significativa, destacam apenas a importância de realizar compras via internet. Porém há barreiras para o uso da
internet e de TIC como por exemplo, os altos gastos com o desenvolvimento e manutenção de sites, e com a
implantação de TIC, a insegurança provocada pelos vírus e hackers, a qualificação dos profissionais e a dificuldade de
recrutar pessoal qualificado em TIC. Em relação a Telemedicina apenas um hospital utiliza. Conclui-se que os hospitais
estão no mesmo nível de inovação dos sistemas de informação e comunicação. O principal desdobramento a ser
sugerido após o desenvolvimento da pesquisa é ampliar o escopo da mesma, assim como entender a razão do pouco
uso do comércio eletrônico e em especial da telemedicina pelos hospitais pesquisados; tendo em vista a extensão
territorial baiana e as vantagens trazidas pela consolidação de redes colaborativas integradas de assistência médica à
distância.

Apresentador: Nverson da Cruz Oliveira

Título:  PG - A percepção dos estudantes de Ciências Contábeis sobre as questões de contabilidade social e
ambiental

Orientador: Sonia Maria da Silva Gomes

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) forma uma parte importante dos futuros profissionais, educadores,
governantes e gerentes de empresas e instituições do país. Isto implica que a mesma deve proporcionar uma formação
compatível com as necessidades reais do mercado e da sociedade, incluindo, portanto, a formação em Contabilidade
Social e Ambiental. Nesse sentido, esta pesquisa objetivou investigar e confrontar o nível de conhecimento dos
estudantes ingressos e formandos do curso de Ciências Contábeis da UFBA sobre Contabilidade Social e Ambiental,
partindo-se das hipóteses: i) os formandos têm um nível de conhecimento diferente sobre os conceitos de Contabilidade
Social e Ambiental em relação aos ingressos; ii) existe
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discussão sobre este tema nos componentes curriculares obrigatórias e iii) a disciplina Contabilidade ambiental deve ser
inserida na Matriz Curricular do Curso. Com o propósito de atingir o objetivo circunscrito nesta investigação e testar tais
hipóteses, optou-se em desenvolver uma pesquisa descritiva. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados o
questionários, o qual foi aplicado no segundo semestre de 2009, em dois grupos: alunos ingressos (1º ao 2º semestre) e
alunos formandos (7º ou mais semestres), totalizando 129 estudantes. A análise dos dados foi realizada por meio do
teste não paramétrico de Mann-whitney, a fim de comparar as médias de respostas dos dois grupos e verificar possíveis
diferenças significativas entre o nível de conhecimento dos estudantes. O resultado do estudo indica que não há
diferenças significativas entre as médias de conhecimento dois grupos de estudantes, exceto o nível de conhecimento
sobre evidenciações ambientais. Verificou-se também que há carência de discussão do tema de Contabilidade Social e
Ambiental nos componentes obrigatórios da matriz curricular, todavia, há um interesse significativo quanto à inserção de
componente curricular que discuta questões relacionadas à Contabilidade Social e Ambiental. Dessa forma, é possível
inferir que os estudantes do curso de Ciências Contábeis da UFBA têm pouco conhecimento sobre as questões de
contabilidade social e ambiental e, que essa falta de conhecimento, possivelmente é porque esse assunto não faz parte
das ementas dos componentes curriculares do curso.

Apresentador: Patricia Barreto Santos

Título:  PG - Dinamicas de Rede

Orientador: Carlos Alberto Bonfim

Apresentação do ante-projeto que consiste em fazer uma analise das dinâmicas de redes sociais na busca pela
identificação de elementos congruentes com as premissas que envolvem este conceito, no sentido de orientar um
caminho possível para este modelo alternativo de articulação.
As redes sociais funcionam como alternativa aos modelos de organização hierárquicos e se constituem a partir da união
de elementos distintos em prol de um objetivo comum. Não existe um formato único para essas estruturas, o formato de
cada rede se estabelece de acordo com sua dinâmica, que se origina da articulação entre seus membros.
Este estudo trata de identificar um caminho ou caminhos possíveis para a formação de estruturas em rede. Não
significa dizer que o formato da rede será equivalente para os diferentes propósitos e diferentes articuladores. O que
busca ser identificado aqui é um ou mais meios possíveis com características próprias ao processo de formação.
Duas redes foram escolhidas para esta pesquisa, sendo uma em formação e outra já consolidada. A rede em formação
está se estabelecendo no interior do Estado da Bahia, no território de identidade criado pelo Governo Federal, do Médio
Rio das Contas, envolvendo os 16 municípios que a compõe e seu principal objetivo é o desenvolvimento local
sustentável.
A outra rede escolhida para este estudo, a Rede de Produtores Culturais da América Latina e Caribe, é de caráter
internacional e foi iniciada em 1991 tendo como principal objetivo facilitar o trânsito de artistas de dança, teatro e música
entre os países que a compõe.

Apresentador: Patricia Pereira Barboza

Título: Levantamento de Informações para análise das estruturas de governança de serviços públicos e de infra
-estrutura

Orientador: Sandro Cabral

Em razão de ter começado a iniciação científica como substituta e ter tido apenas metade do tempo para trabalhar, a
aluna se dedicou a um projeto novo, que estava em seus primeiros passos quando esta ingressou no programa. Trata-
se de um esforço de pesquisa, conduzido pelo proponente em cooperação com professores do Brasil, Estados Unidos e
Canadá, que objetiva analisar o desempenho da indústria de medicamentos no Brasil e verificar a importância da
cooperação público-privada para o desenvolvimento do setor de saúde pública.

O projeto que foi realmente efetivado se intitula “Desempenho de contratos de pesquisa em saúde e suas relações com
arranjos público-privados: O caso da Fiocruz” e busca compreender a dinâmica do relacionamento entre agentes
públicos e privados em projetos de pesquisa relacionados a doenças negligenciadas por países e empresas do primeiro
mundo.

Novas palavras-chave: Estruturas de governança, Serviços de utilidade pública, Cooperação público-privada.
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Apresentador: Paulo Sergio Souza Andrade

Título: Sistema de incentivos em contratos de parceria público-privada (PPP): a Arena Esportiva Fonte Nova e a
Copa do Mundo de Futebol em 2014 no Brasil.

Orientador: Sandro Cabral

A atuação conjunta entre atores públicos e privados para construção e operação de serviços de utilidade pública e de
infra-estrutura por meio de Parceria Público-Provada (PPP) é um arranjo organizacional recente no Brasil que vem
sendo utilizado, sobretudo, para viabilizar a construção de equipamentos de interesse geral sem comprometer o
equilíbrio das contas públicas. Nesse contexto, o projeto objetiva estudar a PPP firmada entre o Governo do Estado da
Bahia e o Consórcio OAS/Odebrecht para a construção e operação de uma Arena Esportiva em substituição ao antigo
Estádio da Fonte Nova. O projeto é importante na medida em que, embora a PPP venha se popularizando, poucos são
os trabalhos de natureza empírica no Brasil que abordam o tema. Assim, é possível endereçar a seguinte questão
central: Como se dará a repartição e compartilhamento dos riscos entre os atores envolvidos? Para responder a essa
questão, são invocadas construções teóricas utilizadas na provisão de serviços públicos que permitem explorar as inter-
relações entre Administração, Direito e Economia, quais sejam: a teoria econômica da regulação, teoria dos incentivos,
a visão dos contratos incompletos e, principalmente, a Nova Economia das Instituições. A metodologia empregada para
levantamento e análise das informações compreenderá um estudo de caso de natureza qualitativa junto aos atores
envolvidos. Pretende-se com o projeto contribuir para entender o comportamento de PPPs, seus limites e
potencialidades. Espera-se que os resultados possam lançar novas luzes sobre a situação de PPPs destinadas a
viabilização de equipamentos esportivos. Ademais, tendo em vista a realização no Brasil da Copa do Mundo de 2014 e
dos Jogos Olímpicos de Verão em 2016, faz-se mister informar gestores públicos e privados sobre os aspectos que
permeiam esse tipo de empreendimento.

Apresentador: Raimundo Nonato Lima Filho

Título:  PG - Viéses Cognitivos em Controladoria: Um estudo envolvendo Heurísticas em Práticas
Orçamentárias.

Orientador: Adriano Leal Bruni

Este trabalho procurou investigar a presença de heurísticas em práticas relacionadas ao orçamento. Como hipótese
inicial deste trabalho, foi destacada a existência da utilização de heurísticas nos processos orçamentários, analisando a
alteração no nível deste viés, de acordo com o nível de envolvimento dos indivíduos. A segunda hipótese da pesquisa
sustentou que profissionais com mais nível de envolvimento com as atividades orçamentárias deveriam estar mais
treinados no exercício da racionalidade, revelando uma menor presença de vieses cognitivos. Para isso, foi realizado
um experimento envolvendo 99 estudantes de cursos de pós-graduação em Salvador/Bahia. Os achados apontaram a
ocorrência expressiva de heurísticas nas simulações propostas pelo instrumento de pesquisa. Adicionalmente, as
evidências indicaram que, quanto maior o nível de envolvimento com as práticas relacionadas ao processo
orçamentário maior a utilização de heurísticas pelos respondentes. Os resultados deste trabalho legitimam os
resultados de outras pesquisas empíricas nesta área, sinalizando para a necessidade de um aperfeiçoamento acerca da
compreensão de falhas cognitivas existentes no processo decisório relacionados ao orçamento empresarial.
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Apresentador: Adrielly Oliveira Carneiro

Título: Imagem texto e imagem ilustração nos textos dos SHCU

Orientador: Francisco de Assis da Costa

Assim como os documentos manuscritos e impressos, as imagens
podem consistir um importante depoimento histórico. Atualmente, com as
inúmeras possibilidades de acesso a fotografias, mapas e desenhos, para não
dizer todas as tipologias imagéticas, torna-se cada vez mais comum a inserção
da imagem como recurso visual em textos acadêmicos das ciências sociais
aplicadas. No caso da historiografia da cidade e do urbanismo não é diferente.
Ao mesmo tempo em que tornam mais acessíveis as gravuras, plantas
arquitetônicas, pinturas e cartografias, as tecnologias de hoje também as
tornam facilmente manipuláveis, o que demanda maior rigor metodológico ao
utilizá-las. É preciso visualizar a criação de imagens como uma atividade
carregada de códigos, influências e intenções. Checar a autoria, contexto em
que foi produzida e os possíveis objetivos da imagem se faz cada vez mais
relevante.
Dessa forma, a imagem se revela um recurso didático de grande
potencial, ganhando novas formas e assumindo diferentes papéis em trabalhos
científicos. Ao analisar a maneira como são exploradas enquanto documentos
na historiografia da cidade e do urbanismo, esta pesquisa pretende resultar
num sustentáculo para o uso crítico da imagem.
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Apresentador: Alan Souza Mascarenhas

Título:  PG - Produção de Informação Socio-Espacial Sobre Salvador, Região Metropolitana e Orla Atlântica
Norte

Orientador: Gilberto Corso Pereira

De maneira a dar uma continuidade a trabalhos executados anteriormente sobre a cidade Salvador, Região
Metropolitana e borda Atlântica Norte, este projeto propõe analisar a dinâmica dos estudos sobre o crescimento de
Salvador mais especificamente o que diz respeito aos empreendimentos imobiliários, caracterizando a forma de
crescimento urbano da cidade e suas prováveis consequências. Para tal objetivo foi necessário adquirir certa
capacitação no uso das atuais técnicas computacionais para o tratamento da informação geográfica como a leitura da
cartografia disponível, os softwares mais utilizados, imagens obtidas através de sensoriamento remoto, bibliografias etc.
Após esse período de capacitação, que acontece de maneira contínua que aparece na maneira a resolver problemas
surgidos no cotidiano, foi decidida a continuidade da temática (que seria inicialmente uma “conclusão” nos estudos dos
empreendimentos imobiliários da cidade de Salvador e posteriormente um estudo voltado à interatividade com a
internet), ocorreu levantamento de dados através dos meios de comunicação disponíveis, produção de um conjunto de
novos dados (que podem servir para pesquisas posteriores), confecção de cartogramas (mapas temáticos) e tabelas e
levantamentos estatísticos com informações sobre os lançamentos imobiliários. A partir dos resultados foi possível
perceber certa tendência dos empreendedores imobiliários a construírem seus grandes lançamentos em locais
considerados “nobres” da cidade, atendendo especificamente a determinada classe social.
Por sua vez no tocante à pesquisa de interatividade a internet, ocorreu um estudo mais efetivo em ferramentas de
edição de imagem para a confecção dos cortes precisos nos mapas e elaboração das legendas e também geográfico e
o básico de programação na localização espacial dos mesmos.

Apresentador: Andre Luiz Barros da Silva

Título:  PG - Projetos de Habitação em áreas Centrais e Assistência Técnica

Orientador: Angela Maria Gordilho Souza

A partir da criação do Ministério das Cidades, em 2003, uma nova política de habitação de interesse social vem sendo
implantada no Brasil, tendo como suporte o Sistema Nacional de Habitação e o Fundo Nacional de Habitação de
Interesse Social, através da Lei Federal 11.124/2005. Esse processo veio acompanhado de outras iniciativas para a
construção de uma nova sistemática político-institucional, que busca criar estrutura, instrumentos e alocação de
recursos para consolidar uma nova forma de gestão descentralizada e participativa pelo direito à cidade e à cidadania.
Nesse sentido vários programas habitacionais inovadores vem sendo implantados, abrangendo a produção, melhoria,
regularização urbanística e requalificação habitacional. Diante do esvaziamento de áreas centrais nas grandes cidades,
projetos habitacionais têm sido pensados no aproveitamento de edificações ociosas e ruínas nessas áreas.
Fortalecendo essas iniciativas, foi promulgada recentemente a Lei Federal 11.888 de assistência técnica para habitação
de interesse social, que fomenta a atuação dos laboratórios de habitação das universidades e demais instituições que
atuam nessa área. Baseado nas pesquisas realizadas no LabHabitar/FAUFBA e nas metodologias estabelecidas para o
projeto de pesquisa que integram essa atividade de iniciação científica, o trabalho busca ampliar as pesquisas já
realizadas na temática Habitação e Cidade, atuando em três eixos de atividades e enfocando os projetos de habitação
em áreas centrais, que contribuem na revitalização de centros urbanos e no combate ao déficit habitacional. Para isso
foram pesquisados projetos realizados em cidades brasileiras, em especial, em Salvador, nesta última década.

Apresentador: Bethania de Almeida Boaventura

Título: AS REPRESENTAÇÕES DA CIDADE DO SALVADOR

Orientador: Eloisa Petti Pinheiro

A urbanização efetiva de Salvador se inicia, com a vinda de Tomé de Souza que vem para estabelecer o governo-geral.
Consigo traz um Regimento que o orientava a construir a cidade, sendo o principal objetivo ao fundar a cidade é que ela
em si já fosse uma fortaleza. O presente trabalho traz uma análise histórica do material iconográfico do acervo do
CEAB, permeando os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, da Urbanização de Salvador do ponto de vista do planejamento
estratégico e defensivo. A metodologia utilizada foi o exame, com embasamento em textos científicos, cartografias e
iconografias, sobre os sistemas de fortificações de Salvador. As principais referências de pesquisa foram os autores Cid
Teixeira, Mário Mendonça de Oliveira e Américo Simas.  Contudo, buscou-se sempre analisar a urbanização defensiva,
mais do que a tipologia arquitetônica dos fortes, muralhas, baluartes, etc.  Este estudo procura fazer uma releitura da
Urbanização soteropolitana sobre o ponto de vista defensivo já citado e revelar a importância de imagens antigas para a
análise histórica.
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Apresentador: Carla Pereira Rocha

Título: Cronologia do Urbanismo - anos 90

Orientador: Paola Berenstein Jacques

A pesquisa tem como objetivo principal o estudo do pensamento contemporâneo sobre o urbanismo (1950-2000),
através da realização de um mapeamento das principais teorias urbanas contemporâneas e da análise de seu
rebatimento na prática do urbanismo, por intermédio de três eixos de investigação:

1. Circulação de idéias - reúne, divulga e analisa a produção e circulação internacional e nacional das idéias
urbanísticas (cronologia): textos teóricos, projetos urbanos contemporâneos, eventos/fatos relevantes,etc.

2. Resistência - a partir dos dados da cronologia, principalmente sobre o processo de espetacularização urbana
contemporânea, pretende traçar um histórico das experiências que criticaram este processo.

3. Outras experiências - busca alternativas experimentais à espetacularização urbana, através tanto do estudo quanto
da prática de outras formas de experiências urbanas.

Os resultados esperados seguindo os três novos eixos propostos:

1. Desenvolvimento do recorte contemporâneo da Cronologia do Pensamento Urbanístico e consolidação e
aprimoramento do site.
2. Desenvolvimento do pequeno histórico das resistências (com bolsista de pós-doutorado (PDJ-Cnpq).
3. Investigação sobre outras possibilidades contemporâneas de se pensar e praticar o urbanismo, principalmente
através de outras formas de apreensão das cidades.

Apresentador: Diego Mauro Muniz Ribeiro

Título: Cronologia do Urbanismo - Anos 60

Orientador: Paola Berenstein Jacques

A pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento do recorte contemporâneo da Cronologia do Pensamento Urbanístico
e consolidação e aprimoramento do site. Além disso, pretende-se investigar outras possibilidades contemporâneas de
se pensar e praticar o urbanismo, principalmente através de outras formas de apreensão das cidades.

Apresentador: Dilton Lopes de Almeida Junior

Título:  PG - As representações das cidades do Recôncavo baiano

Orientador: Eloisa Petti Pinheiro

O Recôncavo da Bahia e principalmente a cidade de Cachoeira, sofreram durante algumas décadas um processo de
isolamento geográfico e uma perda da sua funcionalidade econômica e social, podendo ser caracterizado como um
revés da própria tradição da região que foi por muitos séculos o grande pólo de desenvolvimento no interior e um dos
mais importantes entrepostos de mercadorias para o país. Este estudo apresenta e descreve uma análise da evolução
da ocupação territorial da cidade de Cachoeira no Recôncavo baiano através da interpretação de sua malha urbana, por
meio do material iconográfico encontrado no arquivo CEAB-FAUFBa e do levantamento de informações acerca das
principais transformações estruturais da cidade. Visa sempre contextualizar tais acontecimentos com os eventos da
época, buscando paralelos e pontos de inter-relações que tentem esclarecer o cenário em que a cidade se encontra na
atualidade.

Apresentador: Elias Jose de Almeida Machado

Título:  PG - Avaliação do efeito de mucilagem de caule de bananeira em BTC

Orientador: Mario Mendonca de Oliveira

	O mundo vive hoje um momento dramático: o meio ambiente encontra-se degradado, grande parte da população
humana vive na pobreza, a produção e o consumo da outra parcela não correspondem à capacidade reduzida de
renovação dos recursos naturais. Nesse contexto, faz-se necessário a revisão das formas de consumo, de produção e
de distribuição das riquezas e a construção civil – grande consumidora de energia e de recursos – não pode ficar à
margem desse processo, devendo buscar soluções e materiais alternativos e sustentáveis, compatíveis com a realidade
dos recursos naturais e com os problemas sociais e econômicos.
Nesse contexto, com o objetivo de desenvolver materiais de construção ecologicamente viáveis e acessíveis às
parcelas mais pobres da população, foi desenvolvida a presente pesquisa. Nela, foram verificados, através da
realização de ensaios de resistência e absorção de água, os efeitos da adição de mucilagens vegetais, mais
especificamente de cacto e tronco de bananeira, nos blocos de terra comprimida comumente chamados BTC’s. Os
resultados da pesquisa apontaram para a existência de propriedades aglomerantes e hidrofugantes das mucilagens
sugerindo os seus usos como estabilizantes em construções com solo.
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Apresentador: Elias Jose de Almeida Machado

Título:  PG - Avaliação do efeito de mucilagem de caule de bananeira em BTC

Orientador: Mario Mendonca de Oliveira

Apresentador: Heron Silva Cordeiro

Título:  PG - Acessibilidade: da legislação à prática na cidade de Salvador

Orientador: Ana Maria Fernandes

1. Nome do aluno: Heron Cordeiro

RESUMO

O objetivo principal deste trabalho é entender como a implementação da acessibilidade se processa na cidade de
Salvador  a partir da publicação da legislação específica. Considerando a existência de um processo caracterizado pela
participação da sociedade civil organizada no movimento pela acessibilidade, que levou, em uma primeira fase, à
construção e aprovação do conjunto de leis e normas para garantia desse direito, e numa fase seguinte, aos trabalhos
para a implementação dessa legislação nas realidades dos municípios, este estudo se concentra especialmente sobre
este segundo estágio do processo. Tal processo é investigado através da análise da prática do trabalho dos setores
técnicos de planejamento e fiscalização do uso e controle do solo urbano da Prefeitura Municipal de Salvador.

Apresentador: Icaro Vilaca Nunesmaia Cerqueira

Título: CRONOLOGIA DO URBANISMO - ANOS 70

Orientador: Paola Berenstein Jacques

A pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento do recorte contemporâneo da Cronologia do Pensamento Urbanístico
e consolidação e aprimoramento do site. Além disso, pretende-se investigar outras possibilidades contemporâneas de
se pensar e praticar o urbanismo, principalmente através de outras formas de apreensão das cidades.

Apresentador: James Francis Silva Lima

Título: Geração de nuvens de pontos (point cloud) e produtos derivados

Orientador: Arivaldo Leao de Amorim

Este trabalho visou estudar, identificar e testar a tecnologia de nuvens de pontos, com fins de sua aplicação na
documentação do patrimônio arquitetônico do Estado da Bahia, e como utilizar esses dados na documentação. Para
isso foram identificados os recursos necessários para a obtenção dos modelos constituídos de pontos e produtos
derivados do mesmo. Foi essencial identificar as ferramentas que trabalhavam com as nuvens de pontos para conhecer
as vantagens e desvantagens e os fluxos de trabalhos que cada uma apresentava. Além da geração de nuvens de
pontos, também foi possível apreender os recursos necessários para a reconstrução de superfícies utilizando métodos
diferentes criando assim outros modelos geométricos tridimensionais. Ao final da compilação de dados foram obtidos
modelos de nuvens de pontos de objetos variados utilizando diferentes ferramentas, com o objetivo de testar a
aplicação, na documentação de sítios arquitetônicos, além de verificar e discutir as limitações e potencialidades das
ferramentas e tecnologias empregadas.
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Apresentador: Juliana Ribeiro Nascimento

Título: Cronologia do Urbanismo - Anos 80

Orientador: Paola Berenstein Jacques

A pesquisa tem como objetivo o desenvolvimento do recorte contemporâneo da Cronologia do Pensamento Urbanístico
e consolidação e aprimoramento do site. Além disso, pretende-se investigar outras possibilidades contemporâneas de
se pensar e praticar o urbanismo, principalmente através de outras formas de apreensão da cidade.

Apresentador: Laila Nazem Mourad

Título:  PG - A Reconquista do centro histórico de Salvador

Orientador: Ana Maria Fernandes

A pesquisa tem como objetivo analisar o processo de gentrificação residencial que acontece no Centro Histórico de
Salvador no período de 2000 à 2010.

Para estabelecermos um dialogo entre teoria e práticas de gentrificação escolhemos três áreas de estudo: uma
intervenção pública e duas privadas, que apresentam na sua concepção e na pratica processos de gentrificação
explicitado através da revalorização imobiliária, do caráter seletivo dos empreendimentos e do deslocamento das
famílias de baixo rendimento.

Na intervenção do Estado na 7ª Etapa do programa de recuperação do Centro Histórico de Salvador, analisaremos as
mudanças ocorridas, tomando como referência a ação de resistência a gentrificação mobilizada pela Associação de
Moradores e Amigos do Centro Histórico – AMACH,

Apresentador: Larissa Queiroz de Magalhaes

Título: Análise do uso de imagens nos SHCUs

Orientador: Francisco de Assis da Costa

Este projeto pretende investigar a pertinência e adequação do uso de imagens num conjunto representativo de obras da
historiografia da cidade e do urbanismo utilizado no Brasil nos últimos vinte anos. O universo de estudo é a produção
científica apresentada nos últimos dez Seminários de História da Cidade e Urbanismo (SHCU). Num contexto onde os
recursos imagéticos são cada vez mais utilizados nas várias disciplinas, este projeto pretende enriquecer e sistematizar
um debate sobre o valor documental das imagens e a forma como este valor é construído na história da cidade e
urbanismo.

Apresentador: Manuella Araujo de Souza

Título:  PG - O grude da gurijuba como aditivo orgânico em argamassa de cal

Orientador: Cybele Celestino Santiago

A pesquisa teve início em agosto/2010 e visa o estudo da composição e do comportamento de argamassas de cal com
aditivo orgânico, tendo por base corpos de prova preparados em laboratório com aditivo orgânico, mais especificamente
o grude da Gurijuba (peixe do litoral norte do país) a fim de verificar se suas propriedades colantes conferem à
argamassa algum benefício, conforme indica a população das cidades em que esse peixe é encontrado. As matérias-
primas foram caracterizadas antes do uso na moldagem (granulometria, identificação da presença de sais solúveis,
avaliação do teor de material orgânico, infravermelho), assim como as argamassas foram ensaiadas em estado fresco
(consistência) e serão no estado endurecido (resistência mecânica, envelhecimento acelerado com sulfato, absorção
por capilaridade ascendente, absorção total, microscopia, avaliação da carbonatação com idicador corado, difratometria
de raios-x). Os resultados serão tabelados e poderão ser usados na restauração de monumentos, assim como em
construções sustentáveis.

Apresentador: Marcos Lima Santos

Título: COMO SE DEU A FORMAÇAO DA EQUIPE DE TRABALHO DO EPUCS ENTRE 1942 E 1947

Orientador: Ana Maria Fernandes

Essa pesquisa busca traçar a formação da equipe de trabalho do Epucs entre 1942 e 1947, período em que o Escritório
permaneceu em maior atividade, bem como entender a forma de pensar sua administração e como se deu as
alterações em sua base organizacional. Na medida em que as pesquisas e estudos exigiam mais dedicação e tempo da
equipe, se agregava novas perguntas, respostas, propostas e projetos, gerando uma demanda maior em pesquisa e
agregando novas áreas de trabalho em alguns momentos para se adequar as necessidades de execução do trabalho.
Através de documentos que fazem parte do acervo, principalmente daqueles catalogados e identificados nas secções
Administração, Pagamento de Pessoal, Correspondências, Comunicação Interna e Engenheiro Fiscal, bem como suas
séries e subséries, pude colher informações nem sempre precisas, mas muitas vezes
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Apresentador: Marcos Lima Santos

Título: COMO SE DEU A FORMAÇAO DA EQUIPE DE TRABALHO DO EPUCS ENTRE 1942 E 1947

Orientador: Ana Maria Fernandes

fundamentais de como se encaixavam boa parte dos envolvidos, direta ou indiretamente, nos trabalhos realizados pelo
Escritório. Através de uma planilha em Excel foram colocadas muitas das informações coletadas tentando relacionar por
ordem de importância:
a)os funcionários e seus respectivos cargos e setores;
b)os setores em relação a cada ano, dentro do período citado;
c)as atribuições e responsabilidades conforme a distribuição das categorias e subcategorias;

Apresentador: Maria Clara Reboucas Tarrafa

Título: EPUCS: Ciência, Internacionalismo e Natureza

Orientador: Ana Maria Fernandes

Pesquisa que visa a recuperação do material produzido pelo EPUCS na década de 1940 para sua inclusão ao acervo
permanente da Fundação Gregorio de Mattos.

Apresentador: Mel Travassos de Britto

Título:  PG - EPUCS e o Pensamento Sobre Urbanismo no Brasil

Orientador: Ana Maria Fernandes

	O EPUCS - Escritório do Plano de Urbanismo da Cidade de Salvador, implementado a partir de 1943, o Plano de
Avenidas para São Paulo de 1930 e o Plano de Goiânia elaborado entre 1932 – 1935, são os objetos de estudo do
presente trabalho. Coordenado pelo Engenheiro Sanitarista Mário Leal Ferreira, o plano desenvolvido pelo EPUCS é
considerado o primeiro plano geral de urbanismo para a cidade de Salvador.  De autoria do engenheiro Francisco
Prestes Maia, o Plano de Avenidas foi o grande responsável pela expansão rumo ao novo centro, por meio da abertura
do tecido urbano ao automóvel e o incentivo a intensa verticalização da área central da cidade de São Paulo. Já o
urbanista Attílio Corrêa Lima, desenvolveu o Plano de Goiânia, a pedido do então interventor federal, Pedro Ludovico
Teixeira e tinha como objetivo criar o Plano Diretor para a construção da nova capital do Estado de Goiás.
	Ambos representaram para as respectivas cidades, um momento marcante da discussão sobre a necessidade do
planejamento urbano para o desenvolvimento e expansão física das cidades brasileiras, assim como a afirmação das
concepções modernas no traçado urbano.

Apresentador: Tais de Souza Santos

Título: Construção e Veiculação de Modelos Dinâmicos de  Visualização Urbana na web

Orientador: Arivaldo Leao de Amorim

Este trabalho visou estudar, identificar e testar os ambientes hipermidiáticos, em especial na web,
com fins de sua aplicação na documentação do patrimônio arquitetônico do Estado da Bahia, e
como disponibilizar os dados coletados e utilizados para diversos tipos de usuários potenciais. Para
isso foram identificados os recursos necessários para a construção das páginas web dotadas de
recursos hipermídia, indo desde a sua criação, disponibilização e acesso por parte do usuário.
Além disto, também foi essencial identificar as ferramentas que permitem a construção de
interfaces gráficas, e quais as possibilidades oferecidas por estes programas para integração das
mídias disponíveis. Afora a criação de websites, também foi possível apreender os recursos
necessários para construção do “tour virtual”, um tipo de aplicação interativa que permite uma outra
uma possibilidade de integração de mídias identificadas ao longo da pesquisa, e que dá
continuidade às investigações em torno do uso dos panoramas digitais e suas aplicações na
arquitetura. Ao final da compilação de dados foram construídos pequenos protótipos de páginas
web e “tours virtuais”, com o objetivo de testar a aplicação das ferramentas identificadas, na
documentação de sítios arquitetônicos, além de verificar e discutir as limitações e potencialidades
das ferramentas e tecnologias empregadas, bem como a eficácia dos protótipos desenvolvidos.

Apresentador: Thales Gibson Blanco

Título: Estudo das Patologias que estão conduzindo à ruína o claustro da Igreja e convento do São Francisco

Orientador: Mario Mendonca de Oliveira

O estudo de métodos consolidantes para as colunas de calcário da igreja e convento do São Francisco é mais uma
grande iniciativa de avanço científico em se tratando da restauração e preservação dos nossos monumentos. O
monumento é grande marco da arquitetura barroca franciscana do século XVII, que está se degradando
estruturalmente, em virtudes de patologias no material lítico de suas colunas de fuste monolítico.
O calcário encontrado nas colunas é originário da Ilha de Boipeba, segundo análises comparativas feitas no
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Apresentador: Thales Gibson Blanco

Título: Estudo das Patologias que estão conduzindo à ruína o claustro da Igreja e convento do São Francisco

Orientador: Mario Mendonca de Oliveira

início da pesquisa. Além da sua origem, foram analisadas as características e a composição do material, bem como o
agente de maior responsabilidade na sua degradação.
Esta é a segunda etapa da pesquisa e envolve a consolidação da estrutura de calcário por meio de resina epóxi e
tirantes inox. Este método, durante toda a pesquisa foi realizado em laboratório e consistiu na criação de exemplares de
argamassa perfurados de duas maneiras diferentes por tirantes de aço, presos por resina epóxi, que foram submetidos
a testes de compressão. Com a ajuda da empresa Mehlen, a resina se tornou disponível e foi possível conclusão dos
testes.
Pretende-se buscar soluções alternativas, que não seja a substituição da coluna, tendo em vista o valor histórico que
ela representa e a importância de só preservar uma obra de arte com sua matéria original.
A consolidação de rochas é um estudo feito por muitas áreas da restauração. Sua singularidade está no modo como é
feita a aplicação, já que o sucesso de um tratamento não depende só do produto que se emprega, mas também das
características intrínsecas do material, sua resistência mecânica, capacidade de penetração e durabilidade.

Apresentador: Vanessa Sosnierz Kuo

Título: Geração de Produtos Fotogramétricos para Heritage Information System

Orientador: Arivaldo Leao de Amorim

Os Sistemas de Informações sobre o Patrimônio Cultural ou Heritage Information Systems (HIS), são sistemas de
informações dedicados à documentação e a gestão de edificações e conjuntos arquitetônicos de interesse histórico-
cultural. Neste contexto, faz uso de bases de dados gráficos e não gráficos sobre estes objetos, que são de
fundamental importância para ações de: planejamento, gestão, operação, manutenção, conservação e restauro, das
edificações e do seu entorno. Uma das formas mais eficientes para a aquisição de dados gráficos é através da
Fotogrametria Digital, uma técnica para levantamento de dados precisos a partir de fotografias, com a qual é possível a
geração de vários produtos fotogramétricos como: ortofotos, fotos retificadas, mosaicos fotográficos, desenhos de
elevações, plantas do conjunto e modelos geométricos das edificações, com vários níveis de detalhes. Estes elementos
são essências na documentação das edificações e, por conseguinte, dos conjuntos e centros históricos. A
documentação do patrimônio arquitetônico é um aspecto por demais relevante, face às constantes destruições de
edificações, conjuntos arquitetônicos e sítios arqueológicos, em vários locais por todo o mundo. Sejam estas perdas
ocasionadas por desastres naturais, ou ação humana decorrentes de negligência, imperícia ou vandalismo, ou ainda,
pela própria degradação natural dos materiais. Em conseqüência disto, monumentos relevantes para as comunidades e
para a história da humanidade, estão sendo perdidos. O acesso às informações de obras atualmente não mais
existentes torna-se possível apenas mediante os vestígios arqueológicos, quando não há o cadastramento e o registro
das mesmas. Assim, este trabalho discute, desenvolve e testa metodologias para uso da Fotogrametria Digital de baixo
custo na documentação arquitetônica e de sítios históricos, visando a formação das bases de dados gráficos para um
Sistema de Informação do Patrimônio Arquitetônico do Estado da Bahia, que está sendo projetado. Fotogrametria
Digital foi a tecnologia escolhida para a realização deste trabalho pela sua capacidade na aquisição e produção de
dados variados e precisos, além de ser mais acessível em função da relação benefício-custo, e da disponibilidade dos
recursos no mercado. Durante a execução deste trabalho foram estudados conceitos de Fotogrametria, classificações,
história, e a sua evolução tecnológica. Além disto, foram realizados experimentos empíricos para a produção de dados
e a validação de metodologias a partir desta tecnologia. O software utilizado foi o PhotoModeler 6, uma ferramenta
versátil e de custo acessível, com a qual foram realizados modelos geométricos tridimensionais e bidimensionais, como
a geração de ortofotos e desenhos de fachadas, a partir de experimentos na cidade de Cachoeira, no Recôncavo
Baiano, e em Salvador. Os procedimentos desenvolvidos apresentaram resultados satisfatórios que confirmam a
precisão do método de obtenção e produção de dados, bem como a fidedignidade das formas levantadas através da
Fotogrametria Digital, apesar de algumas dificuldades encontradas para a tomada fotográfica e para a finalização do
modelo 3D, como por exemplo, a presença de obstáculos ao redor do objeto, a resolução das imagens e a iluminação
do objeto.

Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   Sub-Área: CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO

Apresentador: Adriana Vasconcelos da Conceição

Título: Levantamento de documentos acerca das atividades das bibliotecas das universidades públicas para
avaliação do nível de mediação para as práticas de leitura e escrita entre os usuários.

Orientador: Henriette Ferreira Gomes

Estudo descritivo sobre a mediação desenvolvida pelas bibliotecas das universidades federais brasileiras através de
seus sites e do uso dos dispositivos da web social para comunicação direta com seus usuários. Os resultados
apresentados correspondem à etapa do levantamento (survey) exaustivo que subsidia uma pesquisa acerca da
“Mediação para leitura e escrita nas atividades das bibliotecas das universidades públicas
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Título: Levantamento de documentos acerca das atividades das bibliotecas das universidades públicas para
avaliação do nível de mediação para as práticas de leitura e escrita entre os usuários.

Orientador: Henriette Ferreira Gomes

brasileiras”, que tem o objetivo de identificar as experiências realizadas por esse tipo de biblioteca, seus limites e
potencialidades no apoio às práticas de leitura e produção escrita. Com a conclusão do levantamento censitário,
observou-se a fraca utilização dos dispositivos da web pelas bibliotecas das IES públicas para o desenvolvimento de
ações de mediação, embora boa parte desse universo já disponha de sites para acesso e uso da informação pelos
usuários.

Apresentador: Alessandra Barbosa Santana

Título:  PG - ANÁLISE COMPARATIVA DA COMPETÊNCIA EM INFORMAÇÃO FOCADA NO PARÂMETRO
DIGITAL: REFERENCIAL E METODOLOGIA

Orientador: Ana Paula de Oliveira Villalobos

O presente estudo trata da investigação conceitual e empírica da competência em informação pautada na abordagem
digital. Este compõe uma pesquisa de mestrado que, através de um estudo de casos múltiplos em um enfoque
metodológico do tipo quali-quantitativo e descritivo, objetiva analisar a competência em informação, com foco no acesso
e uso das Tecnologias de Informação e Comunicação, TICs, na cidade do Salvador.  Para alcance do objetivo geral da
pesquisa pretende-se: selecionar indicadores quali-quantitativos para a competência em informação focados na
abordagem digital; analisar ações que fomentem a competência em informação; identificar como os usuários das TICs
acessam, usam e produzem conteúdos digitais em rede; propor ações para o aperfeiçoamento da competência em
informação com vistas à promoção da inclusão digital e social. Entre os autores que embasam o trabalho estão
Dudziak, Hatschbach, Campello, Warschauer e Castells. Como resultado, a análise do pré-teste aplicado  em uma
escola pública da Cidade do Salvador mostrou que os estudantes participantes deste estudo empregaram apenas dois
indicadores de competência em informação, entre os vinte e dois indicadores de desempenho para a competência em
informação estabelecidos pela Association of College and Research Libraries (ACRL). Conclui-se que, os participantes
da pesquisa embora tenham contato diário com o computador empregam poucas habilidades informacionais
necessárias para interagir no ambiente digital. Este é um resultado preliminar baseado apenas no pré-teste aplicado na
escola pública em uma amostra pequena e necessita ser melhor investigado através da análise comparativa de dados
que serão coletados nas escolas públicas e privadas da cidade do Salvador, o que será feito nas etapas seguintes da
pesquisa.

Apresentador: Ana Cristina Silva Barbosa

Título: Elementos de Informação para a História da UFBA (fase final): consolidação da coleta de dados e da
organização de conteúdos e documentos coletados

Orientador: Rubens Ribeiro Goncalves da Silva

Enfatiza o processo de execução do Plano de Trabalho (PT) desenvolvido pela bolsista. As atividades desenvolvidas no
projeto são relatadas nas seções que compõem o Relatório. Entendemos que quando uma instituição de ensino
superior cria repositórios, seja temático ou institucional, ela fortalece teoricamente a ciência e, na prática, a sociedade e
a comunidade científica têm acesso à produção científica e a fatos históricos que são pertinentes ao crescimento
contínuo de uma sociedade e universidade cientificamente comprometidas com o desenvolvimento do país. A história
de uma instituição está intrinsecamente manifesta em seu patrimônio documental, que permite o acesso à memória. O
Repositório Institucional (RI) da UFBA permitirá a visibilidade da informação e da produção da Universidade e de seus
pesquisadores e técnicos. De acordo com o projeto principal a que está ligado este PT, “a relevância maior da proposta
está num contingente compromisso institucional: o esforço concentrado na reunião de elementos de informação acerca
de um ambiente institucional, viabilizando a ação que resultará na permanência da memória e no registro da história”.

Apresentador: Ana Lucia da Silva Albano

Título: Aspectos inerentes ao profissional dedicado à disseminação da informação visto por autores de
diferentes épocas

Orientador: Katia Maria Coelho de Carvalho

A pesquisa visa investigar a formação do bibliotecário brasileiro através dos conteúdos curriculares dos cursos de
Biblioteconomia para perceber em que momentos essa formação deixa de ser fundamentada nos saberes culturais e
humanísticos para tornar-se eminentemente técnica. O plano de trabalho é parte contribuinte do projeto A disseminação
da informação redimensionando o acesso a informação e conhecimento e a função do profissional da informação e
justifica-se por acompanhar a formação de um profissional com relevante papel social, especialmente no que tange a
mediação de saberes. A pesquisa é exploratória, documental e está fundamentada nas obras de José Ortega y Gasset,
Laura Russo, Antonio Caetano Dias e Edson Nery da Fonseca, além de trabalhos de autores mais contemporâneos
como, Katia de
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Carvalho, Cesar Castro e Francisco Chagas de Souza. Os resultados constatam que, inicialmente, a formação do
bibliotecário brasileiro era essencialmente cultural e humanística e que a partir de 1930, com a influência do
pragmatismo americano e a expansão dos cursos no país, essa formação tornou-se eminentemente técnica. O
entendimento de como se iniciou a influencia das vertentes técnica e humanística nos cursos de Biblioteconomia no
Brasil é relevante porque são elas que ainda hoje regem a formação do bibliotecário brasileiro. Na atual sociedade
constata-se a presença do que se denomina o profissional da informação, ampliando os novos rumos da
Biblioteconomia e a inter-relação com a Ciência da Informação para atender uma área em expansão.

Apresentador: Ana Paula Santos Ribeiro

Título:  PG - COMPETÊNCIAS PARA AMBIENTES DIGITAIS: reflexões sobre o tema

Orientador: Othon Fernando Jambeiro Barbosa

Diante da crescente importância das interações baseadas na tecnologia digital, é necessário refletir sobre quais as
competências que são promovidas ou demandadas para que os cidadãos possam atuar na sociedade contemporânea.
Isto porque a expansão da Internet e de outras plataformas de comunicação digital abriu novas dimensões e
oportunidades de aprendizagem colaborativa e participação social. Na atualidade, um conceito amplamente utilizado é o
que define competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades (localizar, reconhecer e usar efetivamente as
informações que são importantes em diferentes contextos) e atitudes (MIRANDA, 2004). Nos últimos anos, alguns
esforços têm sido feitos para descrever e conceituar as  competências que os usuários empregam em ambientes
digitais, e embora autores de correntes diversas concordem que as mídias digitais sugerem novas habilidades,
letramentos ou competências, não se observa um consenso quanto à terminologia utilizada. A competência para
ambientes digitais – competência digital –  é apresentada como um tipo especial de atitude que possibilita aos usuários
agirem intuitivamente em ambientes digitais, e acessarem uma grande quantidade de conhecimento estocado nesses
ambientes. O que está de acordo com o conceito de competência informacional. Nesse sentido, este ensaio tem por
objetivo apresenta algumas reflexões sobre os conceitos de competência informacional e competência digital.

Apresentador: Analice Fraga de Oliveira

Título: Ciranda de leitura: espaços, (im)pactos, desejos e carências na perspectiva da inclusão social

Orientador: Vanda Angelica da Cunha

A partir da relevância e pertinência da leitura como fonte de acesso e uso de informação, lazer, estímulo a cidadania
favorecendo o desenvolvimento individual para a melhor inserção do indivíduo na sociedade, a Pesquisa Ciranda de
Leitura: espaços, (im)pactos, desejos e carências na perspectiva da inclusão social investigou o fenômeno e as
estratégias de leitura e seus resultados, em espaços tradicionais, identificados por três bibliotecas públicas mantidas
pelo Governo do Estado da Bahia, duas da Prefeitura Municipal de Salvador e uma mantida por uma fundação de direito
privado sem fins lucrativos. Em complemento a esse universo estudou também os espaços alternativos representados
por seis bibliotecas comunitárias, totalizando o universo de 12 bibliotecas estudadas. Este relatório descreve a
metodologia utilizada, resultados encontrados que são aqui discutidos para a melhor compreensão do que se verificou
através da pesquisa de campo nos ambientes das bibliotecas em estudo.

Apresentador: Anderson Luis da Paixao Cafe

Título:  PG - Das teses aos livros: a visibilidade da literatura científica no campo das ciências humanas

Orientador: Katia Maria Coelho de Carvalho

Aborda a visibilidade da literatura científica não-convencional no campo científico das Ciências Humanas à luz das
teorias de campo científico e habitus desenvolvidas pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu. Através de um estudo de
caso, pesquisa quais as teses defendidas nos Programas de Pós-Graduação em nível nacional no campo da Sociologia
que foram publicadas, após as suas respectivas defesas, em canais de comunicação científica, especialmente na
modalidade de livros, no período de 2005 a 2009. Neste sentido, busca-se, também, conhecer as experiências dos
autores e dos editores no processo de publicação das teses em formato de livros considerado pela literatura científica
como principal canal de comunicação no campo das Ciências Humanas.
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Apresentador: Antonio Edilberto Costa Santiago

Título:  PG - COMPETÊNCIA INFORMACIONAL JURÍDICA: HABILIDADES EM PESQUISA

Orientador: Lidia Maria Batista Brandao Toutain

É um projeto de pesquisa, através de um estudo de caso, através do qual serão pesquisadas as habilidades em
pesquisa de operadores do direito, procuradores do trabalho e analistas processuais, no âmbito da Procuradoria
Regional do Trabalho da 5ª Região. O enfoque é no contexto da competência informacional, com um recorte para
competência informacional jurídica, abordando de forma crítica a pesquisa jurídica. Apresenta abordagens sobre a
competência informacional no ambiente de trabalho.

Apresentador: Barbara Franca Barcellos

Título: Comunicação em eventos científicos: acesso e uso da informação publicada em anais da área da
Ciência da Informação.

Orientador: Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira

O trabalho aborda a utilização de comunicações científicas por estudantes concluintes de graduação em
Biblioteconomia e Arquivologia da Universidade Federal da Bahia durante o processo de elaboração do TCC (trabalho
de conclusão de curso). A pesquisa teve como objetivo identificar e analisar a utilização de comunicações área da
Ciência da Informação por alunos de graduação, verificando o uso de informações publicadas nos anais dos diferentes
eventos, pelos discentes formandos na elaboração da monografia. A
abordagem metodológica se caracteriza por uma pesquisa do tipo quanti-quali. O instrumento de coleta de dados
utilizado foi o questionário, constando de questões abertas e fechadas. A população pesquisada totalizou 41 alunos. Os
dados foram coletados junto aos discentes constantes de listas de concluintes
elaboradas pelos colegiados O critério de seleção da amostra foi o da acessibilidade dos participantes, sendo 12
discentes de Biblioteconomia e 12 discentes de Arquivologia. Os resultados demonstram que os trabalhos apresentados
em eventos ainda são poucos conhecidos pelos estudantes dos
cursos investigados.

Apresentador: Bruno Batista dos Anjos

Título:  PG - Contribuições da atividade de Tirocínio Docente Orientado para a Pós-Graduação em CI

Orientador: Aida Varela Varela

O estudo sobre a Atividade Complementar Tirocínio Docente Orientado do PPGCI/UFBA integra o projeto de pesquisa
“Pós-graduação em Ciência da Informação: competências e habilidades para o fortalecimento profissional”, no qual é
analisado o curso de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Bahia (PPGCI/UFBA).
Nesta fase, estão em foco as contribuições que a prática do Tirocínio Docente Orientado, também conhecido como
Estágio de Docência, podem trazer para a formação dos alunos-profissionais e principalmente, para a formação de
profissionais da informação, entendendo o curso de mestrado como um processo de educação continuada, também no
que tange ao processo ensino-aprendizagem e seus componentes (interação humana, planejamento, mudança de
comportamento, apreensão e construção do conhecimento), ou seja, dar condições a outro sujeito passar do estado de
desconhecer para o de conhecer.

Apresentador: Catarina de Freitas Barbosa Assis

Título: NÚCLEO DE PESQUISA DOS EX-VOTOS: CATALOGAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DO ACERVO.

Orientador: Jose Claudio Alves de Oliveira

O trabalho é desenvolvido a partir de estudos documentais, digitais, no campo da Biblioteconomia, efetivamente dentro
de parâmetros modernos da documentação digital. O seu desenvolvimento, específico, será na sala do Núcleo de
Pesquisa Ex-votos (NPE).
            O trabalho tem natureza analítica e técnico-científica, na qual a bolsista, além de desenvolver estudos
documentais, trabalhará com a catalogação da bibliografia doada e comprada pelo NPE, como também do tratamento
documental de todo o acervo digital erguido a partir das incursões.
            Nesse sentido busca-se: Aprimoramento no quesito documentação digital;
Catalogação de todo o acervo adquiro por compra e doação agora no NPE. Atualização do acervo do Museu Digital que
estará on-line em dezembro de 2010. Apoio na pesquisa de campo, nos quesitos fotografação e videogravação.
Facilitação na disponibilidade do acervo do NPE aos estudantes, professores e pesquisadores da UFBA.
            A Catalogação bibliográfica, em PHL, representa o estudo do acervo bibliográfico do Projeto e do Núcleo, para
catalogação, indexação, sistematização e disponibilização. São pouco mais de oitocentos títulos dos campos da história
da arte, museologia, folkcomunicação, cibercultura e os textos sobre ex-votos que necessitam da catalogação.
            Digitalização de imagens e textos e Documentação Museológica representa a aplicação de estudos técnicos das
imagens, redimensionamento e inserção de legendas; melhoramento de imagens em JPEG, para análises documentais.
Criação e edição de clipes em MPEG4.
            Além de dar suporte à pesquisa, no Projeto Ex-votos do Brasil, vinculado ao CNPq., todo o trabalho
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do campo das Ciências da Informação, apoiará no estudo epistemológico sobre os ex-votos, reservado aos campos da
história da arte, museologia, comunicação, psicologia e sociologia, e daí a sua necessidade de disponibilizar ao público
em geral, dando mais visibilidade ao Núcleo e ao Projeto.

Apresentador: Cinthia Gabrielli Gil

Título: O Portal de Periódicos da Capes e seu papel na produção aca-dêmica dos pesquisadores de pós-
graduação: a área de Nutrição

Orientador: Nanci Elizabeth Oddone

Criado em novembro de 2000 o Portal de Periódicos da Capes se tornou hoje um dos principais meios de atualização e
pesquisa para a comunicação científica. Financiado pelo Governo Federal, o Portal tem a missão de fornecer aos
pesquisadores brasileiros acesso à informação científica através da assinatura de periódicos internacionais de variadas
áreas do conhecimento. Este estudo se propôs a avaliar a utilidade deste Portal para os pesquisadores brasileiros. Ele
teve como universo de pesquisa os programas de pós-graduação na área de Nutrição. Foram observados os periódicos
assinados pelo Portal da Capes e em seguida essa listagem foi confrontada com os títulos escolhidos pelos
pesquisadores para publicar seus trabalhos. A partir disto concluiu-se que a seleção dos periódicos feita pela Capes
não está de acordo com o interesse dos pesquisadores.

Apresentador: Claudia Herminia Silva Cruz

Título: Elementos de informação para a História da UFBA (fase final): consolidação da coleta de dados e da
organização dos conteúdos dos documentos coletados.

Orientador: Rubens Ribeiro Goncalves da Silva

O relatório final de Iniciação Científica como bolsista PIBIC/FAPESB aborda o desenvolvimento de Plano de Trabalho
que trata da consolidação dos dados coletados em diferentes instâncias da Universidade, da digitalização e inserção
dos dados e versões digitais de documentos oficiais de diferentes instâncias da
Universidade no Repositório Institucional da UFBA, no âmbito do projeto Elementos de informação para a elaboração da
história da UFBA: Historiografando a UFBA. Neste contexto serão abordados os  objetivos, os procedimentos
realizados, as dificuldades e resultados alcançados entre os quais se destaca a inserção dos documentos das Unidades
no Repositório Institucional.

Apresentador: Deise Sueira Prudencio

Título: Levantamento das atividades das bibliotecas das universidades públicas brasileiras e da avaliação delas
pelos bibliotecários que as realizam.

Orientador: Henriette Ferreira Gomes

Estudo descritivo sobre o nível de mediação das atividades desenvolvidas pelas bibliotecas das universidades públicas
brasileiras nas práticas de leitura e de produção escrita. A pesquisa se caracteriza como um levantamento (survey)
exaustivo acerca das atividades e experiências realizadas por esse tipo de biblioteca. O levantamento está em curso,
tomando-se por base o exame dos sites das bibliotecas e de outros documentos oficiais que permitam identificar quais
são essas atividades. Busca-se identificar as possibilidades de redimensionamento daquelas atividades que guardam
relações mais diretas com a leitura e a escrita, de modo que se possa, a partir da análise dos resultados, sugerir novas
configurações que tornem as bibliotecas universitárias mediadoras pró-ativas das práticas de leitura e de produção
escrita, especialmente entre os estudantes em nível de graduação, trabalhando pelo desenvolvimento da competência
informacional e apoiando mais diretamente a formação de sujeitos autônomos no ato de estudar e produzir
conhecimento. O universo da pesquisa corresponde as universidades públicas brasileiras, tanto em nível federal quanto
estadual, analisado em sua totalidade na primeira etapa de pesquisa. Tendo como referência os dados obtidos na
primeira etapa, se estabelecerá, na segunda etapa, uma amostra representativa dos bibliotecários responsáveis por
essas atividades, para que se busque conhecer a avaliação desses profissionais acerca dessas experiências, os limites,
as necessidades e as possibilidades de redimensionamento para se ampliar o nível de mediação da biblioteca
universitária no apoio as práticas da leitura e produção escrita.
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Apresentador: Eneida Santana Baumann

Título:  PG - O arquivo da família Calmon: patrimônio documental do povo baiano.

Orientador: Zeny Duarte de Miranda

A família Calmon foi determinante na formação da sociedade baiana no século XX. Portanto, é objetivo deste estudo,
identificar, na análise documental dos itens documentais do arquivo da família, temáticas relacionadas a fatos e feitos
históricos decisivos na formação dos bens culturais da Bahia. Pretende-se neste trabalho apresentar o processo de
pesquisa utilizado na investigação do arquivo da família Calmon, recorrendo sobre os métodos da diplomática e da
história oral, tendo como principio os estudos de Armando Malheiro da Silva, Heloisa Belloto, Paul Thompson e Antonio
Torres Montenegro.

Apresentador: Fabiana Jesus dos Reis

Título: Elementos de informação para a História da UFBA (fase final): criação de base de dados de referências
online

Orientador: Rubens Ribeiro Goncalves da Silva

O Plano de Trabalho (PT): Elementos de informação para a História da UFBA (fase final): criação de base de dados de
referências online – executado no período de dezembro de 2009 a setembro de 2010, tendo como missão a inserção de
808 matérias jornalísticas no Repositório Institucional (RI) e 447 documentos oficiais de diferentes Unidades
Universitárias da UFBA. O projeto enfatiza a importância da preservação do patrimônio para a construção do
conhecimento que se pretende sobre a projeção do passado no presente, identificado através de criação de base de
dados que tem como objetivo disseminar a informação através de elementos que ajudam a compor a história da
Universidade Federal da Bahia. Essa ação resultará na permanência da memória, no registro da história, resgatando
um período da universidade desconhecido até mesmo pela própria comunidade acadêmica, seja por conta do tempo,
das mudanças sofridas pela instituição ou até mesmo pelas condições em que se encontravam os documentos das
Unidades pesquisadas, cuja grande maioria não recebia o cuidado técnico característico da atividade arquivística, e que
em alguns casos está em absoluta desorganização. Dessa forma, esta atividade de captura, armazenamento,
preservação e redistribuição da informação de uma instituição em formato digital, possibilitam o acesso de
pesquisadores às fontes, para o desenvolvimento de trabalhos futuros, até mesmo pela consistência e pluralidade do
material, assegurando a permanência da informação que estava aparentemente isolada do presente, devido à
dificuldade do seu acesso.

Apresentador: Fernando Antonio de Sousa Pereira

Título:  PG - AS CONTRIBUIÇÕES DA SIMULAÇÃO EMPRESARIAL PARA O DESENVOLVIMENTO DA
COMPETÊNCIA INFORMACIONAL EM ESTUDANTES DE ADMINISTRAÇÃO

Orientador: Aida Varela Varela

Resumo: O estudo focaliza o tema da competência informacional para o desenvolvimento do pensamento estratégico,
da inteligência competitiva, como fortalecimento de aprendizagem através da simulação empresarial competitiva. Trata-
se de um estudo de caso com a adoção da modalidade da pesquisa participante, para avaliar, à luz dos referenciais de
Gramigna (1993, 2006) e de Sauaia ((2008, 2010) e dos parâmetros sobre competência informacional da ALA (1989),
os resultados da usabilidade das pesquisas informacionais desenvolvidas nos trabalhos da simulação, da
aprendizagem, da análise e do desenvolvimento das competências para a resolução de problemas com os estudantes
de Administração de Empresas. O respaldo teórico da Ciência da Informação, da Administração, das Ciências
Cognitivas e das Ciências Computacionais, poderá contribuir para a ampliação de ações interdisciplinares entre essas
ciências, incrementado-se desta maneira, a amplitude de possibilidades entre elas.

Apresentador: Flavia Catarino Conceicao Ferreira

Título:  PG - POLÍTICAS DE INCLUSÃO DIGITAL E PORTAIS MUNICIPAIS DE E-GOV: O CASO DOS MUNÍCIPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR.

Orientador: Rubens Ribeiro Goncalves da Silva

Este trabalho reúne resultados parciais de pesquisa de mestrado em desenvolvimento no Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação, do Instituto de Ciência de Informação da Universidade Federal da Bahia (PPGCI-UFBA). A
pesquisa tem por objetivo geral: investigar como tem sido implementadas as políticas de inclusão digital em municípios
da Região Metropolitana de Salvador (RMS) que possuem portais de e-gov. Seus objetivos específicos são: a) refletir
sobre os conceitos de conteúdo informacional e de informação como processo, relacionando-o ao conceito de inclusão
digital; b) investigar de que forma os conteúdos informacionais disponibilizados nos portais municipais da RMS
poderiam fomentam a participação, favorecendo a ampliação da consciência por parte dos munícipes; c) investigar os
fatores favoráveis e desfavoráveis na implementação das políticas de inclusão digital nos municípios da RMS. A
metodologia foi dividida em abordagem, procedimentos e técnicas. Optou-se pela adoção de abordagem materialista
dialética com enfoque sócio-humanista, admitindo-se que essa abordagem é alicerce para a investigação e estudo das
causas e contradições que envolvem os fenômenos de exclusão social e, em conseqüência, da exclusão digital. Serão
utilizados os procedimentos: análise histórica e comparativa, análise quantitativa,
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Apresentador: Flavia Catarino Conceicao Ferreira

Título:  PG - POLÍTICAS DE INCLUSÃO DIGITAL E PORTAIS MUNICIPAIS DE E-GOV: O CASO DOS MUNÍCIPIOS
DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR.

Orientador: Rubens Ribeiro Goncalves da Silva

sistematização e discussão dos dados, mediante confronto com os dados localizados na literatura pertinente. As
técnicas consistirão em: a) observação sistemática dos portais municipais da RMS, visando caracterizá-los a partir do
preenchimento de formulários de observação pré-estruturados; b) entrevista semi-estruturada com gestores dos portais
municipais selecionados.

Apresentador: Helder Santos Sampaio

Título: Disseminação da produção científica em Ciência da Informação: análise do

Orientador: Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira

A literatura científica é fomentada pela publicação contínua dos produtos gerados a
partir do exercício da pesquisa. Partindo da premissa de que o conhecimento gerado
pelas pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação nem sempre atinge o
patamar desejado de divulgação nos diferentes meios de comunicação, este projeto
pretende analisar a produção científica dos mestrandos do Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação (PPGCI) para identificar de que maneira o produto gerado
por esses pesquisadores é disseminado na comunidade científica da área. Os dados serão
obtidos através da consulta aos sites que possuam registros da produção desses
pesquisadores e também no acervo de dissertações localizado na instituição. Espera-se
determinar o quantitativo da produção disseminada a partir das pesquisas geradas no
âmbito da pós-graduação pelos mestrandos, bem como os canais disseminadores desse
conhecimento, a fim de que, a partir dessa realidade, se possa refletir sobre estratégias
que permitam aperfeiçoar a disseminação de saberes que irão servir de embasamento
para a nova geração de pesquisadores.

Apresentador: Inacia Maria dos Santos Encarnação

Título: Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional em organizações brasileiras, Etapa III Regiões
Centro Oeste e Norte.

Orientador: Teresinha Froes Burnham

Este relatório de desenvolvimento do plano de trabalho “Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional em
Organizações Brasileiras, Etapa III Regiões Centro Oeste e Norte” propõe trazer os resultados da última fase do Projeto
sobre Gestão do Conhecimento (GC) no Cenário Brasileiro, que
vem sendo realizado pela REDPECT nos últimos seis anos. Este Plano tem como objetivo de estudo os aspectos
relacionados ao desenvolvimento de processos de Aprendizagem Organizacional (AO) em espaços produtivos, onde se
supõe que haja compartilhamento de informações. Posteriormente analisa-se contrastivamente, com o apoio da
literatura, os achados das etapas anteriores (Regiões Nordeste, Sudeste, Sul) com os achados da etapa atual (Centro
Oeste e Norte).Os resultados prospectados demonstram práticas incipientes de GC e AO nas organizações estudadas,
e que o investimento em AO, na maioria das vezes, limita-se a processos / de aprendizagem individual, bem como que
o conhecimento não é gerido no sentido de viabilizar a construção coletiva da AO e sim como estratégia de negócios.

Apresentador: Jaires Oliveira Santos

Título:  PG - Disseminação da produção científica em Ciência da Informação: análise do conhecimento gerado a
partir das pesquisas realizadas pelos mestrandos do PPGCI.

Orientador: Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira

A literatura científica é fomentada pela publicação contínua dos produtos gerados a
partir do exercício da pesquisa. Partindo da premissa de que o conhecimento gerado
pelas pesquisas desenvolvidas nos programas de pós-graduação nem sempre atinge o
patamar desejado de divulgação nos diferentes meios de comunicação, este projeto
pretende analisar a produção científica dos mestrandos do Programa de Pós-Graduação
em Ciência da Informação (PPGCI) para identificar de que maneira o produto gerado
por esses pesquisadores é disseminado na comunidade científica da área. Os dados serão
obtidos através da consulta aos sites que possuam registros da produção desses
pesquisadores e também no acervo de dissertações localizado na instituição. Espera-se
determinar o quantitativo da produção disseminada a partir das pesquisas geradas no
âmbito da pós-graduação pelos mestrandos, bem como os canais disseminadores desse
conhecimento, a fim de que, a partir dessa realidade, se possa refletir sobre estratégias
que permitam aperfeiçoar a disseminação de saberes que irão servir de embasamento
para a nova geração de pesquisadores.
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Apresentador: Jeane Aguiar de Moura

Título: Elementos de Informação para a História da UFBA (fase final): criação de base de dados de referência
online.

Orientador: Rubens Ribeiro Goncalves da Silva

Este relatório aborda o trabalho realizado em Plano de Trabalho da fase final do Projeto Elementos de Informação para
a Elaboração da História da UFBA: Historiografando a UFBA, entre dezembro de 2009 e julho de 2010. Durante a
pesquisa foi possível perceber a importância da preservação da memória da UFBA e seu desenvolvimento ao longo do
tempo. Tal preservação se concretiza com lançamento de livro sobre a história da universidade, inserção de 808
referências a matérias jornalísticas e 447 versões digitais de documentos oficiais de diferentes instancias da
Universidade no Repositório Institucional (RI) da UFBA. Houve, ainda, a oportunidade de apresentar o Plano de
Trabalho oralmente e escrever uma comunicação, junto com outras cinco bolsistas que também atuam nesta fase do
projeto, que será publicada nos Anais do I Seminário de Pesquisa do PPGCI/UFBA: Integrando Graduação e Pós-
Graduação.

Apresentador: Jose Carlos Sales dos Santos

Título:  PG - INFORMAÇÃO PÚBLICA E GOVERNAÇÃO DEMOCRÁTICA: UMA ANÁLISE DOS WEBSITES DE
DEPUTADOS DO ESTADO DA BAHIA

Orientador: Rubens Ribeiro Goncalves da Silva

A participação política constitui um requisito indispensável à democracia. Como este sistema político pressupõe por
princípio a liberdade dos indivíduos, a impossibilidade desta liberdade cercearia os direitos humanos fundamentais
(direito ao voto, à liberdade de expressão, ao acesso às informações governamentais, outros). Assim, a informação
representa o ativo primordial à democracia e à participação destes indivíduos nas decisões e proposições políticas.
Contudo, a liberdade e o acesso à informação político-governamental não representa uma “fórmula mágica” para
solucionar o déficit de participação política na contemporaneidade; a informação comporta, a princípio, potencialidades
e incentivos essenciais para a condução de assuntos públicos, como a participação política. O acesso à informação não
garante o êxito do regime e governação democráticos.	Destarte, esta comunicação pretende compartilhar resultados
parciais de pesquisa de mestrado desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, do Instituto
de Ciência da Informação da UFBA, cujo objetivo é o de investigar as condições de participação política dos cidadãos a
partir das ferramentas interativas disponibilizadas nos websites dos deputados da Assembléia Legislativa do Estado da
Bahia – ALBA. Localizada no Centro Administrativo da Bahia – CAB, em Salvador, a ALBA representa o Poder
Legislativo através dos deputados estaduais do Estado da Bahia, órgão superior de cada Estado. Atualmente conta com
63 deputados estaduais, na 16ª legislatura (2007-2011), eleitos pelo voto direto. O deputado estadual, para a
Constituição brasileira (BRASIL, 1988), é compreendido como o representante do cidadão na esfera estadual e seu
mandato é de quatro anos, com possibilidades de reeleição. Nos  aspectos metodológicos, a pesquisa adotou a
abordagem dialética por revelar contradições entre a disponibilidade de conteúdo informacional de cunho político no
ciberespaço, prerrogativa importante para a participação dos indivíduos nas discussões e deliberações políticas, e a
efetividade dos canais interativos (e-mails, fóruns, ouvidoria on-line e outros) na comunicação entre estes indivíduos e o
governo. Observa-se, desta forma, um distanciamento discursivo e prático deste fenômeno, ou seja, a importância das
TIC para a ampliação do processo democrático para a discussão e deliberação política, aproximando os cidadãos e o
governo através dos canais interativos. A pesquisa desenvolvida caracterizou-se como descritiva. Segundo Cervo e
Bervian (2002), a pesquisa descritiva propõe observar, registrar, analisar e correlacionar as variáveis sem,
necessariamente, manipulá-los. Para a coleta de dados, aplicou-se o formulário dos Níveis de Participação dos
Cidadãos: a Escala de Avaliação (instrumento de coleta de dados), desenvolvido e proposto por Marques (2007).
Importante ressaltar que foram adaptadas as ferramentas do quarto nível, na qual os representantes políticos
apresentam disposição para envolver os cidadãos no processo de participação política. Para a tabulação dos dados,
adaptou-se o formulário para uma planilha no programa Office Excel. O estudo envolveu apenas os deputados que
possuíam websites registrados na ALBA para, na análise posterior, verificar as possibilidades de participação dos
cidadãos a partir destes sites. Os resultados parciais inferirem o estado incipiente dos websites dos deputados
estaduais da Bahia quanto às oportunidades de participação política em rede. A ausência de fóruns de discussão nos
websites analisados, assim como oportunidades para acessar informações governamentais, demonstra o
distanciamento das propostas acerca do Governo Eletrônico. Parece, de qualquer forma, que os políticos estudados
perceberam, ante estas inúmeras transformações, a influência que as tecnologias de informação e comunicação
exercem nas sociedades contemporâneas, mesmo utilizando os recursos viabilizados pela internet de forma limitada,
amadora e sem interatividade mútua.
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Apresentador: Jovenilda Freitas dos Santos

Título:  PG - COMPREENSÃO DO CONCEITO E APROPRIAÇÃO DO MARKETING COMO INSUMO NA GESTÃO
DA UNIDADE INFORMACIONAL

Orientador: Zeny Duarte de Miranda

Apresenta-se pesquisa exploratória em andamento, apoiada nos trabalhos de Amaral (2007), Silveira (1992) e Kotler
(2005). Pressupõe-se que uma melhor compreensão da filosofia e técnicas de marketing aplicada à unidade de
informação sem fins lucrativos, contribui para uma gestão de bibliotecas públicas mais assertiva. Sendo assim, o
objetivo maior será identificar e analisar as barreiras para implantar e adotar a filosofia do marketing em biblioteca
pública, com o fito de segmentar usuário. Para tanto, investigar-se-á o universo de 5 (cinco) bibliotecas públicas
estaduais da cidade do Salvador, por observação não-participante e da recolha de dados em pesquisa de campo. Assim
sendo, buscar-se-á nas teorias e métodos do marketing, orientação para alcance dessa pesquisa voltada à gestão de
unidades de informação suprindo as necessidades dos usuários.

Apresentador: Leda Maria Ramos Costa

Título:  PG - BIBLIOTECA DE CARÁTER PUBLICO: A PERSPECTIVA DE PRÁTICAS LEITORAS E A
APROPRIAÇÃO CULTURAL

Orientador: Katia Maria Coelho de Carvalho

Discussão do atual papel desempenhado pela biblioteca de caráter público e as ações desempenhadas com práticas
leitoras levando em consideração a apropriação cultural. Reafirma a compreensão da leitura em relação a habilidades,
competências e atitudes, próprias dos processos em detrimento da relação com marcas gráficas do texto e multimídias
de leitura. Pretende-se aprofundar os estudos visando um sistema de informação adequado à biblioteca de apropriação
cultural, como local de interlocuções simbólicas, abrigando diálogos e saberes múltiplos na busca do encontro com o
outro na era da informação a partir do pressuposto de que os espaços e saberes informacionais de cultura
desempenham pela leitura relevante processo cognitivo no sujeito social.

Apresentador: Lorena Pereira Macambira

Título: e-Governo, Participação e Transparência de Gestão

Orientador: Othon Fernando Jambeiro Barbosa

O artigo resulta de pesquisa que buscou localizar os websites de todos os municípios brasileiros obrigados a ter plano
diretor, visando observar se as municipalidades, dentro de suas políticas de informação, disponibilizam tal plano para
conhecimento dos cidadãos.  Dos 5.563 municípios existentes no Brasil 1.633 estão dentro desta obrigação,
estabelecida pela Constituição e regulamentada pela Lei 10.257, de 10 de julho de 2001. Os planos, segundo
estabelece a Lei, devem ser elaborado com ampla e livre participação da população, devendo ser usados todos os
instrumentos de divulgação disponíveis. A pesquisa parte do pressuposto de que somente quando os cidadãos são
adequadamente informados podem participar da gestão, conhecer seus direitos e deveres e exercitar a cidadania. O
resultado mostrou pouca visibilidade destes planos na Web. Algumas regiões do pais e, dentro delas, alguns Estados,
destacam-se, seja por apresentarem índice muito baixo de uso da Internet para disponibilizar o plano, seja pelo
contrário.

Apresentador: Louise Anunciacao Fonseca de

Título:  PG - FERRAMENTAS DA WEB 2.0 NOS WEBSITES DE ARQUIVOS PÚBLICOS ESTADUAIS

Orientador: Maria Teresa Navarro de Britto Matos

Esta pesquisa de caráter descritivo tem por objetivo identificar como os arquivos públicos estaduais do Brasil utilizam as
ferramentas da web 2.0 para apoiar o acesso, o uso e a disseminação de produtos e serviços arquivísticos. Dessa
maneira, para entender o significado da web 2.0 no contexto dos websites desses arquivos e sua provável aplicação
foram traçados objetivos específicos como: a) mapear os websites dos arquivos públicos estaduais do Brasil; b)
identificar a presença de ferramentas da web 2.0 nos websites dos arquivos públicos estaduais do Brasil; c) analisar,
segundo Nina Simon (2007), nos websites dos arquivos públicos estaduais, qual o estágio de participação dos usuários
na disseminação de produtos e serviços arquivísticos; d) identificar qual a leitura dos gestores dos arquivos públicos
estaduais do Brasil, em relação à participação do usuário no contexto da web 2.0. Como contribuição pretende-se
apresentar opções que favoreçam a qualificação da relação entre usuários e arquivistas no âmbito da utilização dos
recursos de comunicação da web 2.0.
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Apresentador: Marcos Antonio Fermiano

Título:  PG - ESPAÇO DE PRÁTICAS INFORMACIONAIS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA APA
DO PRATIGI: A EXPERIÊNCIA DA FUNDAÇÃO ODEBRECHT NO BAIXO SUL DA BAHIA

Orientador: Lidia Maria Batista Brandao Toutain

O trabalho de pesquisa teve como tema o Modelo de Desenvolvimento Integrado e Sustentável da Área de Proteção
Ambiental (APA) do Pratigi, na região do Baixo Sul da Bahia, instituído pela Fundação Odebrecht, em parceria com as
demais empresas da Organização Odebrecht e entidades da sociedade civil. O estudo teve como objetivo relacionar os
resultados da aplicação do Modelo às práticas informacionais realizadas no Baixo Sul, buscando compreender a
repercussão dessas práticas na formação dos atores sociais. Para tanto, procurou identificar as fases do ciclo
informacional e as competências em informação envolvidas  no processo de transferência da informação ambiental para
o homem do campo. Mediante a identificação das respectivas competências em informação, procurou avaliar a
eficiência do processo ensino-aprendizagem adotado pelo programa, analisando as dificuldades dos jovens educandos
e a atuação dos professores e/ou monitores especializados em ferramentas informatizadas. A revisão da literatura trata
das bases da Ciência da Informação, estuda o ciclo informacional e a competência em informação necessária para a
transferência da informação ambiental para atores sociais rurais, em prol do desenvolvimento sustentável de uma área
de proteção ambiental. A pesquisa caracterizou-se como descritiva, através de um estudo de caso. As principais
técnicas de pesquisa utilizadas para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental, aplicação
de questionários e entrevistas. A amostra foi definida dentre integrantes das Unidades de Ação da Fundação
Odebrecht, na APA do Pratigi. Os resultados parciais mostraram que é grande a dificuldade de se operar a transferência
da informação ambiental para o homem do campo. Por fim, concluiu-se que, através da relação entre os excelentes
resultados do programa em curso no Baixo Sul e as práticas informacionais identificadas, o despertar do homem do
campo no interior da Bahia repercute na formação da consciência social nacional, imprescindível ao desenvolvimento
sustentável do Brasil.

Apresentador: Marilene Souza Ferreira

Título: O profissional da informação e atividade de disseminação da informação

Orientador: Katia Maria Coelho de Carvalho

O profissional da informação face á atividade de disseminação da informação pretende reunir a literatura existente
sobre o profissional da informação em relação as suas práticas de disseminação da informação tendo como base o
periódico, relevante para a difusão da ciência. O procedimento metodológico é exploratório e baseia-se na pesquisa
documental. Justifica-se o trabalho por analisar os artigos publicados em publicações periódicas da área para conhecer
a relevância dos temas e confrontar com a formação do profissional oferecida nas universidades e desta maneira
contribuir para o projeto coordenado pela professora Kátia de Carvalho intitulado A disseminação da informação
redimensionando o acesso a informação e conhecimento e a função do profissional da informação visa aprofundar o
papel social desse profissional.

Apresentador: Marilia Lessa dos Santos

Título: Estudo do fator de uso das bibliografias do novo currículo de Pedagogia da UFBA em face das
demandas da formação profissional e fatores a ele relacionados

Orientador: Nidia Maria Lienert Lubisco

O presente estudo da continuidade a pesquisa-piloto realizada na Biblioteca Anísio Teixeira e no curso de Pedagogia,
ambas da Faculdade de Educação da Ufba, com a finalidade de averiguar a relação biblioteca x aluno, por meio do uso
das bibliografias básicas de disciplinas do currículo. Na fase atual, obrigava-se, ampliando a população-alvo,
desenvolver em estudo não só quantitativo (como na 1º fase), mas qualitativo, para avaliar os fatores intervenientes: no
uso e não-uso das bibliografias e das bibliotecas nas possíveis fontes alternativas de estudo usadas pelos alunos; e na
forma de participação dos documentos na construção da bibliografia. Pretende-se, como culminância, ressaltar o papel
pedagógico da biblioteca no contexto acadêmico.

Apresentador: Paulo Cesar de Jesus dos Santos

Título:  PG - A Representação Digital da Informação Geográfica no Ciberespaço

Orientador: Rubens Ribeiro Goncalves da Silva

As novas tecnologias de informação e comunicação vêm permitindo a utilização de meios cada vez mais inovadores de
representação da informação e disseminação de conteúdos informacionais. Exemplo desta realidade pode ser
observado na representação do espaço, atividade que já foi realizada pelo homem através da pintura de mapas em
pedras e que, atualmente, utiliza-se do mundo digital. A tecnologia digital aplicada à representação do espaço
geográfico deu origem a um tipo especial de sistema de informação baseado em computador chamado de sistema de
informação geográfica (SIG ou GIS, da sigla em inglês). O componente geográfico passa a ter relevância no registro e
recuperação de conteúdos informacionais, motivando a uma investigação deste novo cenário.
Lídia Alvarenga (2003) ressalta que o advento, desenvolvimento e intensificação do uso das novas
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Orientador: Rubens Ribeiro Goncalves da Silva

tecnologias eletrônicas de processamento e comunicação de [conteúdos informacionais], tem trazido uma turbulência
positiva ao campo de conhecimento da Ciência da Informação “especialmente no que tange à representação, à
armazenagem e recuperação de [conteúdos informacionais], áreas intensamente relacionadas à cognição humana”
(ALVARENGA, 2003, p. 2).
O paradigma da representação da informação descrito por Capurro (1992) considera que os seres humanos são
aqueles que conhecem ou aqueles que observam a realidade externa e que o processo de conhecimento consiste de
uma assimilação de coisas através de suas representações na mente/cérebro dos sujeitos que experimentam o
processo de conhecimento. Essas representações, depois de processadas e codificadas no cérebro humano, podem
ser comunicadas a outros cérebros e/ou estocadas em e processadas por máquinas (computadores). Segundo este
paradigma, a Ciência da Informação está preocupada com o estudo da representação, da codificação e do uso racional
da informação. Pelo menos até o momento, o homem ainda não domina a técnica de comunicação cérebro a cérebro,
daí a necessidade e importância da representação.
Em um artigo de 1999 que introduzia o projeto Varenius, um grupo de estudiosos definia Ciência da Informação
Geográfica como um subconjunto da Ciência da Informação, visto que a Ciência da Informação poderia ser definida
como o “estudo sistemático, de acordo com princípios científicos, da natureza e propriedades da informação”. A Ciência
da Informação Geográfica seria, então, a subárea responsável pelo estudo da Informação Geográfica (GOODCHILD et
ali, 1999, p. 737). Entretanto, a filiação da Ciência da Informação Geográfica ainda vem se apresentando como uma
questão em aberto. As pesquisas na área da Ciência da Informação vêm apresentando um relacionamento discreto com
o tema Informação Geográfica, mas, apesar disso, a Ciência da Informação Geográfica vem se desenvolvendo
rapidamente, apresentando características multi-disciplinares evidenciadas por um núcleo de teoria, dados, engenharia
de software e um relacionamento com disciplinas relacionadas. As sememlhanças com o desenvolvimento da Ciência
da Informação podem não ser mera coincidência.
Para a investigação deste cenário, pensamos a informação processo contínuo e influenciado pelo homem, pela sua
história, mas também que tem o homem como elemento principal do processo (SILVA, 2006) e, mais especificamente,
conforme evidenciado por Raper (2007), informação geograficamente relevante, como o processo capaz de endereçar
preocupações relacionadas à dimensão espacial (e temporal) que envolvem ação através do espaço (e tempo). Tal
investigação tem como objetivo geral verificar possibilidades de disseminação de conhecimento através da
representação digital da informação geográfica e específicos, identificar as tecnologias da informação e comunicação
utilizadas para a representação da informação geográfica e identificar aplicações da representação digital da informação
geográfica para compartilhamento de conhecimento.

Apresentador: Raquel do Rosario Santos

Título:  PG - WEBSITES DAS BIBLIOTECAS DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS E ESTADUAIS BRASILEIRAS:  um
espaço virtual para mediação da informação

Orientador: Henriette Ferreira Gomes

Esta pesquisa tem por objetivo identificar como as bibliotecas das universidades federais e estaduais têm explorado os
recursos de comunicação nos websites e analisar como, através da interlocução que estabelecem através desses
recursos, elas têm ampliado suas ações voltadas à mediação para o acesso e uso da informação. Para a realização da
pesquisa é necessária uma reflexão, à luz da literatura, que aborde os temas da mediação da informação, biblioteca
universitária, redes sociais e web 2.0, aproximando essas temáticas e analisando as contribuições da interlocução direta
para o desenvolvimento cognitivo dos usuários. Como resultado, espera-se contribuir para reflexões quanto à
necessidade de se reavaliar e reestruturar as atividades de mediação da informação, a partir da exploração dos
recursos de comunicação do espaço virtual, favorecendo o processo de interlocução direta entre bibliotecários e
usuários.

Apresentador: Raul Marques Leite de Souza

Título:  PG - MARKETING DA INFORMAÇÃO E SUA APLICAÇÃO NA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA

Orientador: Katia Maria Coelho de Carvalho

Pretende-se divulgar a pesquisa em andamento da Dissertação de Mestrado do PPGCI/UFBA, cujo objetivo principal é
verificar como a Biblioteca Universitária utiliza técnicas de marketing para a atração do seu público leitor, na
potencialização do uso de produtos e serviços. Trata-se de uma pesquisa exploratória, de cunho qualitativo, uma vez
que encontra-se em sua fase de desenvolvimento da pesquisa descritiva. Apresenta as definições dos pilares teóricos
acerca da Ciência da Informação, no que tange à Gestão da Informação, perpassando pela temática do Marketing para
biblioteca universitária. Uma vez que se faz necessária a aplicação da temática em organizações não lucrativas, como
as unidades de informação, para propor a potencialização do uso dos serviços da biblioteca universitária. No que se
refere aos resultados teóricos, propõe-se a analisar os conceitos e as perspectivas atuais acerca do tema incipiente e
pouco explorado por alguns autores, destacando-se Amaral (2007), Davenport (2000) e Kotler (1998).
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Apresentador: Robelia Velame de Jesus

Título:  PG - Tendência para a indexação em espaços digitais: visibilidade e acessibilidade das informações
científicas em Repositórios Institucionais

Orientador: Aida Varela Varela

É considerado, nesta pesquisa de mestrado em Ciência da Informação do Programa de Pós-Graduação da UFBA,
ainda em curso, que para uma melhor visibilidade e acessibilidade às informações, existentes em coleções de
documentos na web, a indexação ainda é um dos procedimentos que facilita na localização e, por conseguinte, no
acesso. Na medida em que, efetivamente os documentos são indexados, estes se tornam rapidamente recuperados,
com possibilidades de serem vistos, lidos, citados e divulgados e assim, vir a refletir numa melhor visibilidade e
acessibilidade das informações.  A pesquisa pretende identificar e caracterizar qual é a tendência que acompanha a
indexação nos espaços digitais. Focaliza os repositórios institucionais das Universidades Federais do Brasil, o que
corresponde a um universo de 55 universidades, numa amostra até o momento de 04 repositórios. Caracterizando-se
como uma pesquisa descritiva, com abordagem qualitativa, utilizando como método o estudo comparativo de múltiplos
casos. O atual estado da arte compreende que ainda há necessidade de realizar estudos sobre o tema, pois como
estão surgindo novas formas de acesso ao conhecimento, facilitado pela inserção das novas tecnologias, depreende
cada vez mais, viabilizar e maximizar o acesso e a precisão na recuperação das informações que sejam pertinentes às
necessidades dos usuários. Como referenciais teóricos para esta pesquisa foram selecionados alguns autores como
Collisson, Kuramoto, Feitosa, Mueller entre outros.

Apresentador: Stella Moreira Dourado

Título:  PG - IMPRESSO OU ELETRÔNICO? A ARQUITETURA DO LIVRO NO GOOGLE BOOKS

Orientador: Nanci Elizabeth Oddone

Na tentativa de amortecer os impactos da transição do meio impresso para o digital, o livro eletrônico, em suas diversas
tipologias, tem incorporado as características do livro impresso. Neste trabalho, propõe-se investigar a arquitetura do
livro eletrônico sob à luz de indicadores editoriais usados para o livro impresso, para averiguar se estes mantêm
características do livro impresso em ambiente digital. Desta forma, foi realizada uma pesquisa descritiva na base
proprietária de livros eletrônicos Google Livros. Para a análise documental da plataforma foi elaborado um quadro
sinótico contendo os atributos e características passíveis de análise, buscando uma aproximação comparativa entre os
livros impressos e os eletrônicos. Pode-se concluir, ao término da pesquisa, que o meio digital, ao menos na plataforma
Google Livros, agrega pouco valor às características encontradas nos livros impressos, subtraindo deles, ao contrário,
elementos distintivos importantes, como a portabilidade.

Apresentador: Vilma Gravata da Conceicao

Título:  PG - Os desafios do fazer bibliotecário na sociedade da informação: um olhar sobre a educação
continuada, na perspectiva da competência em informação, nas bibliotecas de Salvador

Orientador: Maria Isabel de Jesus Sousa Barreira

Este estudo faz parte da pesquisa de mestrado do Programa de Pós-Graduação do Instituto de Ciência da Informação
da Universidade Federal da Bahia. Consiste em compreender o processo de educação continuada na perspectiva da
competência informação dos usuários. A questão da pesquisa busca compreender como as ações de educação
continuada dos profissionais da informação podem influenciar na práxis destes profissionais no sentido de tornar os
usuários competentes em informação? O objetivo é identificar se os conhecimentos adquiridos, por meio de ações de
educação continuada, são aplicados nas suas atividades profissionais favorecendo o desenvolvimento da competência
em informação nos usuários. O universo abrange as bibliotecas Biblioteca Pública do Estado da Bahia e Biblioteca
Eurídice Pires de Santana da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). Pretende-se comparar o desenvolvimento de ações
de educação continuada em ambos os espaços. A pesquisa é descritiva está sendo desenvolvida por meio do estudo
de múltiplos casos. O instrumento de coleta de dados são questionários e a abordagem quali-quantitativa.

Apresentador: Vinicios Souza de Menezes

Título:  PG - Epistemologia social: a transição do positivamente dado para o socialmente construído

Orientador: Nanci Elizabeth Oddone

O acordo moderno da ciência tinha por princípio conferir autonomia à atividade científica, desvinculando as práticas e as
instituições científicas das amarras estabelecidas pela Igreja católica. Com a defesa da autonomia científica vieram dois
outros princípios que acabaram por acentuar a perspectiva idealizada da ciência moderna: que são a imparcialidade e a
neutralidade científica. Desta maneira, a ciência cria as suas bases para as validações futuras da sua produção do
conhecimento. Após as duas Grandes Guerras Mundiais foi instituída a crise desse pensamento científico e surgiu a
teoria da Epistemologia Social. Formulada em 1952 pelos bibliotecários norteamericanos Margaret Egan e Jesse Shera,
a Teoria da Epistemologia Social teve pouco impacto entre os estudiosos de sua época. Concebida como um estudo da
produção, circulação e uso de qualquer tipo de produto intelectual, a Epistemologia Social propunha que o
conhecimento é um fenômeno social, materializado nos documentos, seu ciclo de vida e seus contextos de uso. Os dois
autores
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acreditavam que a Teoria da Epistemologia Social poderia ser o “fundamento científico” da Biblioteconomia, da
Bibliografia e da Comunicação. Com o resgatar das ideias iniciais de Egan e Shera e os seus respectivos
desdobramentos em outros campos do conhecimento, espera-se demonstrar que a Teoria da Epistemologia Social
pode ser explorada para oferecer novas contribuições teóricas para os estudos epistemológicos da Ciência da
Informação.

Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   Sub-Área: COMUNICAÇÃO

Apresentador: Adriana Jacob Carneiro

Título:  PG - GÊNERO E MÍDIA: A COBERTURA DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

Orientador: Lindinalva Silva Oliveira Rubim

A origem histórica do Dia Internacional da Mulher, data que possui significativa importância na luta pelos direitos das
mulheres, vem sendo sistematicamente distorcida no Brasil. A cada ano, a cobertura midiática feita no país confirma o
quanto a falta de uma apuração aprofundada tem o poder de reproduzir e fortalecer fatos inverídicos. Este artigo busca
trazer informações sobre a origem da data em questão, bem como identificar a mulher construída pela mídia, tomando
como baliza os estudos de gênero, particularmente a questão da mulher. A investigação se detém nas reportagens e
cadernos especiais do 8 de março publicados nos jornais A Tarde e Folha de S. Paulo entre os anos de 1960 e 2009. A
pesquisa utiliza as teorias de identidade cultural e gênero para investigar as representações da mulher elaboradas pela
cobertura midiática do Dia Internacional da Mulher.

Apresentador: Andrea Betania da Silva

Título:  PG - Entre pés de parede e festivais: as rotas das poéticas orais na cantoria de improviso

Orientador: Edilene Dias Matos

Este projeto visa pesquisar o panorama da cantoria de improviso brasileira, partindo de um recorte mais amplo, o
contexto nordestino, visando abarcar um recorte mais local, a configuração baiana, a fim de criar uma cartografia que
permita situar essa expressão popular nacional no âmbito das representações artístico-literárias. Pretende-se investigar
quais as motivações socioculturais que contribuíram para a implementação de mudanças no universo do repente,
gerando o surgimento dos festivais de violeiros. Para tanto, buscar-se-á realizar uma revisão bibliográfica da literatura
existente sobre cultura popular, cantoria de improviso, mídia, indústria cultural, performance, oralidades, dentre outros,
conforme as necessidades que se apresentem no decorrer da pesquisa. Tendo como base, também, uma pesquisa
etnográfica, pretende-se acompanhar alguns festivais de violeiros realizados no Brasil, prioritariamente no Nordeste e
na Bahia, a fim de verificar as configurações dos eventos em algumas localidades, assistindo-se à performance dos
cantadores e, através de entrevistas a serem realizadas com estes, com o público presente nas cantorias e também
com estudiosos da área, perceber como se configura o processo de incorporação das mudanças que se apresentam
inevitáveis, visto que culturais, no mundo do repente.

Apresentador: Caio Tavares Leite Andrade

Título: Sonoridade, endereçamento e legitimação: contribuições para pensar e analisar a poética do
underground da música popular massiva

Orientador: Jeder Silveira Janotti Junior

Este presente trabalho propõe um estudo da sonoridade da música underground discutindo algumas questões
relacionadas aos gêneros e cenas musicais e os processos de produção, circulação e consumo da música popular
massiva. Para isso, a análise de produtos midiáticos é um ponto central da pesquisa, pois nos permite compreender
melhor a materialidade da música e também alguns aspectos contextuais da produção musical, mapeando estratégias
discursivas e de configuração dos aspectos plásticos e técnicos da música. Essa análise se baseia no modelo
comparativo de análise midiática da música popular massiva desenvolvida no grupo de Pesquisa em Mídia e Música
Popular Massiva. Neste trabalho, especificamente, são apresentadas algumas breves análises de canções e álbuns da
banda de hard core Dead Fish no intuito de ilustrar parte de nosso trabalho e os resultados encontrados nesse processo
de pesquisa.
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Apresentador: Dalila Carla dos Santos

Título:  PG - Na trilha do Cangaço: análise das representações das mulheres e dos homens cangaceiras (os)
nos filmes Corisco e Dadá (1996) e Baile Perfumado (1998)

Orientador: Lindinalva Silva Oliveira Rubim

O cinema, enquanto elemento de comunicação, apresenta-se como um grande responsável pela instauração de
versões da realidade. Dentro da narrativa de uma película encontramos um mundo que tenta parecer com o real, mas
que possui sua própria dinâmica. Assim, o cinema passa uma visão de mundo para aqueles que assistem aos seus
produtos.

Considerando as possibilidades instituídas por seus discursos verbais e imagéticos, segundo Paiva (2006), o cinema
pode se constituir como um campo de discussão sobre a questão de gênero, trazendo à tona a reflexão sobre relações
entre homens e mulheres, como uma tentativa de flexibilizar esses dois conceitos. Desse modo a ficção brasileira
poderia contribuir “(...) para a desmontagem da ideologia patriarcal e do comportamento machista, remetendo aos
novos estilos de estrutura familiar, novas modalidades de tribalização, afetividade e sociabilidade” (p.11).

No cinema brasileiro, as discussões sobre a representação da identidade cultural é antiga, porém ainda são raros os
estudos sobre a efígie nordestina e as diferenças entre o discurso imagético para personagens masculinos e femininos.
Segundo Sylvie Debs (2007), a ficção cinematográfica, no Brasil, para responder às demandas de formação da
identidade nacional, teve papel preponderante na construção do imaginário coletivo sobre o nordeste, projetando tanto
no interior como no exterior do país, mitos ligados ao sertão e ao litoral dessa região.

Do ponto de vista da historiografia, muitos estudos referentes ao cangaço também já foram produzidos, uma vez que
essa temática foi e continua sendo um ponto de discussão sobre o qual emergem diversos questionamentos que
contribuem para a produção de pesquisas acadêmicas e profissionais. Essa relevância se deve, em parte, ao fato do
movimento do cangaço ter marcado a história regional e nacional, mas também, segundo Caio César Gomes (2009),
por esse ter uma grande influência ainda hoje na cultura popular do nordeste brasileiro, seja na literatura, no artesanato,
nas quadrilhas juninas etc.

Com presença marcante no movimento do cangaço, as mulheres nordestinas participavam das andanças pelo sertão
seguindo seus maridos, mas também eram as responsáveis pelos acampamentos e serviços domésticos realizados
nestes espaços. A entrada das mulheres na mobilização, normalmente, acontecia por via do rapto das mesmas pelos já
cangaceiros.

Baseada nessas constatações historiográficas e nos conceitos que afirmam a importância e a influência dos veículos de
comunicação na construção de sujeitos e perpetuação de papéis sociais, o estudo das representações masculinas e
femininas do cangaço presentes no cinema da década de 1990, em Corisco e Dadá (1996) e Baile Perfumado (1998),
auxiliará na compreensão das relações de gênero e como este entrelace constitui a construção de relações de poder
existentes entre homens e mulheres na nossa sociedade. Investigando como as definições sócio-culturais da década de
1930, cenário das narrativas, influenciaram as interações entre os sujeitos na sociedade contemporânea, o presente
esboço aspira compreender como as representações sociais, proporcionadas nas películas, servem como base para a
composição de identidades sociais que reforçam o patriarcalismo da referida época, perpetuando uma construção de
tempo e espaço da realidade nordestina, onde a mulher vive em condição de submissão em relação ao homem.

Considerando o objetivo principal dessa proposta de estudo, analisar as representações masculinas e femininas do
cangaço presentes no cinema brasileiro da década de 1990, nas narrativas fílmicas Corisco e Dadá (1996) e Baile
Perfumado (1998) e entendendo o cinema como instrumento construtor de discursos, será necessário a constituição de
um caminho metodológico à luz da hermenêutica. Para tanto, terei como amparo as análises do conteúdo, da imagem e
crítica do discurso, por via de uma epistemologia feminista que trabalha com o patriarcado.

Apresentador: Danielle Freire de Souza Santos

Título:  PG - A Representação do Nordeste em "Brasília segundo Feldman"

Orientador: Ana Rosa Neves Ramos

Esta comunicação discorre sobre o curta-metragem “Brasília segundo Feldman”, realizado em 1979 pelo cineasta
Vladimir Carvalho, documentário inserido no ciclo “Pantasmas” composto por filmes de temática nordestina do diretor
citado. “Brasília Segundo Feldman” busca um retrato do Nordeste através de seu povo, especificamente do migrante
Nordestino que compôs a massa de trabalhadores da construção de Brasília. Pretendemos com este trabalho
empreender uma primeira análise observando essa representação na forma do filme, a partir de apreciação do
argumento, da fotografia,  do som e da montagem. O curta-metragem
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tem como ponto de partida as filmagens produzidas pelo artista plástico norte-americano Eugene Feldman,com uma
câmera 8mm durante a construção de Brasília no governo de Juscelino Kubitschek (JK). O filme apresenta três vozes
narradoras, inicialmente a do próprio documentarista, esclarecendo a utilização dos filmes de Feldman na montagem do
documentário. A segunda voz é de Athos Bulcão, um dos arquitetos que participaram da concepção da cidade, a voz de
Athos imprime o otimismo e o estímulo em fazer parte de algo tão grandioso e importante para o “progresso” brasileiro,
como pregava o discurso do Presidente JK. Ao arquiteto, são primeiramente projetadas as poucas imagens de
autoridades produzidas por Feldman, ele as descreve entoando o discurso de entusiasmo que envolvia a construção da
nova Capital Federal, sua fala se encerra com a impactante presença dos candangos na tela. Neste momento, emerge
o terceiro narrador, o candango Luiz Perseghini  (anteriormente sua voz aparecia mesclada às falas de Athos) o qual a
partir desse momento domina a narração do documentário. Perseghini sabia descrever detalhadamente as imagens que
lhes eram mostradas, assim como sublinhar acontecimentos que foram escondidos ao longo da construção da Capital
Federal. Em “Brasília Segundo Feldman”, Vladimir dá força a voz do trabalhador, nas imagens o trabalhador é anônimo,
o candango não tem rosto, é um conjunto, sua identidade é representada coletivamente não importa o Estado de origem
(a grande maioria dos Candangos eram Nordestinos, mas no filme não há identificação de estados, apenas em um
causo contado pelo narrador ele fala em um Cearense, mas essa referência é de ordem genérica, não específica) a voz
do narrador aparece como lembrete da existência de uma mistura única de identidades. No decorrer da montagem,
enfim o Candango narrador ganha rosto,  quando deixa de ser um operário da construção ele ganha um nova
identidade, ganha não só uma nova profissão, de agricultor, mas também um rosto. Então surge uma questão: será que
eles sabiam a importância de tudo aquilo que estavam participando? A resposta genérica de Perseghini, faz perceber
um ponto: o que movia aquele importante instrumento  da construção da cidade, não era o mesmo entusiasmo de
“progresso” estampado nos discursos de JK e entoado pelas elites que fizeram parte desse processo, o que carregava
os operários era um sentimento muito bem descrito por Perseghini: a Esperança. As imagens e falas do filme ganham
uma definição irônica, na trilha sonora ouvimos, “Isso é o Brasil”, a ironia se enquadra nesse processo político e
histórico brasileiro que tem um bom exemplo nos dois lados antagônicos expostos no curta-metragem, a expressão
também se refere à Esperança do trabalhador - isso é Brasil. Na sua forma rústica o filme transmite uma realidade que
parecia estar afastada do resto do país, não só é retrato de trabalhadores do Nordeste, mas também da disparidade da
economia nacional. Esses personagens que não sabiam para que estavam trabalhando, ao final da película deixam de
ser trabalhadores anônimos e se tornam  integrantes do sistema econômico e político nacional.

Apresentador: Edinaldo Araujo Mota Junior

Título:  PG - Metodologia de Análise de Telejornalismo: programas que articulam informação e entretenimento

Orientador: Itania Maria Mota Gomes

Este projeto de pesquisa tem como objetivo verificar como características do gênero telejornalístico são atualizadas
através da observação do modo de endereçamento do programas concretos. Pensar nos modos de endereçamento
significa pensar ainda no gênero aos quais os programas pertencem e pensar jornalismo como instituição social e forma
cultural. No entanto, ele se restringirá a programas que tem buscado articular o campo da informação com o
entretenimento tanto do ponto de vista retórico quanto do ponto de vista estilístico. E, a partir daí, como esta articulação
incide na reconfiguração dos conceitos-chave de jornalismo como credibilidade, imparcialidade, objetividade, interesse
público, atualidade, independência, legitimidade, autenticidade.

Apresentador: Emanuella Leite Rodrigues de

Título:  PG - Hermila no país das dissidências em O céu de Suely

Orientador: Marinyze das Gracas Prates de

Este trabalho pretende analisar a construção/ressignificação de imagens de mulheres no filme longa-metragem O céu
de Suely (Karim Aïnouz, 2006), cuja narrativa é tecida por meio de histórias de diversas personagens femininas, que se
entrecruzam no espaço de Iguatu, pequena cidade do interior do nordeste brasileiro. Focalizando especialmente a figura
de Hermila, que por meio da decisão em “rifar o próprio corpo”, assume identidades múltiplas, se procurará refletir sobre
comportamentos adotados pelas personagens frente a questões como amor romântico, maternidade, sexualidade,
liberdade, que ora reforçam, ora confrontam expectativas longamente cristalizadas na cultura ocidental em relação aos
papéis sociais a serem desempenhados pelas mulheres. A cidade de origem de Hermila, que sem a coragem e a
flutuação dela parece ser uma cidade estática, parada no tempo, traz à tona a complexidade e a interioridade
emblemática de outras personagens e de suas histórias dissidentes, sempre imbricadas nas histórias de Hermila, a anti-
heroína da trama, aquela que não é exemplo para ninguém, mas que não deixa de ser uma heroína, uma sobrevivente,
um termômetro dos sentimentos e dos desejos recalcados que impulsionam as
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mulheres de sua terra natal. No filme, a protagonista pode ser observada como uma espécie de eixo (des)centralizador
das histórias de Iguatu; aquelas que são vistas e narradas por trás do véus do moralismo e da tradição que guiam o
cotidiano de boa parte das mulheres da cidade. O comportamento de Hermila se configura enquanto uma contestação
cultural à Iguatu, aos homens e, especialmente, às mulheres de sua cidade de origem. A protagonista de O Céu de
Suely vivencia novas formas de sentido no comportamento da mulher. Ela é como um borrão na feminilidade tradicional
de Iguatu, não por mera rebeldia, mas por coragem e ousadia (transgressora) de encarnar papéis que não foram
estipulados, culturalmente, como sendo seus.

Apresentador: Fernanda Oliveira Santos

Título:  PG - Cinema, cultura e desenvolvimento: o que revela o projeto "Revelando os Brasis"

Orientador: Adalberto Silva Santos

Esta pesquisa trata do “Revelando os Brasis”, projeto iniciado em 2003 com financiamento da Secretaria do Audiovisual
do Ministério da Cultura (SAV/MinC), em parceria com a Oscip - Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -
Instituto Marlin Azul. É um projeto que visa a valorização da diversidade cultural brasileira, através de incentivos a
produções audiovisuais realizadas por moradores de municípios com até 20 mil habitantes. Além de propiciar que
produtores independentes tenham apoio financeiro para realizarem os seus vídeos, o “Revelando os Brasis” oferece
oportunidade, principalmente, a pessoas que nunca tiveram contato com a produção audiovisual. Trata-se, portanto, de
uma política cultural cuja idéia está articulada com o conjunto de ações desenvolvidas pelo Ministério da Cultura, a partir
da gestão do governo Lula, quando se passou a defender a cultura em sua concepção ampliada e antropológica,
considerando que todas as pessoas são criadoras, produtoras e portadoras de cultura. Por esse viés, o principal
objetivo desta proposta de pesquisa é analisar o desenvolvimento cultural nas cidades baianas após a participação dos
seus moradores  no projeto, observando se houve algum desenvolvimento nesses locais, não apenas no que tange ao
cinema, mas também a outras atividades culturais. Dessa forma, o eixo dessa pesquisa é a temática “cultura e
desenvolvimento”, tema que começou a ter destaque regional e internacional a partir do papel da UNESCO que, dentre
outras ações, lançou em 1995 o informe da Comissão Mundial sobre Cultura e Desenvolvimento intitulado Nossa
Diversidade Criadora. No Brasil, a UNESCO e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) organizaram, em
2002, o “Seminário Internacional sobre Políticas Culturais para o Desenvolvimento”. Ações como essa passaram a
perceber e a defender o desenvolvimento como um processo que transcende o aspecto meramente econômico, mas
que, sobretudo, melhora as opções de escolha e as liberdades das pessoas envolvidas em conseguir o que elas
acreditem como valioso. Nesse sentido, essa pesquisa recorre-se ao aporte de teóricos contemporâneos que debatem
essa questão, como Amartya Sem, Raúl Prebisch, Renato Ortiz e Celso Furtado. Tendo em vista que o objeto aqui é o
“Revelando os Brasis”, será tratado como o cinema pode contribuir para o desenvolvimento das comunidades baianas
envolvidas nesse projeto.

Apresentador: Francisco Alves dos Santos Junior

Título:  PG - O documentário brasileiro, o excluído e a arte como resistência

Orientador: Rachel Esteves Lima

Este trabalho tem como objetivo analisar a figuração do outro em estado de exclusão social no documentário Sou feia
mas tô na moda (2005), de Denise Garcia, levando-se em consideração que o documentário é um campo conflituoso,
no qual documenta não só a relação entre o diretor e os entrevistados, mas no caso particular desse filme, a produção
cultural, subjetiva e imaterial dos sujeitos filmados. Pretende-se entender como os excluídos (e as zonas de exclusão)
são representados no filme selecionado como corpus, considerando-se o documentário como um campo de
manifestação de poderes e resistências, lutas e potências.

Apresentador: Frederico Fagundes Soares

Título:  PG - Mídia Locativa, Teoria dos Atores-rede, Teoria da Materialidade da Comunicação e Modos de
Mediação

Orientador: Andre Luiz Martins Lemos

Vinculado ao novo projeto de pesquisa do orientador, prof. André Lemos, entitulado  "Mídia Locativa - Análise dos
Modos de Mediação em Projetos Brasileiros a partir das Teorias da Materialidade da Comunicação e dos Atores-Rede",
o projeto do bolsista e o plano de trabalho sofreram alterações. Passou-se a trabalhar não apenas com os wireless
street games (título original da pesquisa), mas com projetos que se enquadrem em modos de mediação criados a partir
da pesquisa em curso elaborada pelo orientador - os games em questão, assim, estão inclusos no estudo, dentro de um
quadro mais amplo. O presente trabalho tem como objetivo, portanto, a análise de experiências brasileiras de mídas
locativas - dispositivos informacionais digitais cujo conteúdo da informação está diretamente ligado a uma localidade -,
focando-se na forma pela
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qual a relação com o espaço se altera, isto é, é mediada por estes dispositivos. Podemos distinguir as formas de
mediação em seis: modo lúdico, de sociabilidade, de escrita, de escuta, de acesso e de visibilidade. A divisão em
modos foi feita segundo o estudo das teoria da materialidade da comunicação e dos atores-rede. A primeira, criada por
Gumbrecht, na década de 90, busca retirar a comunicação da imaterialidade, mostrando que os dispositivos que fazem
parte do processo comunicativo são, além da apropriação social dos mesmos, determinantes. Assim, as experiências
em análise só ocorrem porque existe uma interface, uma base física para tal, que são os dispositivos e tecnologias
móveis locativas. A segunda, por sua vez, decorre da primeira - as tecnologias, em si, são atores envolvidos em rede na
relação com o lugar e as ações sociais envolvem uma rede de atores humanos e não-humanos em interação. Em
outras palavras, a relação do homem com a técnica é em mão dupla: a invenção (techné) é determinante nas ações dos
seus inventores, e ambos formam, assim, uma rede.
O estudo foi feito a partir de uma matriz de análise, que buscava reunir a maior quantidade de dados sobre o projeto
analisado, direcionando a análise segundo o referencial teórico – a exemplo da identificação dos atores que atuam no
processo de espacialização, que auxilia no entendimento de como se dá a
ressignificação do lugar. Esta matriz foi aplicada com os seguintes projetos: Can you see me now?, Google Latitude,
Wikimapa, Madre Digital e Som Ambiente. Foi feita, assim, uma descrição detalhada de quais as redes e dispositivos
que atuam na espacialização destes projetos e também do funcionamento destes. Então, cruzando essas informações
com a exploração dos projetos, seja virtual, feita pelo próprio pesquisador, seja através de depoimentos, por vezes
coletados por meio de entrevistas, traçou-se a forma de espacialização de cada um dos projetos segundo os modos de
mediação visíveis em cada um.
Contribui-se para o estudo de mídias locativas com a aplicação dos modos de mediação formulados por Lemos (2009),
apontando para a forma heterogênea com a qual as mídias locativas atuam no espaço, seja de modo lúdico (que
relaciona-se aos jogos móveis locativos), ou de sociabilidade (que relaciona-se às redes sociais móveis), de visibilidade
(relacionado a mapas ou aplicativos que possibilitam visualizar informações), de escrita (relacionado às anotações
urbanas, principalmente), de escuta (relacionado à anexação de sons a um espaço), de acesso (relacionado à presença
de formas de acesso à rede nos locais) - podendo haver diferentes modos em uma mesma experiência. Como
conclusão, pode-se ressaltar a adequação do referencial teórico relativamente novo na literatura para o assunto,
permitindo, de fato, analisar os fatores envolvidos no processo de espacialização. Propõe-se, como continuidade ao
estudo, aliar a aplicação da matriz a um estudo empírico, de cunho etnográfico, buscando analisar na prática o processo
de espacialização e o lidar dos actantes humanos com as tecnologias.

Apresentador: Gabriela Vasconcellos Correia

Título: A construção do sentido da notícia na história da imprensa brasileira

Orientador: Giovandro Marcus Ferreira

Este estudo busca resgatar formas e sentidos que forjam a natureza da notícia na
imprensa brasileira, na sua fase “maturidade da notícia enquanto figura
diagramática”. A história da imprensa será vista pela tensão criada através de suas
matérias significantes na representação da atualidade. Como tais matérias
significantes (título, ilustração, olho, diagramação etc) foram mobilizadas através
dos anos como fruto de novas representações e expectativas acerca do papel da
imprensa e da natureza da notícia. A perspectiva deste estudo é de preencher uma
lacuna de pensar a história da imprensa a partir, sobretudo, da passagem do jornal
enquanto tribuna e o jornal enquanto construtor de atualidade pela forma dada ao
seu discurso.

Apresentador: Gilvan Reis do Nascimento Junior

Título: Jornalismo Científico/Ambiental: levantamento e análise de matérias jornalísticas nas Emissoras de
Televisão de Salvador

Orientador: Simone Terezinha Bortoliero

A pesquisa iniciada no segundo semestre do ano de 2009 teve como objetivo principal identificar o panorama da
produção televisiva baiana no que tange à produção do Jornalismo Científico e Ambiental. Esse estudo faz parte de um
apanhado mais complexo já retratado inclusive em pesquisa anterior (As contribuições do jornalismo científico e
ambiental para Educação Científica: os saberes profissionais; 2008). O grande eixo diferencial dessa pesquisa reside no
fato de que nos debruçamos sobre um programa específico, avaliando de forma sistemática sua estruturação, sua
proposta, seu conteúdo, seu público, sua linguagem e suas limitações enquanto um produto cultural informativo. A
escolha do Bahia Rural deve-se, sobretudo, a sua especificidade de ser o único programa da rede aberta do Estado
focado exclusivamente para o homem do campo. Sua periodicidade é semanal e faz também parte de um dos maiores
conglomerados empresariais da região, a Rede Bahia, afiliada da Rede Globo. Através de uma metodologia
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específica – fontes, destaque, repetição de tema, órgão governamentais, exploração dos recursos audiovisuais -
buscamos identificar essas nuances e a maneira como elas impactam na construção de uma nova racionalidade -
ambiental.

Apresentador: Gisele de Santana Santos

Título: Educomunicação Ambiental: A relação do jovem com a mídia em temas ambientais

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

A preocupação com o meio ambiente vem aumentando ao longo dos anos e esse fenômeno é visível nos meios de
comunicação, onde temas ambientais ganham espaço cada vez maior na cobertura mundial. Questões como mudanças
climáticas, energia renovável e desenvolvimento sustentável, entre outros, são temas  relevantes e controversos que
exigem um acompanhamento  de informações, devidamente pautados pela mídia. Mas como o jornalismo ambiental se
apresenta para os jovens? Qual a relação entre temas ambientais conhecidos e adquiridos, a partir de dispositivos
midiáticos? Como discutir educação ambiental através dos meios de comunicação? Essas foram às questões
motivadoras para a construção dessa pesquisa-ação, que está integrada ao projeto Sala Verde da Universidade Federal
da Bahia (UFBA), denominada Ciência, Arte & Magia. O projeto Sala Verde é uma iniciativa do governo federal, através
do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Ministério da Educação (MEC), cujo objetivo é possibilitar a disponibilização e
a democratização do acesso às informações socioambientais, através de ações educativas. Pensando nessa
perspectiva, o presente trabalho desenvolveu-se com base no conceito de Educomunicação. Esse novo campo de
intervenção social, propõe a implementação de políticas de comunicação educativa, através da criação e
desenvolvimento de ecossistemas educativos, mediados por processos de comunicação e por suas tecnologias
(SOARES, 2000). Desse modo, o objetivo do trabalho foi buscar informações que identificassem o relacionamento - que
vai da recepção a percepção -, de crianças e adolescentes com questões ambientais tratadas na mídia. Pretendeu-se
com isso, analisar estratégias de divulgação com o intuito de estimular e socializar o debate sobre meio ambiente, de
forma a despertar o interesse dos jovens em uma visão crítica e responsável sobre o tema. A pesquisa foi realizada
com 46 jovens, de 7 a 14 anos, do Centro Integrado de Apoio a Criança e ao Adolescente – CIAC, que mantém parceria
com a Sala Verde da UFBA, para investigar como essas informações chegam a eles que pertencem a uma classe social
menos favorecida, e que portanto, tem um acesso restrito às ferramentas midiáticas. Aliando medidas educativas,
técnicas de comunicação e questões ambientais, a metodologia empregada constou de atividades com dinâmicas e
debates - documentados em vídeo e em manuscrito pelos alunos -, que os levassem a refletir sobre a condição
socioambiental em sua cidade. O material colhido foi apresentado e analisado semanalmente no blog da Sala Verde
UFBA, disponível em: www.salaverdeufba.blogspot.com. Os resultados preliminares indicam que os jovens tem pouco
contato com mídias especializadas em temas ambientais, por falta de acesso e/ou de interesse. Embora tenham
demonstrado uma boa aceitação, quando colocados frente a ferramentas midiáticas que desenvolvem temas ambientais
voltados para o público juvenil. Em relação a percepção sobre temas ambientais, pôde-se notar que, embora não
saibam explicar conceitualmente expressões como: aquecimento global, extinção e biodiversidade, entre outros, eles
demonstraram conhecer a ideia e importância dos temas, discutindo conscientemente os problemas ambientais de sua
cidade. Pode-se considerar, então, que a educomunicação facilita o processo de aprendizagem, na medida em que
retira o aluno da condição passiva de puramente receptor e promove a integração e participação deste, em torno dos
conceitos a que estão expostos diariamente através da mídia. O trabalho que ainda está em andamento, irá resultar na
edição de um Jornalzinho,  escrito e apresentado pelos próprios alunos, abordando diferentes temáticas, mas com foco
em questões ambientais. Por fim, a produção de um documentário de curta-metragem demonstrará todo o processo de
construção desse material.

Apresentador: Hortencia Silva Nepomuceno dos

Título:  PG - DESAFIOS NAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE CULTURA: O CASO DE SALVADOR E RECIFE

Orientador: Antonio Albino Canelas Rubim

O trabalho intitulado Desafios nas políticas municipais de cultura: o caso de Salvador e Recife pretende analisar as
políticas culturais desenvolvidas nessas cidades no período correspondente a última e a atual gestão, destacando os
respectivos planejamentos para a cultura: orçamentos, áreas e projetos prioritários, equipamentos culturais existentes,
recursos humanos, organograma e atores envolvidos. A pesquisa tem o intuito de verificar a dinâmica dessas
realidades, através dos conceitos de cultura adotados e das práticas políticas voltadas para o setor. Os procedimentos
metodológicos acionados serão estruturados a partir de documentos oficiais, pesquisa na internet, entrevistas,
levantamento bibliográfico e dados coletados por meio de buscas textuais através de livros, revistas, artigos e
dissertações. De acordo com as articulações tecidas entre as informações de naturezas diversas, o presente estudo
pretende contribuir para a reflexão no campo das políticas públicas de cultura e também para a gestão pública de
cultura, encarada hoje, como uma
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dos maiores desafios para a área.

Apresentador: Ivandilson Miranda Silva

Título:  PG - A Cultura Amorosa no Século XXI: Estudo Sobre Livros de Auto-Ajuda Como Manuais de
Conquista e Relacionamentos.

Orientador: Igor Rossoni

O trabalho: A cultura amorosa no século XXI: estudo sobre livros de auto-ajuda como manuais de conquista e
relacionamentos, faz parte de um processo de leituras e discussões sobre a cultura amorosa nesse começo de século
XXI. Pretende analisar o poder de persuasão dos livros de auto-ajuda como manuais e receituários de conquista para
relacionamentos interpessoais. É considerável o número de indivíduos que buscam nos livros de auto-ajuda uma
espécie de verdade absoluta, e – nessa procura – acabam por modificar comportamentos, vivenciarem metamorfoses,
alterarem hábitos de consumo; de comunicação, entre outras questões. O uso desse discurso mercadológico do
“sentimento” mobiliza o consumo dessas “verdades” ao transformá-las em modelos para a existência amorosa de um
determinado tipo de receptor.  Nesse sentido, pela velocidade e dinamismo do processo, questões relacionadas ao
afeto se apresentam como produtos de consumo com forte propensão ao lucro, por ser-lhes implementada notabilidade
de fast food pela exploração mercadológica dos sentimentos humanos.

Apresentador: Joao Vanderlei de Moraes Júnior

Título:  PG - Contextos, avanços e desafios das políticas culturais para promoção da leitura no Brasil e
Colômbia.

Orientador: Antonio Albino Canelas Rubim

Alguns países da América Latina, como Brasil e Colômbia, estão promovendo algumas mudanças no processo de
construção de políticas culturais mirando o desenvolvimento, implementação da cadeia produtiva do livro no âmbito da
economia da cultura e incentivo ao hábito da leitura. Depois de um longo período histórico, no qual estiveram
consolidadas tristes tradições de políticas culturais que não representavam o interesse da sociedade e a respectiva
responsabilidade do Estado, estes dois países latino-americanos buscam superar desafios na área do livro, leitura e
biblioteca através da elaboração, execução e, conseqüente, avaliação de seus respectivos Planos Nacionais para esta
política setorial. Será alvo desta comunicação uma análise comparativa dos referidos Planos Nacionais do Brasil e da
Colômbia identificando contextos, avanços, pontos convergentes e divergentes desta política nacional.

     Partindo do princípio que a promoção da leitura e conseqüente letramento se constitui meta principal dos dois Planos
analisados e que o acesso à leitura se consolida como conquista de direitos sociais e sintoma de desenvolvimento
cultural, esta comunicação buscará apresentar os referidos Planos Nacionais enquanto política cultural que assume o
desafio de avançar diante de realidades cristalizadas por tristes tradições dia a dia esmaecidas por práticas
democráticas contemporâneas. Neste sentido, orientados por organizações internacionais como Unesco, CERLALC
(Centro Regional para o Fomento do Livro na América Latina e Caribe) e OEI (Organização dos Estados Ibero-
americano), Brasil e Colômbia assumem o compromisso de ampliar o numero de leitores através de ações
sistematizadas e que buscam atender demandas de segmentos societários e de setores que compõem esta cadeia
produtiva.

     Percebe-se na América Latina, portanto, resquícios de tristes tradições de um período histórico no qual estiveram
condensadas práticas de políticas culturais acionadas por expressões como autoritarismo, caráter tardio,
descontinuidade, paradoxos, impasses e desafios2. Neste horizonte teórico-conceitual falar em políticas culturais
implica refletir aspectos como intervenções conjuntas e sistemáticas; atores coletivos e meta3. Desta maneira, PNLs do
Brasil e Colômbia configuram políticas de Estado a partir destas novas perspectivas de gestão pública da cultura na
América Latina. Além de criar condições necessárias para o livro ocupar destaque no imaginário nacional, dotado-o de
forte poder simbólico e valorizado por amplas faixas da população (Plano Nacional do Livro e Leitura / Brasil), assim
como mejorar los niveles de lectura y escritura, fortalecer y racionalizar los servicios prestados por las bibliotecas
públicas y escolares colombianas, facilitando el acceso de toda la población nacional a la información, conocimiento y
entretenimiento4.

     Nesta análise, tem-se como premissa que há um novo procedimento para elaboração e gestão de políticas para
cultura que dão prioridade a participação social e que estabelecem metas claras. Esta comunicação delineia como
proposta de analise quais ações contribuem para o livro ocupar destaque no imaginário naciona5l e fomentar el acceso
de toda la población nacional a la información, conocimiento y entretenimiento6 na sociedade contemporânea,
confrontando diagnósticos, ojetivos e metas alcançadas pelos dois Planos Nacionais de Leitura. Inserindo-se, portanto,
na área dos estudos multidisciplinares em
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cultura buscando compreender os processos de construção, implementação e avaliação de tais políticas culturais
consubstancializadas nos referidos Planos Nacionais de Leitura”.

Apresentador: Joevane Lima de Sena

Título:  PG - Polidez lingüística e aplicação da teoria das faces ao discurso publicitário direcionado para a
terceira idade

Orientador: Annamaria da Rocha Jatoba Palacios

	Com a população mundial envelhecendo, alguns países tem se dedicado a estudar sobre a vida dos idosos em
aspectos variados: mercado de trabalho, consumo, lazer, saúde e sexualidade são alguns dos temas abordados nesses
estudos. Esta pesquisa buscou observar como empresas, através da publicidade, se direcionam aos seus clientes.
	Essa pesquisa culmina com a construção de um modelo de análise que serve para observar aspectos regulares da
polidez lingüística em anúncios publicitários direcionados aos idosos, e foi orientada por autores como Goffman, Grice e
Brown & Levinson, sendo que estes voltam-se mais aos estudos acerca da conversação e os materiais produzidos a
partir dela (gestos, pausas etc), e Escirbaño, Rubio e Postigo que tratam da aplicabilidade dessas teorias em anúncios
publicitários, sendo que estes foram realizados na Espanha.
	Os resultados obtidos com esse estudo confirmam as conclusões prévias dos anos anteriores que existe um cuidado
com os discursos produzidos para os idosos nos anúncios publicitários. A primeira delas é a substituição de palavras
que fornecem um tom mais ameno ao discurso. ‘Velhice’ fora substituída por maturidade, terceira idade, melhor idade;
aposentadoria por liberdade, tempo livre. Ainda como característica peculiar do corpus, os anúncios não fazem menção
a problemas de saúde, fragilidades inerentes a essa faixa etária, tratando o idoso como uma pessoa que consegue viver
bem independente de suas limitações, neste caso, enquadram-se os anúncios de medicamentos, laboratórios
farmacêuticos, hospitais, seguros e planos de saúde.

Apresentador: Larissa Ivo Ramos

Título:  PG - A CULTURA NA COZINHA: O lugar da culinária na formação da cultura baiana

Orientador: Renata Pitombo Cidreira

O projeto de pesquisa visa estudar o lugar da culinária na formação da cultura baiana. Espera-se que a referida
pesquisa promova o reconhecimento da temática para que ela seja preservada não apenas como atração turística e
fonte de renda, mas como parte do patrimônio cultural de todo o estado. Será enfocada a relevância dos saberes
portugueses, indígenas e africanos na elaboração de nossa identidade gastronômica. Tal aspecto será evidenciado no
estudo de caso com chefes de cozinha que trabalham com pratos tradicionais da nossa culinária.
A partir desta análise, espera-se estabelecer paralelos entre a forma do fazer gastronômico e os traços culturais da
sociedade baiana, onde muitas vezes a comida é o “ator” principal de diversas manifestações.

Apresentador: Lourivania Soares Santos

Título:  PG - Reinvenção do Semiárido: O discurso da convivência como paradigma de uma nova representação
da região

Orientador: Rita de Cassia Aragao Matos

A pesquisa em andamento tem como objetivo analisar a representação social do Semiárido brasileiro, encarado durante
muito tempo como sinônimo de pobreza e atraso, buscando investigar em que medida as práticas de desenvolvimento
sustentável, denominadas de “Convivência com o Semiárido ”, engendram novos olhares e novos discursos sobre esse
espaço territorial. A análise tem como perspectiva a articulação de conhecimentos de forma interdisciplinar e dialógica,
extraindo contribuições de diversas áreas como História, Geografia, Ciências Sociais e Literatura. A fim de compreender
a constituição do discurso sobre a região, são revistos alguns dos principais autores e obras que abordaram o tema. Em
seguida serão analisadas as estratégias discursivas postas em prática pela Articulação do Semiárido Brasileiro (ASA),
que reúne 750 organizações sociais e constitui-se hoje como principal defensora de uma imagem positiva da região.

Neste sentido, o trabalho propõe uma compreensão das significações do conceito de Região, discutindo que a sua
construção não se restringe apenas ao sentido geográfico, mas é também cultural e fruto das coalizões de poder.
Abordará os meandros do discurso unívoco e amplamente disseminado sobre o Semiárido e o fracasso das políticas
governamentais implementadas. Aqui se toma como referência obras como O
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Apresentador: Lourivania Soares Santos

Título:  PG - Reinvenção do Semiárido: O discurso da convivência como paradigma de uma nova representação
da região

Orientador: Rita de Cassia Aragao Matos

imaginário social da seca, de Alfredo Gomes, e Seca e Poder, de Celso Furtado. À frente, o trabalho discorrerá sobre a
emergência do paradigma de Convivência com o Semiárido e a construção de um Discurso Fundador sobre essa
região, com base no conceito formulado por Eni Orlandi e demais teóricos do Discurso. A partir disso, serão analisados
os novos enunciados produzidos pela ASA para afirmar uma imagem positiva para essa região, focada na adoção de
tecnologias sociais adequadas ao ecossistema e no conjunto de ações que inclui formação, mobilização, comunicação
popular e educação contextualizada. Para cumprir esse objetivo, será realizada a análise dos materiais informativos da
ASA e o conteúdo das entrevistas com os atores sociais, à luz de operadores da Análise do Discurso da linha francesa.
Dessa forma, serão examinados os elementos que estão sendo colocados em cena para ressignificar a imagem desse
espaço regional e os dispositivos discursivos acionados por esses movimentos sociais, observando as diferenças em
relação ao discurso hegemônico e quais seus principais aspectos.

Apresentador: Luana Santana Silva

Título: Percepção Pública de C&T - Pesquisa quantitativa junto aos jovens do ensino médio da Bahia (Salvador
e Interior)

Orientador: Simone Terezinha Bortoliero

Percepção Pública de C&T - Pesquisa quantitativa junto aos jovens do ensino médio da Bahia (Salvador e Interior)
                                Luana Santana Silva
                                Simone Terezinha Bortoliero

      A referente pesquisa constitui-se em uma análise quantitativa sobre percepção pública de Ciência e Tecnologia
junto aos alunos dos 3º anos do ensino médio das escolas públicas de Salvador e interior do estado. Esta é a primeira
fase do projeto PERCEPÇÃO PÚBLICA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO: O
USO DE TECNOLOGIAS EMERGENTES (CELULARES) NA PRODUÇÃO DE VÍDEOS CIENTÍFICOS PARA PÚBLICO
JOVEM EM SALVADOR/BAHIA, com apoio da FAPESB dentro do Edital POP Ciências de 2009.Através de
questionários constituídos de trinta e seis questões buscou-se conhecer a influência de temas de C&T na vida diária dos
estudantes, quais veículos de comunicação utilizam para acessar informações nessas áreas e quais temas gostariam
de ver na TV ou na internet sobre meio ambiente, saúde, e ciência e tecnologia. As respostas estão sendo
disponibilizadas para alunos dos 1º anos do ensino médio das escolas envolvidas no projeto que estão escolhendo
temas para produção de vídeos científicos com uso de tecnologias emergentes como celulares.

Apresentador: Luciana Alves Rodas Vera

Título:  PG - Metodologia de Análise de Telejornalismo: Revistas eletrônicas digitais

Orientador: Itania Maria Mota Gomes

O projeto Metodologia de Análise de Telejornalismo: Revistas eletrônicas dominicais analisou os modos como os
programas Fantástico e Domingo Espetacular se endereçam ao público para entender como os mesmos atualizam o
gênero televisivo programa jornalístico. A proposta é norteada pela metodologia de análise de produtos de jornalismo
televisivo desenvolvida pela Profa. Ph.D, Itania Maria Mota Gomes juntamente com o Grupo de Pesquisa de Análise de
Telejornalismo, coordenado por ela.

Apresentador: Luna Cristina Castro Nery

Título:  PG - Descolonização da imagem cinematrográfica

Orientador: Lindinalva Silva Oliveira Rubim

Sabe-se que ao longo da história, mercados africanos e latino-americanos não foram capazes de sustentar suas
próprias indústrias cinematográficas. No entanto, nos últimos notaram-se, não só novos modelos de fomento, mas
também uma reformulação nas políticas de incentivos ao cinema em países desses continentes. Nessas perspectivas,
este projeto propõe estudar resultados de esforços voltados para a atividade cinematográfica nos dois principais
mercados de cada um dos referidos continentes, sendo assim: Brasil, Argentina, Nigéria e África do Sul. Tem-se a
noção da vastidão de conceitos e esferas englobados na promoção da cultura, bem como da dimensão de tal campo de
estudo, dessa forma, não se pretende esgotar o tema ou abordá-lo em toda sua complexidade, a proposta é descobrir
pontos em comum - ou divergentes - no âmbito do cinema, e trabalhar os resultados em uma perspectiva analítica.
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Apresentador: Maria Laura Souza Alves Bezerra

Título:  PG - A preservação audiovisual no Brasil

Orientador: Lindinalva Silva Oliveira Rubim

O objetivo principal deste projeto é investigar a história da preservação do cinema brasileiro, com especial interesse nas
políticas implementadas nesta área (1930 - 2010) e suas articulações nos âmbitos internacional, federal, estadual e
municipal.

Propomos uma análise da história da preservação do cinema brasileiro, considerando-se especialmente as instituições
relevantes, as Cinematecas, e as intervenções do Estado. Através da investigação da lógica de atuação dos governos e
de iniciativas da sociedade civil na área de preservação audiovisual, pretendemos averiguar as estratégias e valores
que atuam no campo cultural em determinados momentos históricos, bem como analisar as interfaces entre cultura,
sociedade e poder.

Para a consecução do projeto, combinaremos análises qualitativas e quantitativas e seguiremos quatro caminhos
simultâneos de trabalho: pesquisa bibliográfica; análise da legislação existente; pesquisas em acervos e arquivos
institucionais, bem como entrevistas com gestores de acervos audiovisuais e figuras chave na área de preservação de
imagens em movimento no Brasil.

Ressaltamos que praticamente não existem pesquisas acadêmicas sobre as políticas para preservação audiovisual no
Brasil. Mesmo a história da preservação de imagens em movimento no nosso país é quase desconhecida, existindo
apenas algumas reflexões isoladas sobre o assunto.

Apresentador: Maria Paula Almada E Silva

Título:  PG - ONDAS POLÍTICAS VS. ONDAS DE NOTÍCIA NO JORNAL NACIONAL, VEJA E FOLHA DE SÃO
PAULO

Orientador: Wilson da Silva Gomes

	A análise da dinâmica dos meios de comunicação no fazer jornalístico, o modo de selecionar, fazer e publicar a notícia,
e, especificamente, a cobertura dos acontecimentos políticos são, atualmente, elementos essenciais no estudo que
tange comunicação e política.

	Nesse contexto, estão inseridas as ondas políticas ou ondas de noticias políticas. Todavia, não há um número
significativo de bibliografia, estudos de caso, tampouco autores que se interessam por tal fenômeno.  Não há, sequer,
qualquer teoria sobre ondas de noticias VS. ondas políticas. Consiste em uma literatura escassa para questão de
tamanha relevância.

	Nesse supedâneo, o projeto se propõe a contribuir com estudos que versam sobre a construção da notícia, a
repercussão da noticia na esfera pública, enquadramento, bem como mediação, visibilidade pública e política.

	Tal contribuição se dará através da análise das edições do Jornal Nacional, dos exemplares do jornal Folha de São
Paulo e da revista Veja, para identificar, a partir do processo de construção da notícia, o contexto o qual a onda de
notícia emerge, bem como suas características e conseqüências ao campo político.

	Jornal Nacional, Veja e Folha de São Paulo foram escolhidos como objeto da pesquisa por constituírem as três mais
importantes arenas de visibilidade pública política brasileira.

Apresentador: Mariana Menezes Alcantara

Título:  PG - CULTURA E CIÊNCIA: DA SEPARAÇÃO DOS SABERES A UM NOVO PARADIGMA

Orientador: Simone Terezinha Bortoliero

O presente trabalho aborda uma reflexão sobre os intelectuais e a cultura científica baseada nas pesquisas de teóricos
como Boaventura de Souza Santos, Thomas Kuhn, Antonio Gramsci e Edward Said, dentre outros. A partir da
polarização entre cultura científica e cultura humanística, discutida por Charles Percy Snow numa célebre conferência
em Cambridge, na Inglaterra, em 1959, buscamos entender de que forma as palavras do pesquisador foram recebidas
por estudiosos de todo o mundo. Propomos aqui, também, uma breve reflexão em torno de um novo paradigma
emergente da ciência, que surge nos dias atuais e que lida com as exigências das sociedades contemporâneas sob
diversas perspectivas: humanas, sociais, culturais, educacionais e econômicas.
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Apresentador: Mariana Paiva Marinho

Título:  PG - Nem vaqueiro nem carro de boi: "O Céu de Suely" e o Nordeste de motocicleta

Orientador: Marinyze das Gracas Prates de

Este trabalho se propõe a investigar de que forma a identidade nordestina é construída no filme nacional "O céu de
Suely" (2006), do cineasta cearense Karim Aïnouz. A análise também considera o olhar endógeno do realizador, além
de estabelecer comparações com outros Nordestes construídos ao longo da história da região, como o caracterizado
pela presença de elementos como o vaqueiro e o carro de boi, trabalhados em oposição à presença das motocicletas
no filme. Estas aparecem como um traço de avanço numa região historicamente vista como atrasada, notadamente em
outros filmes do Cinema Brasileiro Contemporâneo.

Apresentador: Mariana Rodrigues Sebastiao

Título:  PG - Mídia Jovem para a Ciência: A Produção de Vídeos Científicos com Celulares para Público Jovem
na Bahia

Orientador: Simone Terezinha Bortoliero

O projeto “Percepção Pública da Ciência: a produção de vídeos científicos com celulares para público jovem na Bahia”
foi pensado para alcançar objetivos como: a alfabetização científica de jovens estudantes de escolas públicas do
Estado; a formação de uma consciência crítica e participativa desses alunos frente a assuntos relacionados à C&T; e a
criação de uma mídia jovem para a ciência, na qual professores e alunos poderão utilizar as produções em suas aulas
para torná-las mais interativas. Numa interface entre a comunicação, com a apropriação das técnicas desta área, e a
educação voltada para assuntos de ciência, foram capacitados 34 jovens até o momento, divididos em duas escolas
públicas e um programa de vocação científica da UFBA que agrega jovens estudantes de iniciação científica Junior.  Os
resultados foram bastante variados. Constatamos a dificuldade de alguns estudantes em lidar com temas de C&T. Em
contrapartida, pudemos perceber o engajamento da maioria deles em todo o processo de produção, possibilitando a
construção do conhecimento científico com a apropriação das técnicas da comunicação.

Apresentador: Paula Cristina Janay Alves de

Título: MAPEANDO A AUDIOESFERA POLÍTICA BRASILEIRA: O CASO DO JORNAL NACIONAL

Orientador: Wilson da Silva Gomes

O projeto examinou a distribuição da visibilidade pública dos políticos brasileiros, com o objetivo de discutir as
características fundamentais da produção e distribuição da visibilidade pública desses atores políticos. A primeira fase
do projeto foi concentrada na cobertura do principal telejornal brasileiro, o Jornal Nacional. O corpus de análise foram
100 edições do telejornal referentes ao ano de 2009, decupadas de acordo com a metodologia de trabalho
desenvolvida. Os resultados encontrados na pesquisa servirão como dados para uma pesquisa longitudinal e
comparativa que abrange os períodos referentes aos anos de 2007, 2008, 2009 e o período que antecede as eleições
de 2010. O segundo objetivo da pesquisa é a investigação a respeito da mediação da voz do ator político pela narrativa
jornalística no Jornal Nacional, que resulta da sua gramática, na qual as declarações narradas funcionam como
suplemento da voz política aos tradicionais soundbites.

Apresentador: Priscila de Jesus Machado

Título: Agência de notícias em CT&I na Bahia: relato de uma experiência.

Orientador: Simone Terezinha Bortoliero

Agência de notícias em CT&I na Bahia: relato de uma experiência.

O presente artigo tem por objetivo relatar a experiência na produção de uma Agência de Notícias em Ciência
Tecnologia e Inovação no estado da Bahia. Alguns centros de pesquisa no Brasil desenvolvem uma política de
comunicação com a imprensa, o que facilita o contato entre jornalistas e pesquisadores. Na Bahia, entretanto, não há
uma política de comunicação que dê visibilidade às pesquisas que são realizadas nas instituições acadêmicas. Diante
da importância da divulgação científica para a democratização do conhecimento da população e da carência de um
veículo que publique as pesquisas que são realizadas na Universidade Federal da Bahia, estudantes do Curso de
Especialização em Jornalismo Científico e Tecnológico, primeiro do gênero na Bahia a ser financiado pela FAPESB em
2010-2012, se propõem a desenvolver uma agência de notícias para divulgar as pesquisas produzidas no ambiente
acadêmico do estado. Segundo o planejamento, a agência pretende ter matérias, entrevistas, imagens e um banco de
fontes que promova a localização dos pesquisadores por área de conhecimento. A produção da agência, contudo,
enfrenta uma série de desafios, entre eles, o convencimento dos pesquisadores da importância da divulgação. O
objetivo desse trabalho é analisar o processo de construção desse meio de divulgação e relatar as dificuldades
enfrentadas para o funcionamento desse veículo. Será realizada uma breve apresentação teórica dos conceitos de
jornalismo científico e cultura científica.
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Apresentador: Rafael Brandao Valois Leite

Título: Estratégias de divulgação de pesquisas na Internet: um estudo de caso do ELSA Brasil no contexto
internacional

Orientador: Estela Maria Motta Lima Leao de

A apresentação será sobre uma análise comparativa realizada entre o website do Estudo Longitudinal de Saúde do
Adulto (ELSA Brasil) e três portais de estudos estrangeiros similares: o Whitehall Study
(http://www.ucl.ac.uk/whitehallII/); o Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis - MESA (http://www.mesa-nhlbi.org/); e o
Women’s Health Initiative – WHI (http://www.whiscience.org/).
A investigação foi orientada por três eixos fundamentais: a) A organização do conteúdo; b) Os modos de interação com
o público-alvo; c) O conceito de difusão científica presente nos websites.
O trabalho gerou recomendações para aperfeiçoamento do site do ELSA, a saber: a) a construção de uma versão em
inglês do site; b) a confecção de newsletters periódicos destinados aos participantes do estudo; c) a implementação de
um mecanismo de busca interna; d) o desenvolvimento de algum sistema que permita alterar o tamanho das fontes; e) a
inclusão de fotografias que ilustrem os exames realizados pelos participantes.
Além disso, a análise feita a partir do terceiro eixo de investigação resultou em reflexões sobre a função social que a
Divulgação Científica deve exercer na sociedade contemporânea. Concluímos que a amplificação deste tipo de
divulgação, tornando vulgar o conhecimento científico ora restrito, tem enorme potencial para fortelecer a democracia,
conscientizando o cidadão acerca das decisões em ciência e tecnologia tomadas pelos governantes. E a Internet pode
exercer um papel transformador neste sentido.

Apresentador: Rafael Victor de Jesus Aragão

Título:  PG - HOMEM DE PAPEL: UM ESTUDO SOBRE O USO DO CORPO NA REVISTA PLAYBOY PARA A
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE MASCULINA

Orientador: Djalma Rodrigues Lima Neto

É possível argumentar que se constituindo ao longo da história como sujeitos não representados ou sub-representados
socialmente – hoje sendo reconhecidos como minorias – as figuras feminina e homossexual têm tido privilégio como
objetos de investigação científica. Por outro lado, no Brasil, é possível apontar uma diminuta produção acadêmica sobre
os papeis masculinos heterossexuais, salvo algumas incursões, sobretudo nos campos da saúde ou da educação.
Considerando as transformações culturais que tão reconhecidamente afetam a vida contemporânea, é importante ter
em conta que a diversidade de atores é um elemento fundamental para compreender as dinâmicas sociais. Assim, o
lugar da identidade masculina heterossexual está da mesma maneira implicada nesta dinâmica. Pensando que o papel
masculino teve seu lugar de autoridade tradicional na história, o (des)arranjo contemporâneo inaugura uma série de
questões que ainda não estão resolvidas. Por isso, o curto volume de pesquisas que tomam este sujeito deixa um
campo de investigação ainda inexplorado. Nesse sentido, a pesquisa tenciona investigar o universo heterossexual, por
meio da análise de um produto mediático, a revista Playboy publicada no Brasil desde 1975 pela Editora Abril. Irá
investigar o papel que o corpo exerce como elemento fundamental de constituição de uma identidade masculina
heterossexual. A partir de 25 edições lançadas entre 2007 e 2009 será conduzida a análise da seção Playboy
Responde, um espaço de cartas do leitor em que a revista propõe responder todo tipo de questões, mas, na prática, as
questões sobre o uso do corpo, sexo e relacionamento são centrais. Embora não esteja publicada como imagem (em
um produto sustentado pelo pilar fotográfico), a figura masculina é central na filosofia da “Revista do Homem” – leia-se
heterossexual, médio, consumidor, autônomo, provedor, ativo. Neste sentido, o quadro de uma masculinidade é
fundamental, pois nessa categoria funda-se todo o repertório de reconhecimento da identidade em pauta. Ao mesmo
tempo, a identidade masculina se define em Playboy pelo investimento em ação e em sexualidade. Assim, o savoir-faire
corporal é um elemento chave para entender este repertório requerido como masculino e legítimo.

Apresentador: Raiza Tourinho dos Reis Silva

Título: Jornalismo Científico/Ambiental: levantamento e análise de matérias jornalísticas em jornais impress

Orientador: Simone Terezinha Bortoliero

Esta pesquisa foi realizada com intuito de analisar a comunicação ambiental regional, mais especificamente a cobertura
jornalística sobre o meio ambiente nos dois principais veículos impressos da Bahia, o Jornal A Tarde e o Correio*. Os
jornais impressos, apesar não possuir o mesmo alcance que outros meios de massa como a televisão e a internet,
ainda possui poder e influência de pautar e construir saberes, principalmente em uma área relativamente nova e
cercada de mitos como a ambiental. Através de levantamento e análise, esta pesquisa pretendeu construir um
panorama da produção local de notícias sobre o meio ambiente.
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Apresentador: Renata de Paula Trindade Rocha de

Título:  PG - POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL E O PROJETO DE TV PÚBLICA

Orientador: Saulo Jose Casali Bahia

Esta pesquisa tem como objetivo discutir aspectos teóricos inerentes às relações entre as políticas culturais e a
televisão pública no Brasil contemporâneo. Para tanto, busca-se compreender as vicissitudes da relação entre cultura,
políticas culturais e comunicação, realizando a aproximação de um conceito de televisão pública que contemple, não
apenas as características básicas de um Serviço de Radiodifusão Pública, mas também os pressupostos de uma
televisão cultural. Ainda nesse sentido, é traçado um breve panorama das políticas culturais para o audiovisual no
Brasil, a fim de subsidiar uma futura reflexão sobre a criação e implementação da Empresa Brasil de Comunicação e da
TV Brasil.

Apresentador: Roberta Andrade Carvalho

Título:  PG - A Identidade Cultural na Moda - Coleção São Francisco de Ronaldo Fraga

Orientador: Renata Pitombo Cidreira

Os temas Moda e Cultura interagem com diversos saberes e podem ser analisados sob vários aspectos, a saber:
filosóficos, socioculturais, antropológicos, estéticos, dentre outros. Neste trabalho, elegemos a antropologia cultural para
fazermos uma abordagem mais compreensiva que explicativa do fenômeno moda, por figurar-se no tempo e espaço um
cenário de significados tecido pela vestimenta nas sociedades, no qual a compreensão da preposição – Moda como
elemento mediador entre homem e cultura, torna-se mais evidenciada. Este trabalho pretende retratar a moda através
de outros aspectos, que não os mais comuns envolvendo o universo fashion. Trata-se de uma breve reflexão sobre a
vestimenta, é também uma tentativa de perceber a moda inserida num contexto social, de hábitos e costumes das
sociedades liberais, fundadas no culto ao corpo e à aparência.
Neste sentido, o estudo faz uma reflexão acerca da identidade cultural na moda, abordando em particular a Coleção
São Francisco, criada para o verão 2008 -2009, pelo estilista Ronaldo Fraga. Pretende-se analisar os aspectos
identitários, explorando a assimilação da identidade cultural brasileira na moda de Ronaldo Fraga, através da Coleção
São Francisco.

Apresentador: Rodrigo Bomfim Oliveira

Título:  PG - DA CULTURA DAS IDADES DA VIDA ÀS SUBCULTURAS JUVENIS: APONTAMENTOS SOBRE O
PROTAGONISMO DAS CULTURAS JUVENIS NO CINEMA BRASILEIRO CONTEMPORÂNEO

Orientador: Marinyze das Gracas Prates de

Este trabalho discute as configurações das culturas juvenis no cinema brasileiro contemporâneo, através de revisão
sócio-histórico e cultural no processo de plasmação da juventude na contemporaneidade. Para tanto, evidenciamos
características complexas deste campo de estudos, lançando mão dos estudos históricos de Philippe Ariès, estudos
sociológicos de Michel Maffesoli, Estudos Culturais e as pesquisas sobre condições juvenis empreendidos pelo
psicanalista e professor Joel Birman, entre outros. A partir da revisão proposta, sublinhamos o protagonismo das
referidas culturas no cinema brasileiro contemporâneo.

Apresentador: Samuel Anderson Rocha Barros

Título:  PG - Formatos e interfaces de revistas online

Orientador: Leonor Graciela Natansohn

Muito tem se falado e escrito nos últimos tempos sobre o impacto dos sites de redes sociais sobre todas as formas
conhecidas de comunicação e, mesmo, sobre a sociabilidade humana. O jornalismo, depois de um estranhamento
teórico e prático, começa a fazer suas primeiras incursões: os jornais e revistas começam a sistematizar e valorizar sua
presença nas redes, ao mesmo tempo em que começa a surgir literatura que analisa os usos atuais e investiga as
potencialidades para um futuro próximo.

Este estudo faz um mapeamento das práticas de interação entre produtores e consumidores relacionadas à produção e
ao consumo de revistas brasileiras nos sites de redes sociais. Tal estudo se dá num momento em que o jornalismo
contemporâneo está diante do aumento de dispositivos por onde circulam conteúdos em linguagens variadas e de uma
mudança sem precedentes nos modos de participação do público. O cenário que se configura ao fim da primeira
década deste século, indeterminações da tecnologia e do comportamento do público, aliadas a uma crise institucional,
fazem do futuro do jornalismo um ponto de interrogação.

O aumento da compatibilidade entre dispositivos técnicos, o emprego de diversas linguagens para contar uma história,
no entanto, apontam para a convergência, convergência tecnológica, de linguagens, de costumes, em suma,
convergência cultural, como afirma Henry Jenkins. Na convergência em curso, modos de consumo comunitário são
potencializados com a formação de comunidades digitais. Está em processo uma revolução cultural do uso da internet,
uma onda que impulsionou o aproveitamento da internet como um
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meio de comunicação interativo de duas vias e em rede. Tal fenômeno foi definido como web 2.0 por O’Reilly.

Comunidades, de iniciativa de marcas e produtos ou do público consumidor, nascem com objetivo declarado de ser
ponto de encontro para produção e consumo de determinados produtos. No campo da comunicação e, mais
especificamente, do jornalismo, esta dinâmica começa a ser incorporada pelas empresas. Algumas organizações
optaram por criar seus próprios sites para formação de redes sociais, enquanto outras estão, cada vez mais,
institucionalizando e dando mais atenção à presença nos sites de redes sociais já existentes de maior audiência. Para
alguns pesquisadores, esta abertura para uma relação com o público é estratégia de fidelização, enquanto outros
comemoram o empoderamento do público.

Para o jornalismo de revista, a presença das revistas nas redes sociais online instaura outro modo de relação entre
quem faz e quem ler, além da possibilidade de interação entre usuários, o que potencializa a experiência de leitura em
comunidade. A leitura deixa de ser um hábito solitário, para ser motivo de socialização. Neste ambiente, com
freqüência, os leitores pautam as revistas, avaliam os conteúdos publicados e disputam interpretações. Para o
jornalismo, surge a possibilidade de sondar as demandas para a construção das pautas, pedir contribuições, bem como
avaliar a interpretação para os conteúdos já publicados.

Apresentador: Sophia Cardoso Rocha

Título:  PG - A descentralização do Programa Cultura Viva na Bahia

Orientador: Antonio Albino Canelas Rubim

O Cultura Viva - Programa Nacional de Cultura, Educação e Cidadania foi instituído em 2004 pelo Ministério da Cultura
através da sua Secretaria de Programas e Projetos Culturais – SPPC, atual Secretaria de Cidadania e Cultura – SCC.
Tendo como principal ação o Projeto Ponto de Cultura, o Cultura Viva foi criado com o intuito de democratizar o acesso
aos meios de formação, criação, difusão e fruição cultural no Brasil.

Seu funcionamento se dá, em resumo, através de edital público, a partir do qual as instituições selecionadas passam a
receber, durante três anos consecutivos, uma verba para darem continuidade às ações culturais que vinham realizando
em suas comunidades. Essas instituições recebem o título de Pontos de Cultura e passam a integrar uma rede
cooperativa, em que conhecimentos e informações devem ser compartilhados.

As instituições que formam o Cultura Viva são majoritariamente de direito privado e, até o governo Lula, sua significativa
maioria não era objeto de uma ação efetiva por parte do governo federal, representado neste caso, pelo Ministério da
Cultura. Ao envolver instituições que não estavam habituadas a manterem relação formal com o poder público,
sucessivos entraves e problemas transpareceram no desenvolvimento do Programa, prova de que o modelo do Estado
brasileiro não é capaz de absorver projetos elaborados e executados por públicos não pertencentes ao quadro
hegemônico do país.

Apesar dos inúmeros problemas, o Cultura Viva foi o escolhido pelo MinC para ser o primeiro objeto da implantação do
Mais Cultura (integrante no Programa Nacional de Aceleração do Crescimento), que desde 2007 está promovendo uma
série de acordos de cooperações entre o Ministério e outros órgãos nacionais, estaduais e municipais no Brasil. A
estratégia da descentralização no Mais Cultura ultrapassa o aspecto financeiro e territorial, trata-se especialmente de
uma política que envolve ações transversais da cultura com outras áreas do governo.

No caso do Cultura Viva, é possível identificar no Programa um caráter descentralizador mesmo antes de sua relação
com o Mais Cultura. A distribuição territorial dos Pontos de Cultura fez com que o MinC estivesse presente em vários
municípios que, até então, estavam excluídos da política nacional de cultura. Com o Mais Cultura, a descentralização do
Cultura Viva foi reforçada. Praticamente todos os governos estaduais se comprometeram a realizar o edital para
selecionar Pontos de Cultura nos seus respectivos estados. Isso implicou não só em um aumento considerável no
número de Pontos de Cultura (de 800, em 2008, para cerca de 2 mil, em 2009), mas principalmente em um novo
modelo de gestão entre governos estaduais (e em alguns casos municipais) e o governo federal.

É no âmbito dessa discussão que o projeto de pesquisa se propõe a analisar a descentralização do programa Cultura
Viva levando em conta os avanços provocados na sua gestão, por um lado, e o seu limite em resolver os problemas
oriundos do modelo do Estado brasileiro, por outro. Para realizar essa análise, foi selecionado o Edital Pontos de
Cultura da Bahia, coordenado pela Secretaria de Cultura da Bahia, primeiro objeto desse modelo de descentralização.



Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   Sub-Área: COMUNICAÇÃO

Apresentador: Taiane Fernandes da Silva

Título:  PG - Cultura Digital - um desafio para as políticas públicas no Brasil

Orientador: Antonio Albino Canelas Rubim

Os vínculos entre cultura e comunicação vão se estreitando e se confundindo na medida em que se aprimoram os
meios da comunicação humana. Da fala à escrita, da escrita à impressão, da impressão ao telégrafo, do telégrafo ao
rádio, do rádio à televisão, da televisão à internet, o homem redimensiona a sua capacidade de expressar.  A
comunicação se entranha, cada dia mais, nas relações humanas, determina novas sociabilidades e, inevitavelmente,
faz emergir novas práticas culturais.
Neste percurso, a invenção dos meios de comunicação de massa (impressos, rádio, TV, cinema) representa uma
reviravolta política, social e econômica. Para Venício Lima (2004, p.23), da comunicação originalmente participativa (o
ato de compartilhar), migramos para a comunicação manipulatória (o ato de transmitir). Em termos hegemônicos, com o
surgimento de conglomerados comunicacionais, o potencial democrático da comunicação se esvai. A invenção de
meios de comunicação unilaterais termina por separar emissão e recepção em polos distintos, fixos e não-
intercambiáveis, iniciando a ditadura do “transmitir” e não mais do “compartilhar”.
Para a cultura, esse momento significou a configuração de um circuito majoritário onde os meios de comunicação de
massa se apresentam como o principal ambiente de consumo cultural nas sociedades contemporâneas. Segundo Ortiz
(1988, p.115), particularmente no Brasil, a Ditadura Militar foi o período responsável pela implantação de uma indústria
cultural nacional e o momento da história do país onde mais foram produzidos e difundidos os bens culturais.
Na primeira década do século XXI, no entanto, esse quadro de comunicação manipulatória arrefece diante de uma nova
revolução tecnológica, responsável pelo estreitamento dos vínculos entre cultura e comunicação. A revolução
tecnológica produzida pela informática refletiu em novas formas de estar e interagir com o mundo. As Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs) ampliaram o poder de produção e transmissão cultural no circuito midiático
hegemônico, na medida em que, potencialmente, oferecem instrumentos tecnicamente acessíveis e a menores custos.
Ainda que majoritárias, gradativamente, as mídias convencionais vem cedendo lugar ao computador (nano, micro, PC,
celular etc.) e à internet.  De um lado, as produções artísticas são digitalizadas e alcançam novos públicos, condições
de preservação e reinvenção. De outro, as práticas sociais, artísticas e culturais passam a se dar em um novo
ambiente, o virtual. Essa cultura produzida digitalmente, com total respaldo das TICs, representa a possibilidade de
retomada de uma comunicação participativa, logo, de uma produção de conteúdos de forma compartilhada, interativa,
recombinante e democrática.
O reconhecimento deste circuito midiático enquanto cultural é ainda um grande dilema para os poderes públicos.
Nestor Garcia Canclini aponta que “o mercado simbólico de massa atrai pouco interesse estatal, e as privatizações dos
últimos anos acentuaram sua utilização empresarial. As novas tecnologias de comunicação são vistas freqüentemente
como uma questão apartada do campo cultural; são mais associadas com a segurança nacional e a manipulação
político-ideológica” (CANCLINI, 1994, p. 107).
Diante deste cenário, o objetivo da pesquisa é discutir o reconhecimento da produção digital enquanto cultura pela
política cultural brasileira recente. Tomando como recorte a gestão Luis Inácio Lula da Silva (2003-2010), propomo-nos
a responder: Para a política cultural brasileira, digital também é cultura? A resposta imediata é sim, mas com ressalvas.
Através de entrevistas, análise de relatórios e informações disponíveis no site do Ministério da Cultura, identificamos a
existência de um discurso fundamental e pioneiro no país, trazido pelo ex-ministro Gilberto Gil, que não se efetiva, no
entanto, na institucionalização e execução de políticas para a cultura digital.

Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   Sub-Área: DIREITO
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Orientador: Gamil Foppel El Hireche

Conforme exposto noutro momento, a produção de conhecimento no âmbito acadêmico é tão importante quanto a
necessidade de se aprender o conteúdo programático oferecido nos cursos das universidades.

A inquietação sobre as críticas dirigidas ao sistema prisional, sobre a aplicação das medidas de segurança e das penas
privativas de liberdade, sobre o impacto psicossocial na vida do apenado e de seus familiares, tudo isso fomentou a
necessidade em se aprofundar no estudo desta problemática.

Enfim, produziram-se dados concretos que confirmam e certificam as idéias postas no modelo prisional utilizado pelo
Direito nacional, afirmando a sua ineficácia, ineficiência e incompatibilidade com as garantias mínimas dos indivíduos
encarcerados.

Os trabalhos produzidos pelo pesquisador bolsista foram elaborados utilizando-se das informações
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adquiridas no decorrer da pesquisa. A priori tinha-se estipulado a produção de dois artigos, sendo que um deles seria
produzido individualmente pelo bolsista e o outro em conjunto com os outros membros da pesquisa ao final do trabalho.
No entanto, conforme necessidade em se aprofundar no tema da remição penal, haja vista que era crucial para a
produção do trabalho monográfico elaborado pelo bolsista, o mesmo achou por bem redefinir a pesquisa, objetivando os
resultados, produzindo um artigo que trata da Execução Penal e uma monografia que trabalha o tema específico da
remição nas penas privativas de liberdade por meio do trabalho ou do estudo.

Assim, agiu bem trabalhando e enriquecendo a pesquisa elaborando dois produtos fins que, na eventualidade,
redirecionaram o foco da pesquisa, ao mesmo tempo que permitiu ao bolsista maior apreensão do conhecimento
daquela linha de pesquisa inicialmente pretendida.

A monografia jurídica já foi apresentada no curso de graduação da faculdade de Direito da Universidade Federal da
Bahia, em 23 (vinte e três) de julho de 2010 (dois mil e dez), tendo sido aprovada.

Apresentador: Claiz Maria Pereira Gunca dos

Título:  PG - O Direito à Verdade versus o Princípio da Legalidade: Um Estudo à Luz da Hermenêutica
Constitucional

Orientador: Ricardo Mauricio Freire Soares

O presente projeto de pesquisa vislumbra realizar uma análise do fundamento constitucional do direito à verdade e da
sua caracterização como direito fundamental, além de investigar a efetividade do direito à verdade frente às violações
praticadas pelo Estado. No atual cenário político-jurídico brasileiro, a legislação infraconstitucional, com o objetivo de
regulamentar a ressalva presente no art. 5º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, impõem uma série de restrições e
limites à concretização desse direito. Sendo assim, diante da sua importância frente à justiça de transição, foi realizada
uma análise da colisão entre o direito à verdade e o princípio da legalidade à luz da proporcionalidade e das
contribuições interpretativas da hermenêutica constitucional.

Apresentador: Elisa Lopes Barreto

Título: Aprofundamento em Direito Penal: estudos sobre Segurança Pública

Orientador: Maria Auxiliadora de Almeida Minahim

O presente projeto se dedicou ao tema da segurança pública, analisando dados e aspectos estudados e comentados
em outras pesquisas realizadas na Universidade Federal da Bahia – UFBA e coletando informações sobre o modo
como o governo do Estado da Bahia atua e acompanha o problema. O estudo feito confirma a mudança na imagem que
se tinha da segurança pública, essa deixou de ser vista como atividade meramente de repressão para ser considerada
ação preventiva e contínua preservando o direito à segurança dos cidadãos, bem como passou a ser tratada
considerando a necessidade de atuação conjunta entre os diversos entes federativos e os diversos setores sociais
(órgãos e entidades governamentais, sociedade civil etc.), respeitando sempre os direitos humanos e a população.

Os estudos existentes sobre o tema passam pelos mais diversos aspectos, desde análise dos fatores que são possíveis
causas dos problemas de segurança pública até a avaliação das instituições policiais. Atuação integrada das polícias
Militar e Civil, monitoramento eletrônico de vias públicas e aproximação entre órgãos responsáveis pela segurança
pública e sociedade são algumas das ações já idealizadas e colocadas em prática em diversos pontos do Brasil,
inclusive na cidade de Salvador.

O objetivo era avaliar o que já foi proposto no âmbito da Universidade para mudar e melhorar o sistema de segurança
pública ou simplesmente tendo como objeto de análise esse mesmo sistema, além de avaliar o que já foi ou está sendo
implantado pelas autoridades competentes. O tipo genérico de investigação utilizado foi o jurídico-descritivo.

A partir dessas informações foi possível relacionar os trabalhos já existentes sobre o tema da segurança pública, para
facilitar o acesso e conhecimento por parte dos interessados no tema; e pôde-se avaliar as propostas de segurança
pública com o intuito de conhecer e divulgar aquilo que já existe  tanto a nível de projetos e propostas quanto a nível de
programas e ações. Esse arcabouço de dados coletados revela qualidade e quantidade suficiente de material para os
interessados em pesquisar sobre o tema se aprofundarem, e tomarem conhecimento do que já existe, possibilitando a
elaboração de trabalhos e propostas inovadores e viáveis.
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A pesquisa, em tela, tem o escopo de possibilitar uma visão da real situação do trâmite das ações de improbidade
administrativa ajuizadas contra prefeitos e ex-prefeitos dos municípios do Estado da Bahia, fornecendo dados para um
estudo aprofundado das estruturas do judiciário, de forma a permitir uma reflexão crítica da atual conjuntura.
Os diversos órgãos públicos que podem atuar e intervir nas ações de improbidade administrativa – Justiça Comum
(Estadual e Federal), Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas da União, Tribunal de
Contas do Estado da Bahia e Tribunal de Contas dos Municípios - foram objeto de pesquisas e estudos aprofundados,
tendo sido realizadas investigações em seus bancos de dados, entrevistas com funcionários públicos, tudo isto
concatenado e analisado com respaldo de leitura de vasta bibliografia sobre o assunto.
O estudo da efetividade da norma protetiva do patrimônio público contra os atos de improbidade administrativa, Lei nº.
8.429/92, é o principal desiderato da pesquisa. Uma vez que a corrupção e a impunidade no Brasil são vicissitudes
demagogicamente combatidos por uma legislação altamente punitiva, cuja efetividade pouco se procurou investigar.

Apresentador: Fernando Carlos Oliveira Silva

Título: A proporcionalidade no direito tributário

Orientador: Paulo Roberto Lyrio Pimenta

O presente trabalho trata das relações que podem ser estabelecidas entre a
proporcionalidade (método de avaliação da validade das normas) e o direito tributário
(regime jurídico que regula a relação entre o fisco e o contribuinte). Ele se encontra
dividido em duas parte, ambas com objetivos distintos: uma parte teórica e outra parte
prática. Na primeira, buscamos estabelecer alguns pressupostos teóricos e analisar o sentido
e os fundamentos teóricos e dogmáticos da proporcionalidade. Na segunda parte, buscamos
determinar a aplicabilidade da proporcionalidade no direito tributário, a sustentabilidade de
possíveis teses envolvendo determinadas imposições e exonerações tributárias, as ações a
serem utilizadas para a arguição da proporcionalidade e as consequências da declaração
de inconstitucionalidade no direito tributário. Pretendemos com isso, contribuir com o
trabalho de todos os profissionais que lidam com este ramo do direito, sejam eles juizes,
procuradores ou advogados.

Apresentador: Jorge Victor Cunha Barretto da Silva

Título: A esterilização voluntária não consentida pelo parceiro: Reflexos no conteúdo jurídico da família

Orientador: Rodolfo Mario Veiga Pamplona Filho

Se apresentaram como os objetivos do plano: em uma abordagem ampla, a análise dos reflexos da esterilização não-
consensual nas relações existenciais de família, e em uma abordagem mais específica, os limites entre o direito
fundamental à disposição do próprio corpo e a autodeterminação da vontade, estudo e descrição dos procedimentos
cirúrgicos esterilizatórios, modalidades e estudo de sua reversibilidade, além de perquirir a conveniência da
responsabilidade civil oriunda do desrespeito ao
consentimento do outro cônjuge.

O tema justifica a pesquisa, em razão relevo extremamente atual, inclusive com especial
desdobramento jurídico. Em agosto de 2007, 15 anos depois do primeiro informe mundial sobre
reprodução humana pela OMS (Organização Mundial de Saúde) no Fórum de Saúde de Genebra, foi
publicado um relatório de pesquisa pelo Diretor Mahmoud Fathalla sobre métodos de contracepção e
planejamento familiar.

O aludido relatório da OMS teve repercussões de grande impacto no Brasil. Uma pesquisa foi publicada na Folha de
São Paulo em Abril de 2008, pelo Doutor em sexologia Heitor Hentschel, afirmando fato alarmante. No ano de 1987,
segundo as estatísticas médicas oficiais a esterilização tanto a masculina como feminina atingia entre 15 e 20% dos
casais; 20 anos após, esse número chega a incrível marca de 42% dos casais em relacionamento estável a pelo menos
05 anos.

A partir destes dados, surgiram as inquietações que levaram a eleição das três vertentes à cima enunciadas, afirmando-
se que o diálogo entre o plano de trabalho e o projeto, munido de conceitos
da bioética, veio a questionar se o exercício de esterilização voluntária, sem o consentimento do cônjuge,
convivente ou companheiro, é uma ação justificada pelo poder de autodeterminação individual, ferindo
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ou não interesses legítimos de contraparte Concluindo, se tal ato restringe ou não o Direito Humano a
Procriação, em caso afirmativo quais seriam as consequências jurídicas.

Apresentador: Lucas Gabriel Santos Costa

Título:  PG - Segurança Pública e Espaço Urbano

Orientador: Maria Auxiliadora de Almeida Minahim

Entende-se que a segurança pública é um direito fundamental do cidadão, constitucionalmente assegurado, e que deve
ser concretizado nos limites impostos pelo respeito à dignidade humana. Desse modo, a pesquisa se desenvolve no
intuito de levantar e analisar as políticas públicas governamentais inerentes à Segurança Pública na Região
Metropolitana de Salvador - RMS, objetivando a necessidade, in loco, de uma adequação de tais políticas e programas
aos processos urbanísticos constantes na cidade, que, direta ou transversalmente, influenciam na complexa dinâmica
da violência urbana, do medo coletivo e da Segurança Pública.

Apresentador: Maria Leticia Dias Ferreira

Título:  PG - Pássaros proibidos: Direito e Movimento Feminista no Brasil

Orientador: Marcia dos Santos Macedo

A presente pesquisa busca analisar as contradições, avanços e disjunções das demandas formuladas pelo movimento
feminista que tem se transformado em demandas jurídicas, seja em forma de legislação nacional ou tratado
internacional. A partir das críticas e reflexões elaboradas pela teoria feminista e dos reflexos que a formulação dos
direitos humanos das mulheres tiveram sobre as práticas do movimento feminista brasileiro, o objetivo é fazer uma
analíse crítica buscando compreender de que forma o direito pode ser apropriado pela teoria e pelo movimento
feminista -visto que seu caráter liberal resultou em seu androcêntrismo- e, como isso pode modificar a compreensão do
que venha a ser o direito para movimentos de contestação das estruturas sociais e  abrir possibilidades de luta por um
outro direito, além da batalha judicial.

Apresentador: Natalia Silveira de Carvalho

Título:  PG - Eles não são elas: a construção jurídica do gênero

Orientador: Marcia dos Santos Macedo

A pesquisa volta-se para o corpo transexual por identificar neste a fronteira entre o feminino e o masculino e a relação
da construção da sua identidade de gênero na esfera jurídica.
Data do século XX a identificação de ciência como a medicina e a psicologia, psquiatria e psicanálise enquanto os
saberes exclusivamente capazes de desvendar as razões que levam uma pessoa de um sexo a reivindicar o
reconhecimento social de outro.
A existência de um diagnóstico e o discurso imperativo da necessidade da alteração da genitália em decorrência do
entendimento médico é um discurso patologizante. Diagnosticar, neste sentido, é considerar que algo foge ao padrão do
regime de gênero e deve ser restabelecido à normalidade.
O corpo é concebido como produto de representações estabelecidas historicamente. Isto não quer dizer que a
subjetividade se constituirá independente do corpo.
Ser produto das representações sociais implica em afirmar que há um investimento cultural na formação da
corporalidade e da subjetividade na forma de disciplinamento.
O discurso do Direito reitera aconcepção binária de masculinidade e feminilidade resultando em uma leitura e
reprodução discursiva da noção naturalizante da identidade de gênero.
Para o direito enquanto positivismo jurídico, o recorte de gênero é muito bem delimitado e compreendido pelo
ordenamento, não sendo permitido nenhum desvio à normatização que coloca o corpo, mais uma vez, como fonte do
binarismo.
Durante um longo período o ordenamento jurídico brasileiro se recusou a admitir a existência da transexualidade, só o
fazendo por meio da regulamentação da cirurgia de transgenitalização. Em 1997 o Conselho Federal de Medicina, por
meio da resolução nº 1428/97 autorizou as operações para mudança de sexo para pessoas transexuais, desde que
realizadas em hospitais universitários, e posteriormente por meio de portaria normativa datada do ano de 2008,
garantindo a realização das cirurgias pelo SUS. Isto significa que o direito absorveu a transexualidade em seu discurso
sem alterar o pensamento binário no qual se funda, pois reconhece a existência da pessoa transexual ainda como o
“outro”, o imanente, que enquanto transviado não pode transcender, devendo-se adequar à norma binária.
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Apresentador: Thaianna de Souza Valverde

Título: A Concretização do Direito à Moradia na Cidade de Salvador: Um Estudo de Caso do Movimento Sem
Teto

Orientador: Paulo Cesar Santos Bezerra

No sistema excludente de urbanização brasileira, o acesso ao solo urbano e à moradia vem acontecendo através de
processos precários, informais e irregulares. É nessa conjuntura de urbanização, partindo da exclusão sócio espacial e
dos consequentes conflitos, que se propõe a reflexão do direito à moradia, um direito constitucionalmente previsto que
está umbilicalmente ligado ao direito à cidade e seus diversos elementos. Portanto, o presente trabalho adota como
ponto de partida a exacerbada desigualdade urbana e o alto custo da moradia no sistema capitalista para discutir o
seguinte problema: o direito à moradia, as ações do Estado para concretizá-lo e a perspectiva de um movimento que
luta cotidianamente para conquistá-lo. Assim, busca-se comparar o previsto na lei, a atuação do Estado para concretizá-
la e os anseios sociais acerca do direito previsto. Adota-se como ponto de partida o sistema de produção capitalista da
moradia que promove a exclusão sócio espacial no ambiente urbano e a negativa desse direito. Como forma de efetivar
o trabalho em tela, delineou-se como principal objetivo: Comparar os anseios do MSTB (Movimento Sem Teto da Bahia)
sobre a concretização do direito à moradia popular com a perspectiva do PDDU de Salvador sobre a habitação no
município. Diante dos esforços e métodos utilizados para alcançar o objetivo delineado, chegou-se a seguinte
conclusão: O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador é um plano econômico e técnico, dissonante dos
anseios sociais, que não concretiza o direito à moradia. Portanto, um Plano Diretor inconstitucional. O PDDU referido
não cumpre as exigências constitucionais nem as diretrizes estabelecidas no Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) para
a sua aprovação. Dentre essas diretrizes não cumpridas temos: participação popular e gestão com participação.

Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   Sub-Área: ECONOMIA

Apresentador: Jose Hilton Santos Aguiar

Título:  PG - O PAPEL DAS BARRAGENS NA GERAÇÃO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO: IMPACTOS NO
AMBIENTE E NA SOCIEDADE

Orientador: Gilca Garcia de Oliveira

Este estudo foi desenvolvido no âmbito do Grupo de Pesquisa Projeto GeografAR mais especificamente junto a
pesquisa “Inventário Socioambiental das Barragens na Bahia”. Buscou-se com este estudo identificar e mapear as
principais barragens baianas e levantar o balanço energético do Estado. Estas informações foram complementadas com
um estudo das Compensações Financeiras pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH) destacando as participações
desses recursos nas contas públicas dos municípios que foram atingidos pela barragem de Sobradinho, localizado no
Sub-médio São Francisco, no Estado da Bahia.
De 1952 a 1962, iniciaram-se na Bahia vários projetos de construção de usinas para atender suprir a crescente
demanda industrial e de urbanização que direcionou a matriz energética para fontes hidráulicas e petrolíferas, a
exemplo das barragens de Funil (Sul da Bahia) e Paulo Afonso II (Sergipe). Essa expansão elétrica enfrentou forte crise
econômica internacional, na década de 1980, devido à falta de investimentos internacionais, que desaceleraram o
processo de expansão hidrelétrico. Esta desaceleração marcou uma nova fase da política econômica internacional,
marcada pela reforma neoliberal do Estado seguida pelas privatizações (NEVES, 2007).
Buscou-se, identificar a localização das barragens, a presença de conflitos sociais e ambientais, e a tipologia a partir da
finalidade de uso. Verifica-se um número de 543 barragens, represas ou açudes existentes no estado da Bahia.
Normalmente as barragens têm usos múltiplos como: abastecimento, geração de energia, irrigação, piscicultura, criação
de animais. Em sua grande maioria a principal finalidade é o abastecimento. O uso exclusivo para a geração de energia
elétrica se deu somente em sete barragens. Foram identificadas ainda 40 barragens em construção e 62 usinas
hidrelétricas e pequenas centrais hidrelétricas projetadas. Os municípios que concentram o maior número de barragens
são: Barra do Medes, Brumado, Jacobina, Poções, Queimadas, Salvador e Senhor do Bonfim. Em relação aos
Territórios de Identidade, notou-se maior concentração no Sertão Produtivo, Vitória da Conquista, Sisal, Piemonte do
Itapicuru e Região Metropolitana de Salvador.
Construindo barramentos, as cidades que se localizam nas proximidades dos rios terão suas terras alagadas dando
lugar a um lago artificial. Essas terras que passaram a ser inutilizadas deverão ser compensadas através das
Compensações Financeiras pela Utilização de Recursos Hídricos (CFURH). Na Bahia, são 33 os municípios que
recebem Compensações Financeiras, originados de 11 empreendimentos. São eles: Antônio Cardoso, Cabaceiras do
Paraguaçu, Cachoeira, Castro Alves, Conceição de Feira, Feira de Santana, Governador Mangabeira, Rafael Jambeiro,
Santo Estêvão, São Gonçalo dos Campos, referentes à Barragem Pedra do Cavalo; Barra do Rocha, Gongogi,
Ibirapitanga, Ubaitaba, Ubatã, pela Barragem Funil; Remanso, Casa Nova, Sento Sé, Pilão Arcado, Sobradinho,
Itaguaçu, Xique-Xique, Barragem Sobradinho; Chorrochó, Glória, Rodelas, da Barragem Itaparica ou Luiz Gonzaga;
Paulo Afonso, Glória, Barragem Moxotó ou Apolônio Sales; Itagimirim, Itapebi, Itarantim, Barragem Itapebi; Jequié,
Manoel Vitorino, Maracás, pela Barragem Pedra; Mucuri da Barragem Santa Clara; Paulo Afonso das Barragens Paulo
Afonso I, II, III  e IV e, Xingó.
A Bahia possui 5.112,40 Km² de área alagada por empreendimentos que pagam Compensações Financeiras
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sendo 4.380,79 Km² desses devido à barragem de Sobradinho, representando 85% e atingindo sete municípios. Dentre
eles, Sento Sé é o município em que as Compensações Financeiras possuem maior representatividade nas receitas
municipais com 23%. Seguido por Remanso, 14%; Casa Nova, 11%; Pilão Arcado, 6%; Itaguaçu da Bahia, Sobradinho
1% e Xique-Xique 0,05%, em 2007. Diante desse alto montante de recurso, destaca-se a importância da sua utilização,
principalmente, naqueles que mais sofreram com a formação do lago: as famílias ribeirinhas.

Apresentador: Leib Alem Braunstein

Título: Análise do custo de distribuição e das estratégias adotadas pela BAHIAFARMA

Orientador: Hamilton de Moura Ferreira Junior

No decorrer deste trabalho se procurou enfatizar os aspectos logísticos determinantes para análise da infraestrutura de
transporte, mais especificamente, no que diz respeito às características das diversas modalidades que compõem o
sistema de transporte no Brasil e no mundo. A preocupação do presente trabalho girou, basicamente, em torno da
tomada de decisão de uma determinada indústria, especializada na produção de medicamentos, na escolha do modal
mais adequado para movimentação (ou distribuição) de produtos farmacêuticos no Estado da Bahia.

Procurou-se, de modo comparativo, identificar os gargalos existentes na distribuição de medicamentos, por parte de
uma indústria farmacêutica possivelmente instalada na RMS. A partir disto, poderá ser possível propor políticas
públicas, para o Estado da Bahia, que visem, de forma estratégica, a eliminação dos gargalos identificados nas diversas
modalidades do sistema de transporte nacional.

Apresentador: Liv Costa Lobo

Título: GERAÇÕES INTERMEDIÁRIAS OU PIVÔS

Orientador: Alda Britto da Motta

O presente trabalho está relacionado com as mudanças na configuração da família moderna e assim, busca investigar
dois segmentos geracionais que vem se destacando nesse contexto: Os centenários e os idosos “mais jovens”, que
integram a recém denominada Geração intermediária ou Pivô. Conhecer seus modos de vida e relações familiares são
os intuitos principais da pesquisa, que articula-se teoricamente com os conceitos de gênero, geração e envelhecimento.
O meu plano de trabalho, especificamente, diz respeito aos integrantes da Geração Pivô, identificada pelos idosos “mais
jovens” e que pode oferecer suporte tanto emocional quanto financeiro aos mais jovens e mais velhos da família, o que
muitas vezes produz a sensação de sobrecarga recorrente, afirmada em alguns discursos. Através de entrevistas,
visitas e participação em eventos familiares, sempre relatados em diários de campo, foi possível conhecer algumas
características da dinâmica familiar e modos de vida desse ainda recente grupo etário da família contemporânea. É
freqüente o número de mulheres responsáveis pelos cuidados aos mais velhos e mais novos familiares, refletindo ainda
as relações de gênero mais tradicionais. Há fortes laços de solidariedade nas famílias investigadas, no entanto,
rivalidades e sobrecargas de responsabilidades também permeiam tais interações. Por fim, o presente estudo enfatiza a
importância de discussões e entendimentos acerca do gênero e geração, pois são categorias fundamentais na
organização da sociedade, portanto, imprescindíveis para a compreensão de sua realização. Além de tentar fomentar a
produção de políticas públicas que atendam as principais necessidades desse segmentos populacionais em intenso
crescimento.

Apresentador: Tiago Silva de Souza

Título:  PG - A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA A TOMADA DE DECISÃO DE INVESTIMENTO
E O DESENVOLVIMENTO DO PAÍS

Orientador: Rodrigo Silva de Souza

O presente estudo aborda sobre como a educação financeira influencia na tomada de decisão de investimentos e como
isso, conseqüentemente, pode ajudar no desenvolvimento do país, leia-se Brasil.
Sabe-se que o Brasil alcançou a sua estabilidade monetária a partir do Plano Real, na segunda metade da década de
90. Mesmo sabendo que o Plano Real foi instituído no ano de 1994, as suas conseqüências, só puderam ser percebidas
anos depois. Uma dessas características foi a certeza que a adoção desse plano tinha freado a inflação.
Não há dúvida de que a estabilidade monetária foi o grande propulsor da indústria nos últimos quinze anos, pois
propiciou novas perspectivas de investimento para os brasileiros. Estes, por sua vez, sempre foram vistos como
possuidores de uma tendência por investimento em cadernetas de poupança. Porém, os últimos quinze anos mostraram
que essa preferência era resultado da total falha de parâmetro para comparações. Antes os investidores só conseguiam
enxergar o curto prazo, que já era incerto, iludindo-se com a rentabilidade nominal (sem descontar a taxa de inflação)
das aplicações. Essa ilusão financeira era motivada
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por números que chegaram a ser muito altos, enquanto que a inflação reduzia drasticamente esses resultados ilusórios.
Mas a partir de 1995 começa a ficar claro que a estabilidade monetária era algo concreto. Assim, as decisões de longo
prazo sobre investimentos tornaram-se mais seguras. Os brasileiros passaram a fazer contas e olhar para o futuro de
uma forma mais otimista. Eles vêem o franco favoritismo da rentabilidade dos fundos frente à caderneta de poupança e
muitas outras formas de investimento que até então eram temidas, devido à instabilidade monetária.
Desde então, os estudos sobre a educação financeira dos brasileiros vêm sendo de suma importância para melhor
entender essas, até então novas para alguns e já muito conhecidas de outros, formas de investimento.
Sabe-se que pessoas com melhores níveis de educação financeira apresentam menores níveis de endividamento. Esse
melhor desempenho dos agentes econômicos ajuda no desenvolvimento interno de uma poupança que é totalmente
favorável ao crescimento do país.
Assim, verifica-se a importância de uma melhor educação financeira para a população brasileira de todos os níveis
salariais. Essa concepção é importante para aumentar a poupança do país e tornar possível o sonho de, um dia, o
Brasil ser um país desenvolvido. Como, por exemplo, o caso do Japão.

Apresentador: Vitor Ferreira Campos

Título: FINANCIAMENTO,  ALOCAÇÃO,  DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL   E
TERRITORIAL   NO  ESTADO BAHIA

Orientador: Henrique Tome da Costa Mata

A concepção de Territórios de Identidade foi adotada em substituição a antiga classificação em
regiões econômicas.  Na divisão do estado da Bahia,  essa mudança representa uma atitude
não só geográfica,  mas  também cultural,  social,  histórica e econômica.  A  identidade cultural
pode ser entendida como o conjunto de características que determinam a fisionomia de uma
sociedade   especifica.   Tal   sociedade   é   enxergada   como  mutável,   viva,   dinâmica   e   seu
arcabouço   –   que   vai   desde   o   plano   artístico   até   o   plano   de   produção   material   –   é
extremamente importante, visto que é definido pela ação humana dos seus integrantes. Dado
que esta nova organização partiu do governo como um projeto de desenvolvimento,  é de
relevante   interesse   questionar   como   a   distribuição   de   componentes   orçamentários   dos
municípios baianos pode favorecer, ou não, a execução desse projeto. Para tanto, as fontes de
receita   e  de   despesas   dos  municípios   serão   analisadas   a   fim  de   conhecer   as   fontes   de
financiamento e a capacidade de alocação e distribuição de recursos. Isto se dará no âmbito
dos Territórios de Identidade.

Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   Sub-Área: MUSEOLOGIA

Apresentador: Adailda Alves dos Santos

Título: Memórias de Mãe Nilzete; a fala dos mais velhos

Orientador: Joseania Miranda Freitas

Este trabalho de pesquisa teve como base o estudo das narrativas orais, coletadas através da tomada de depoimentos
sobre a Ialorixá Nilzete de Iemanjá, com a realização oito entrevistas semi-estruturadas com dois senhores e seis
senhoras que conviveram com a referida Ialorixá. Essas pessoas, todas iniciadas na religião, guardam em suas
memórias, lembranças importantes que retratam diversos momentos do Terreiro, destacando as lutas empreendidas
durante a gestão da Ialorixá, junto com outras pessoas e instituições da sociedade, para a consolidação do Terreiro, a
exemplo da questão fundiária, quando a Prefeitura pretendeu construir uma passarela que oferecia vista panorâmica de
determinados espaços, considerados sagrados para o desenvolvimento de rituais. A questão foi ganha pelo Terreiro e
destacou, naquele momento, a liderança da Ialorixá. Este trabalho de pesquisa teve início em fevereiro, em substituição
à bolsista anterior, sendo computado para este relatório o período de sete meses, no qual foi realizado trabalho de
campo, que incluiu visitas ao Terreiro, participação em festas e cerimônias rituais, tomada de depoimentos e devidas
transcrições de áudio e sessões de estudo. A pesquisa bibliográfica ofereceu argumentos teóricos que ajudaram na
compreensão das variadas formas de vivência e re-elaborações de mecanismos de preservação de importantes
elementos da cultura material e religiosa.
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Apresentador: Diego Rabelo Nonato

Título: EX-VOTOS DO BRASIL: PESQUISA IN LOCUS NOS SANTUÁRIOS E MUSEUS

Orientador: Jose Claudio Alves de Oliveira

Atividades na pesquisa de campo, com o foco nos santuários e museus que possuem ex-votos. Estudos nos santuários,
mapeando o entorno do patrimônio edificado e a captação de imagens e áudio dos objetos e daqueles que levam os ex-
votos. Isso implica na manipulação de equipamento, agilidade com o tempo para entrevista e filmagens e estudos da
bibliografia primária.

Nesse sentido, espera-se com o aprendizado da pesquisa:

O aprendizado das novas tecnologias na pesquisa documental in locus,

A análise e elucidação dos acervos investigados,

O apoio que será dado aos sistemas documentais dos museus pesquisados,

Os estudos pluridisciplinares dos ex-votos a partir da descoberta tipológica e iconográfica, elucidando portanto a riqueza
desse objeto para a história, arte, psicologia, antropologia e comunicação,

Enriquecimento do Museu Digital dos Ex-votos com a captura de nova tipologia,

Visibilidade aos acervos (principalmente aos carentes) a partir da difusão no Museu Digital, o que representa fator
substancial à preservação do patrimônio cultural dos locais pesquisados.

Apresentador: Genivalda Candido da Silva

Título:  PG - EX-VOTOS DO BRASIL: ETAPA MUSEUS

Orientador: Jose Claudio Alves de Oliveira

O objeto de estudo deste projeto é o ex-voto, testemunho colocado através da desobriga em salas de milagres de
santuários católicos, em forma de bilhetes, esculturas, quadros pictóricos, fotografias, mechas de cabelo, enfim uma
infinidade de objetos que ficam no espaço denominado “de milagres”. Este projeto é continuidade da pesquisa e
extensão, iniciada em maio de 2006, com apoio do CNPq APQ, com o título de Ex-votos do Brasil pelo CNPq,
proporcionando apoio em material permanente e da pesquisa de campo nos santuários. Em 2008, teve sua aprovação
em editais para apoio técnico, como o do CNPq AT-NM, PIBIC-UFBA, PIBIC-UFBA-FAPESB e Sistema Permanecer-
UFBA, com isso contou e conta com bolsistas dos Cursos de Museologia, Comunicação Social, Biblioteconomia e
Design, para a pesquisa bibliográfica, digitalização documental e de imagens, catalogação do acervo dos livros e
estudos iconográficos. Em 2009, o Projeto entrou para a etapa museus, em que passou a analisar in locus os museus
que possuem acervos ex-votivos, como também, dar suportes aos museus mais carentes em sistema documental,
restringindo aos acervos dos ex-votos. No mesmo ano, o Coordenador do Projeto passou a ser bolsista de
produtividade do CNPq, e teve novamente duas aprovações em editais: CNPq-APQ-CISOH e CNPq-Universal, o que
fez com que os trabalhos se intensificassem nos campos heurístico, técnico e da extensão. Nesta última, veio a
conquista de uma sala para a criação do Núcleo de Pesquisa dos Ex-votos, na FFCH-UFBA, onde os bolsistas
trabalham com o tratamento dos dados levantados na pesquisa de campo, com a preparação para congressos, com a
criação de artigos, e, o que eleva em muito o Projeto, a disponibilização de todo o acervo ao público estudantil da UFBA
na consulta bibliográfica dos mais de 1.500 livros em papel; da consulta digital e das orientações no campo temático
que o projeto se propõe, ou seja: religiosidade, artes, sociologia, história, comunicação social e antropologia. O Projeto,
que em 2006 objetivou incursões nos sete maiores santuários e salas de milagres do Brasil, ampliou os horizontes para
outros ambientes com salas de milagres, pois foram surgindo no decorrer da pesquisa, até chegar à etapa dos acervos
museológicos. E possui hoje estudos dos ex-votos no Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, Rio
Grande do Sul, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Goiás, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, Santa Catarina. Faltando o
grande centro do Pará. Com a criação do Núcleo de Pesquisa dos Ex-votos, os trabalhos técnicos, no campo da
digitalização e da biblioteconomia, auxiliam na pesquisa e na divulgação do acervo trazido a partir da pesquisa sobre
esse rico objeto de estudos que é o ex-voto.
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Apresentador: Marcos Oliveira de Carvalho

Título:  PG - PLANEJAMENTO URBANO E PARTICIPAÇÃO EM SALVADOR. OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO
PDDU 2008

Orientador: Ana Maria Fernandes

É objetivo desse trabalho compreender a interação entre o discurso oficial da participação popular na gestão municipal
e quais os meios utilizados pelo poder público municipal para essa participação no planejamento urbano de Salvador.
Procura-se mapear as ferramentas utilizadas pelo poder público para mobilizar a população para a participação social
durante a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano de Salvador entre os anos de 2005 e 2008.

Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   Sub-Área: SERVIÇO SOCIAL

Apresentador: Maiara de Brito Gonçalves

Título:  PG - Mapeando a situação de violência familiar no Subúrbio Ferroviário - Salvador-Ba.

Orientador: Rita de Cassia Ribeiro Silva

Em diferentes partes do mundo, a violência na família vem assumindo taxas alarmantes. O uso da violência na relação
familiar encontra-se associado ao comprometimento do desenvolvimento físico, cognitivo, emocional e social dos seus
componentes. Diante disso, este trabalho teve como objetivo examinar as estratégias utilizadas na resolução de
conflitos, entre pais-criança e entre cônjuges. Métodos e técnicas – Participaram deste estudo famílias de crianças com
idade entre sete a quatorze anos matriculadas em uma escola comunitária  localizada  no Distrito Subúrbio Ferroviário
em Salvador-Ba, sendo selecionados aleatoriamente para a entrevista vinte pais. Os familiares responderam um
questionário usado para identificar a violência entre famílias (Revised Conflict Tactics, CTS2). Além disso, foram
coletados dados socioeconômicos e demográficos. Os dados preliminares revelaram baixa renda familiar mensal, baixa
escolaridade das mães, usa de práticas coercitivas menos graves na educação das crianças e a dificuldade de
comunicação do casal. Foi constatado ainda a falta de apóio (rede de apóio social, políticas públicas, etc)  em lidar com
tal situação. Conclusão- Espera-se que os achados desta investigação de natureza interdisciplinar contribuam para a
identificação de agrupamentos familiares sob-risco  ampliando as possibilidades de atuação dos profissionais
envolvidos com o cuidado das famílias.

Apresentador: Nara Matias Barbosa

Título: PROJETO REIKI PARA TODOS

Orientador: Ana Clara de Reboucas Carvalho

PROJETO REIKI PARA TODOS: UMA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO PREVENTIVA SOBRE VIOLÊNCIAS A
PARTIR DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, SALVADOR – BAHIA, 2010.

AUTORAS: NARA MATIAS BARBOSA; ANA CLARA DE REBOUÇAS CARVALHO
Determinada por lei, a notificação de violência é um desafio enfrentado pelos profissionais da área de saúde. Uma das
grandes barreiras que norteiam a questão da notificação é a falta de um mecanismo sutil, específico para isso, que
possa abranger todas as esferas da vida do paciente, tanto a familiar quanto a física, emocional, mental, espiritual e
ambiental, compreendendo seu contexto como um todo integrado e mais ainda, ajudando a superar seus problemas,
suas limitações, respeitando a sua autonomia, seu livre arbítrio como sujeito social. As práticas integrativas
complementares (PIC) são técnicas que visam assistência e a saúde do individuo, seja na prevenção, tratamento ou
cura considerando-o como mente/corpo/espírito e não um conjunto de partes isoladas, ainda podendo ser muito
eficiente no âmbito da notificação, orientando a procedência daqueles que sofreram algum tipo de violência, ajudando a
superar seus medos, traumas, acompanhado-os até que se sintam seguros para realização da notificação, assim sendo
esta uma decisão dos mesmos. Para ampliar o acesso seguro e de qualidade a práticas não convencionais, o Ministério
da Saúde, em 2006, aprovou a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de
Saúde. O Ministério da Saúde tem trabalhado seriamente na incorporação e implementação das PIC no SUS com a
finalidade de contribuir para aumento da eficácia do sistema, possibilitando um processo de ampliação ao acesso as
PIC, promovendo uma simplificação e aperfeiçoamento das ações de saúde e estimulando as ações referentes ao
controle social. Dessa forma, o projeto Reiki Para Todos é uma ação pioneira e inovadora no contexto da Unidade de
Atenção Básica em questão que visa conciliar a notificação de violência com as PIC, em um processo que envolve a
articulação entre os terapeutas e médicos, tendo estes um papel fundamental na demanda de pacientes e nos registros
relacionados aos avanços clínicos dos mesmos. Assim, o projeto insere-se no contexto de serviços de saúde do
Programa de Saúde da Família (PSF) do Subúrbio Ferroviário de Salvador - Bahia, sendo esta primeira experiência
realizada no PSF da comunidade de Bate-Coração, podendo também se estender para hospitais públicos de grande
porte, contribuindo não só com a notificação, mas para reordenar o modelo de atenção no SUS, agindo na prevenção
de doenças e promoção de bem-estar. O projeto tem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida das pessoas
demandadas, através da utilização da técnica terapêutica Reiki, gerando a neutralização dos efeitos negativos do ritmo
cotidiano de cada um, tais como dores na coluna, dores articulares, dores de cabeça, enxaqueca, depressão,
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dores musculares, indisposição física, falta de concentração, ansiedade, insônia, nervosismo e etc; e também
produzindo resistência ao stress, elevação da auto-estima, integração humana e afetiva nas diversas relações, além de
ser um poderoso instrumento de política publica, onde através da inserção da notificação como um procedimento
regular, desempenhará um papel vital no controle epidemiológico da violência, dimensionando a questão da violência
em família, determinando a necessidade de investimentos em núcleos de vigilância e assistência e, por fim, permitindo
o desenvolvimento de pesquisas e do conhecimento da dinâmica da violência em família. Pretende-se, portanto, discutir
a experiência em foco, socializando as suas contribuições e possibilidades de replicação nos mais diversos contextos
de atenção à saúde.

Área: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS   Sub-Área: TURISMO

Apresentador: Fernanda Daniela Chaves Rocha

Título:  PG - ANÁLISE DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE JOÃO PESSOA - PB: UM
ESTUDO À LUZ DA EXPERIÊNCIA DE CIDADES EUROPÉIAS E SALVADOR - BA

Orientador: Elaine Figueira Norberto Silva

Em vários locais, o patrimônio histórico e cultural encontra-se abandonado ou subutilizado, devido a inúmeros fatores,
entre eles: as consequências geradas pelos efeitos globais; a falta de conhecimento ainda existente, por parte da
sociedade, da importância que o patrimônio representa; a má administração por parte do setor público; entre outros.
Todavia, apesar dos patrimônios continuarem sofrendo com esses impactos, observa-se, na atualidade, uma
conscientização e uma preocupação maior em tentar impedir sua descaracterização. Um dos elementos que têm sido
utilizados para auxiliar no processo de revitalização dos patrimônios culturais, é o turismo. Porém, é necessário salientar
que a atividade turística só contribuirá para o desenvolvimento de uma localidade, caso seja elaborada de acordo com
os princípios da sustentabilidade, através de um planejamento estratégico, integrado e participativo. Com relação ao
Centro Histórico de João Pessoa, local de realização da pesquisa, objetiva-se analisar o Projeto de Revitalização do
Varadouro e do Antigo Porto do Capim, com um estudo mais detalhado na área do Antigo Porto do Capim. E através
deste, identificar se esse modelo de projeto seria realmente o mais adequado para um desenvolvimento urbano
consistente, capaz de promover o turismo cultural no Centro Histórico e a valorização e promoção da cultura local, a
partir da percepção dos sujeitos entrevistados, das análises feitas na própria localidade, além de adotar como
parâmetro modelos de revitalização de outras cidades, a exemplo de cidades européias e Salvador – BA, para observar
como os mesmos se sucederam. O estudo, de caráter exploratório e descritivo, possui uma abordagem quanti-
qualitativa. A análise quantitativa é necessária para o tratamento dos dados coletados na aplicação de questionários,
envolvendo a comunidade do Porto do Capim e artistas locais. Já a abordagem qualitativa, para analisar as entrevistas
aplicadas com algumas instituições ligadas à cultura e ao patrimônio cultural – Associações Culturais, Entidades
municipais, IPHAN e Comissão do Centro Histórico. Além de um estudo bibliográfico e documental para analisar os
modelos de revitalização de João Pessoa e das outras cidades. Nessa perspectiva, pretende-se por meio dessa
pesquisa compreender o Projeto de Revitalização em toda sua magnitude e visualizar se esse seria o mais adequado
para promover o desenvolvimento sociocultural da região, inclusive por intermédio da atividade turística. Além de
identificar os possíveis impactos negativos do projeto que possa de alguma forma comprometer a localidade. O trabalho
pode contribuir também para revelar as mudanças ocorridas no Centro Histórico no decorrer dos anos, no que diz
respeito à relação entre cultura, sociedade e desenvolvimento, e enfatizar a importância da cultura como um elemento
propiciador para o desenvolvimento.

Apresentador: Pedro Laurentino Pinheiro dos

Título:  PG - Cultura e Turismo - A hospedagem como definição do Lugar

Orientador: Jose Claudio Alves de Oliveira

O estudo propõe a observação da Hospedagem enquanto instrumento capaz de aprofundar a experiência do visitante
em contato com a cultura local. A produção do Centro Histórico de Salvador como um espaço dedicado ao Turismo, de
onde a população foi afastada para viabilizar um projeto econômico e as formas de Turismo dela decorrentes são
avaliadas segundo a dinâmica do Não-Lugar. Em seguida, a Hospedagem e seus elementos são estudados em a fim de
se encontrar os elementos capazes de transformar a percepção do turista e a sua ocorrência nos diversos tipos de
meios de hospedagem e o comportamento dos turistas em face desse estímulo.
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Apresentador: Ivanoe João Rodowanski

Título:  PG - Plataforma de Força Instrumentada

Orientador: Iuri Muniz Pepe

Este trabalho tem como o objetivo descrever os tópicos principais do projeto de uma plataforma de força instrumentada,
que trata-se de uma balança eletrônica que tem capacidade mensurar como o peso de uma pessoa (paciente) está
distribuído individualmente sobre os pés e onde se localiza seu centro de pressão. O sistema basicamente é constituído
de uma plataforma apoiada sobre sensores de carga que produzem sinais elétricos que são tratados por meios
eletrônicos e depois digitalizados e transferidos para computador via interface de comunicação apropriada, um software
previamente instalado no computador recebe estes dados e mostra em uma interface as informações relevantes ao
usuário. Este equipamento serve como ferramenta de suporte à profissionais das áreas de saúde que trabalham com
estudo de comportamento físico, padrões biomecânicos, etc., como por exemplo fisioterapeutas no acompanhamento
da reabilitação de pacientes com problemas locomotores.

Apresentador: Josemir da Cruz Alexandrino

Título:  PG - Desenvolvimento de metodologia padrão de teste para avaliação de desempenho de equipamentos
médico-hospitalares, com emissão automática de relatório de conformidade técnica, com estudo de caso em
incubadoras neonatais

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

Este trabalho apresenta um sistema automatizado para execução de ensaios de avaliação de desempenho de
equipamentos médicos. No modo de configuração, o sistema permite ao usuário cadastrar ensaios e critérios de
conformidade técnica e, no modo de execução, aplicá-los, possibilitando a realização de medições, transmissão e
armazenamento de dados relativos às grandezas físicas de interesse e a verificação de conformidades. O sistema é
baseado em um banco de dados onde o usuário pode definir os ensaios, os parâmetros e seus respectivos limites de
variação. Dados sobre o equipamento a ser avaliado e sobre a instrumentação padrão, alem dos valores medidos, os
critérios de conformidade e seus resultados podem ser armazenados ou recuperados deste banco de dados.
O sistema é executado em um computador que está conectado aos instrumentos padrões de medição. Um desses
padrões, denominado de analisador, tem seus sensores posicionados no equipamento médico de forma a medir as
grandezas físicas de interesse. Outros padrões também podem ser utilizados para monitorar as condições do ambiente
onde os ensaios serão conduzidos. O computador também é conectado ao equipamento sobre teste para obter os
valores indicados por este. Como muitos destes equipamentos não possuem um canal de comunicação apropriado para
conexão direta com o computador, uma interface de reconhecimento ótico, através do uso de uma câmera CCD (charge
coupled device), pode capturar a imagem do display do equipamento médico e reconhecer os valores indicados.
O sistema controla automaticamente todas as atividades e quando algum ajuste manual dos controles do equipamento
em teste é necessário, o sistema solicitar a intervenção do metrologista, fornecendo instruções detalhadas sobre os
ajustes a serem efetuados. A concepção do sistema prevê sua utilização em vários tipos de equipamentos,
possibilitando ao usuário adicionar módulos com funções específicas, necessários para cada tipo de equipamento.
O sistema foi validado através de um estudo de caso em incubadoras neonatais. Foram desenvolvidos oito ensaios,
dois relativos às condições de temperatura e umidade do ambiente de teste e seis relativos à temperatura no interior da
incubadora. Todos os ensaios foram desenvolvidos e executados em acordo com as normas técnicas IEC NBR 60.601-
1 e IEC NBR 60.601-2-19. Todos os resultados apresentados pelo sistema foram conferidos manualmente com auxílio
de uma planilha de calculo e apenas erros de aproximações foram encontrados.
Atualmente, módulos com funções específicas para testes de bisturi elétrico de alta frequência estão sendo
desenvolvidos e testados no sistema.

Área: ENGENHARIAS   Sub-Área: ENGENHARIA CIVIL

Apresentador: Antonio Luiz Pinto da Rocha

Título: Avaliação de Desempenho de Empreendimentos Habitacionais para Baixa Renda com foco em
Indicadores de Qualidade de Processos Construtivos

Orientador: Dayana Bastos Costa

O controle da qualidade na construção civil ganha cada vez mais destaque dentre as empresas do setor por ser de
fundamental importância na garantia da conformidade do produto a ser entregue ao cliente. Com a implantação de
projetos do governo para promover a construção de habitações de interesse social, surge a necessidade de avaliar a
conformidade dos processos construtivos em questão. O objetivo principal deste trabalho é desenvolver uma
sistemática de avaliação de desempenho dos processos construtivos com foco na qualidade dos empreendimentos
voltados à população de baixa renda. Esta pesquisa faz parte do projeto
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Avaliação de Desempenho de Empreendimentos Habitacionais para Baixa Renda com foco em Indicadores de
Qualidade de Processos Construtivos, financiado pelo CNPq. A sistemática desenvolvida consiste na elaboração e
aplicação de fichas de verificação de serviço e materiais que envolvem as etapas de processos construtivos e o
gerenciamento dos materiais utilizados no empreendimento. Foram selecionados os seguintes processos construtivos:
Fundações, Alvenaria Estrutural ou de Vedação, Estruturas de Concreto, Pavimentação, Revestimento e Pintura,
Instalações (Elétricas e Hidrosanitárias), Impermeabilização e Cobertura. Foram também selecionados os seguintes
materiais: Areia, Cal, Brita, Cimento Portland, Aço, Concreto Usinado, Argamassas Industrializadas, Blocos (Cerâmicos
e de Concreto), Madeira (Fôrma e Cobertura), Tubos e Conexões Hidráulicos, Telhas Cerâmicas, Eletrodutos, entre
outros. A execução de um serviço é avaliada de acordo com: condições iniciais, verificações de rotina e organização e
boas práticas (logística e segurança). O gerenciamento de materiais é avaliado em: pedido de compra do produto,
recebimento e armazenamento. Cada item citado gera um índice de conformidade individual, que em conjunto
estabelecem um índice geral de conformidade da qualidade do processo construtivo. Estes indicadores serão
analisados visando avaliar o desempenho do empreendimento em relação à qualidade dos seus processos construtivos
e gestão. Até o momento foram elaboradas todas as fichas de verificação para os serviços e materiais. A próxima etapa
é a validação da sistemática por meio da aplicação dos check list em uma obra de construção piloto. A partir desta
avaliação, as fichas serão revisadas visando à melhor adequação da sistemática. A última etapa consiste na aplicação
da sistemática revisada em mais três empreendimentos.

Apresentador: Caroline Duarte Guimaraes

Título: Análise de tensões de problemas em estado triaxial de tensões: análise teórica e aplicação do método
dos elementos finitos.

Orientador: Alex Alves Bandeira

	O projeto foi iniciado com o estudo dos conceitos básicos de métodos matemáticos através dos algoritmos do
Lagrangiano, Lagrangiano Aumentado (que se utiliza dos princípios dos métodos do Lagrangiano e do da Penalidade e
tem como objetivo converter problemas com restrições em problemas sem restrições) e de Newton utilizados na solução
de problemas de otimização. Aplicaram-se, então, estes conceitos num estudo de modelo físico de molas e barras
rígidas para assim poder interpretar fisicamente os parâmetros de penalidade e o comportamento de um sistema
estrutural. Todo o projeto foi baseado no aprendizado de como analisar matricialmente as estruturas, aplicando a
análise a treliças, vigas e barras fixas. Após consolidar estes conceitos e entender o processo de otimização, aprendeu-
se a modelar estruturas através de modelos simples, configurando-o como sólido, cascas e chapas e com isso analisar
o que acontece com estes elementos ao serem aplicadas cargas externas. Para isso foi introduzido o conceito de
Método dos Elementos Finitos e o uso do software computacional FEMAP, os quais se utilizam de toda a base numérica
vista anteriormente. Realizaram-se análises de vários modelos e fez as necessárias interpretações e comparações com
os resultados obtidos através da disciplina Resistência dos Materiais.

Apresentador: Joao Mario de Araujo Hubiner de

Título: Estudo da permeabilidade de solos a fluidos orgânicos e à água

Orientador: Sandro Lemos Machado

O estudo do transporte de fluidos contaminantes em solos é de grande importância no gerenciamento ambiental de
áreas com grande potencial de contaminação, pois é a partir desse conhecimento que é possível a realização de
prognósticos na ocorrência de eventos de contaminação, podendo-se inclusive utilizar de ferramentas de modelagem do
transporte de fluidos para subsidiar a tomada de ações remediadoras. São diversos os fenômenos envolvidos no
transporte de fluidos através do solo, sendo difícil idealizar a maneira de como essas substâncias se mobilizam e o que
acontece no decorrer desta mobilização. Pode se dizer que o fluxo de contaminantes no solo é complexo e variável,
regido por uma das propriedades do solo que apresenta maior variação: o coeficiente de permeabilidade, ou seja, o
fator de proporcionalidade entre a velocidade de percolação e o gradiente de energia do fluido intersticial. Outra
importante propriedade é a permeabilidade intrínseca do meio poroso, que aparece na equação de Nutting, definida
como a capacidade que o meio poroso tem de permitir o escoamento de fluidos através de seus poros, sendo
supostamente independente do fluido que é utilizado para sua determinação. Diversos pesquisadores verificaram que
para meios granulares a permeabilidade intrínseca pode ser considerada uma propriedade exclusiva do meio poroso,
independentemente das características do fluido. No entanto, em solos argilosos não se verifica a independência da
permeabilidade intrínseca com o líquido permeante, devido ao excesso de cargas elétricas na superfície do mineral e a
sua grande superfície específica, o que faz com que os fenômenos de interação elétrica fluido/sólidos tenham grande
influência na permeabilidade. Esta interação contudo não depende somente do solo. Um dos fatores que influencia na
propensão dos fluidos em serem adsorvidos pelas partículas sólidas do solo é a sua constante dielétrica. Quanto maior
a constante dielétrica do fluido, maior é
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a sua interação elétrica nas vizinhanças da superfície das argilas. De uma forma geral, o erro cometido no uso da
equação de Nutting para a estimativa dos valores de condutividade hidráulica saturada para diferentes fluidos aumenta
com o teor de argila no solo e com a diferença entre a constante dielétrica do fluido e a constante dielétrica da água. A
depender do fluido de interesse e das características dos solos, os erros podem ser superiores a 1.000.000 de vezes. É
válido ressaltar também que são poucos os estudos que empregam índices geotécnicos, como por exemplo o limite de
liquidez (WL) ou índice de plasticidade (IP), para refletir as interações elétricas solo/fluido. Este trabalho teve como
objetivo estabelecer uma relação matemática entre os limites de consistência do solo (WL e IP), que foram utilizados
para representar a atividade das partículas sólidas, com os valores de permeabilidade a diversos fluidos orgânicos
automotivos, como gasolina comercial, etanol, óleo diesel, etc. Para tanto, foi determinada a condutividade hidráulica
saturada para solos de diferentes características mineralógicas, em relação a esses fluidos de interesse. Após a
realização de diversos estudos para a elaboração de uma formulação que representasse o comportamento dos
resultados experimentais, chegou-se a uma equação cujo valor de R² (coeficiente de determinação pelo método dos
mínimos quadrados) encontrado foi superior a 0,9. Com o uso desta equação, o erro cometido na transposição da
permeabilidade do solo à água para fluidos automotivos caiu de 6 para cerca de uma ordem de grandeza.

Apresentador: Karla Rodrigues Duarte

Título: Elaboração e Disseminação de Casos Inovadores na Construção Civil

Orientador: Dayana Bastos Costa

Com o ingresso de construtoras e incorporadoras no mercado financeiro, o elevado aporte de recursos no setor, a
facilidade de acesso ao crédito, o Programa de Aceleração do Crescimento, o Programa Minha Casa Minha Vida, o
setor da construção civil vem passando por significativas transformações e crescimento nos últimos anos.
O aumento da escala, conduzindo à concepção de empreendimentos de maior porte, e a necessidade de redução de
prazos levaram à mudança nas tecnologias construtivas. As empresas estão sendo conduzidas ao desenvolvimento de
inovações ou à incorporação das inovações propostas por outros agentes da cadeia produtiva como projetistas e a
indústria de materiais, para manter a competitividade.
Neste contexto a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), atenta à necessidade de incorporação de
inovações tecnológicas no setor, está coordenando o Programa de Inovação Tecnológica (PIT) com o objetivo de
estudar, analisar e definir diretrizes para o desenvolvimento, difusão e avaliação de inovações tecnológicas na
construção civil brasileira.
O programa é composto por nove projetos, sendo um deles o Projeto Capacitação para Inovação, o qual é coordenado
pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado da Bahia (SINDUSCON-BA).
O Projeto Capacitação para Inovação tem como objetivo capacitar o setor da construção civil para uma maior
efetividade na implementação de produtos, processos, métodos e práticas novos ou significativamente melhorados.
Para alcançar seu objetivo, o projeto foi dividido em quatro subprojetos.
Esse trabalho de Iniciação Científica se enquadra no subprojeto A, cujo objetivo é coletar e divulgar casos de sucesso
na adoção de práticas inovadoras nos níveis empresarial, gerencial e técnico, visando explicitar os potenciais ganhos
decorrentes da inovação.
O trabalho está sendo realizado por meio das etapas: identificação e classificação de práticas inovadoras na construção
civil por público alvo e por tipo de inovação; definição da estrutura de coleta de casos inovadores, coleta e estruturação
de casos inovadores e validação e disponibilização dos casos inovadores.
Os resultados obtidos são disponibilizados através da elaboração de casos de sucesso, descrevendo qual a inovação
implementada e as experiências e resultados alcançados pela empresa estudada. Após a validação dos casos pela
empresa e pelos participantes do projeto, eles são disponibilizados no portal do PIT (www.pit.org.br).
Até o presente momento já foram coletados, elaborados e validados os casos sobre: Construção Enxuta, Andon e
Kanban na Construção Civil e Paredes de Concreto. Estão em desenvolvimento os casos sobre Building Information
Modeling (BIM), Sustentabilidade na Construção Civil e Argamassa Projetada.

Apresentador: Leandro de Andrade Freitas

Título:  PG - Análise de tensões de problemas em estado plano de tensões: análise teórica e aplicação do
método dos elementos finitos.

Orientador: Alex Alves Bandeira

O projeto realizado pelo grupo de pesquisa fora iniciado com o estudo dos princípios dos
métodos numérico (Lagrangiano, Lagrangiando Aumentado e Newton – sendo que o metodo
do Lagrangiano Aumentado converte problemas com restrição em sem restrição usando
os conceitos de lagrangiano e de penalidades) utilizados para solução de problemas de
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otimização. Este conceito inicial foi aplicado no estudo de modelo físico de molas e barras
rígidas obtendo-se a interpretação física dos parâmetros de penalidade e comportamento do
sistema estrutural. Uma analise matricial foi feita também de treliças e barras fixas. Tendo
estes conhecimentos matemáticos bem aprimorados, no qual são as ferramentas básicas
de calculo dos programas que utilizam o método dos elementos finitos, começamos um
aprendizado “mecânico” de um desses programas e posteriormente, através deste foi feita
analises de elementos estruturais simples como casca, estado plano de tensões e sólidos
(estado triaxial de tensões). Lembrando que no projeto individual foi dada maior ênfase no
estado plano de tensão e o programa utilizado foi o Femap.

Apresentador: Leila Miranda Santos

Título: Modelagem de placas e cascas utilizando o Método dos Elementos Finitos.

Orientador: Alex Alves Bandeira

	O projeto iniciou-se a partir do estudo dos conceitos básicos matemáticos, ou seja, o método de Newton, Lagrangiano e
Lagrangiano Aumentado que tem por sua vez seus princípios baseados no Método do Lagrangiano e da Penalidade,
onde resume um problema com restrição em um sem restrição. Fazendo o uso desses modelos resolveu-se problemas
de otimização e após fez-se o estudo de modelo físico de molas e barras rígidas, fazendo assim uma interpretação
física do problema. Fez-se, também, uma analise matricial aplicada a analise de treliças e barras fixas. Seguindo o
projeto começou a etapa de aprendizado ao programa computacional FEMAP, que foi utilizado para fazer a modelagem
de elementos estruturais simples a partir do Método dos Elementos Finitos (MEF), analisando as suas deformações,
como exemplo foi usado o elemento de casca, foi analisado também elementos no estado plano de tensões e no estado
triaxial de tensões.

Apresentador: Luiz Paulo Pinto Ferreira

Título: Retroanálise Para A Determinação Do Produto De Rigidez À Flexão Do Concreto Por Estruturas Sujeitas
À Excitação De Vento

Orientador: Alexandre de Macedo Wahrhaftig

Estruturas esbeltas têm como característica sua baixa freqüência natural. Isso, pois, uma
rigidez é baixa. Em estruturas de concreto armado, a rigidez da estrutura depende do esforço
que a mesma está resistindo. O presente estudo busca experimentalmente o valor da
freqüência natural de um pilar de concreto armado esbelto sob a ação de vento e a partir
deste valor calcular o valor da rigidez efetiva da estrutura.

Apresentador: Raquel Sanches Cambui

Título: Estudo da Influência da Uso do Resíduo Cerâmico em Argamassas

Orientador: Jardel Pereira Goncalves

A indústria do cimento consome grandes quantidades de recursos naturais não renováveis e é responsável por cerca de
7% da emissão mundial de CO2, contribuindo significativamente para o aquecimento global. Visando diminuir esses
índices, recomenda- se aumentar o teor de substituição de clínquer por materiais cimentíceos suplementares, reduzindo
a relação clínquer/cimento, ou utilizar tais materiais como adições minerais, substituindo parcialmente o cimento na
produção de argamassas e concretos. Alguns desses materiais são a sílica ativa, a cinza volante, a escória de alto forno
e a argila calcinada. A argila calcinada pode ser obtida em blocos e telhas de cerâmica vermelha, sendo necessário o
seu beneficiamento para uso como material suplementar ao cimento. Este trabalho apresenta um estudo das
características de argamassas que apresentam o resíduo cerâmico como adição mineral. Para tanto foi realizado um
estudo do teor ótimo de substituição de cimento pelo resíduo para produção de argamassas, mantendo- se as relações
agregado miúdo/cimento e água/cimento, variando o teor de substituição de 0% a 40%. Os resultados mostram que o
resíduo cerâmico gerado na região metropolitana de Salvador/Bahia apresenta potencial de uso como material
pozolânico para produção de argamassas.

Área: ENGENHARIAS   Sub-Área: ENGENHARIA DE MINAS



Área: ENGENHARIAS   Sub-Área: ENGENHARIA DE MINAS

Apresentador: Carmel Suzarte Ayres Vasconcelos

Título:  PG - Tratamento do rejeito da Mineração Boquira visando a recuperação de chumbo, zinco e ferro

Orientador: Luiz Rogerio Pinho de Andrade Lima

Na segunda metade do século vinte a Bahia foi um dos principais produtores nacionais de concentrado de chumbo, que
era usado para a produção de chumbo metálico usado em baterias para automóveis. O deposito de sulfetos metálicos
de Boquira, localizado na região centro-sul do estado, foi explotado entre os anos de 1956 e 1992. O minério era
fragmentado e um concentrado de galena posteriormente outro de esfalerita eram produzidos por flotação usando
xantatos como coletor, ao longo deste processo foram acumulados milhões de toneladas de rejeito que vem
despertando a atenção devido aos elevados conteúdos de metais com forte demanda, como ferro, chumbo e zinco. A
caracterização química, física e mineralógica do rejeito da Mineração Boquira gerado antes da implantação da produção
do concentrado de zinco (1974) é apresentada. A massa especifica do rejeito é 3,54 g/cm3. A distribuição do tamanho
das partículas do rejeito indicou que o d50 é de cerca de 117 ?m e a distribuição tem pouca dispersão. O rejeito é
composto majoritariamente por actinolita, tremolita, magnetita, quartzo, biotita, dolomita e clorita. Os teores de ferro,
chumbo e zinco no rejeito são relevantes (Fe2O3=45%, ZnO=1,57% e PbO=1,44%). A análise termogravimétrica indica
que a oxidação dos sulfetos do rejeito ocorre sob controle reativo (energia de ativação de 51 kJ/mol). A lixiviação do
rejeito com cloreto férrico durante duas horas causou a solubilização de cerca de 78% para o chumbo e de 61% para o
zinco, que após filtração puderam ser recuperados por precipitação, os testes cinéticos de lixiviação mostraram que a
taxa de dissolução dos metais é intensa nas três primeiras horas de reação tendendo a uma concentração constante a
partir da quarta hora. Os teste de eletrolixiviação com cloreto de sódio, por uma hora, solubilizou cerca de 71% para o
chumbo e de 83% para o zinco, a recuperação dos metais na fase liquida foi realizada por precipitação. Estes
resultados indicam que o rejeito da Mineração Boquira anterior a 1974 pode ser atrativo e a separação dos minerais de
interesses por concentração magnética seguida de tratamento hidrometalurgico ocorre facilmente.

Apresentador: Josevando Nascimento Nunes

Título:  PG - TRATAMENTO DO REJEITO DO GARIMPO DE ESMERALDA DE CARNAÍBA VISANDO A
RECUPERAÇÃO DE MOLIBDENITA.

Orientador: Luiz Rogerio Pinho de Andrade Lima

Molibdênio é um metal de grande aplicação na elaboração de ligas metálicas e na produção de aços especiais. O Brasil
não dispõe de uma produção formal de molibdenita (MoS2), porém a produção informal deste minério e as reservas
nacionais parecem expressivas. No estado da Bahia, especificamente na região do garimpo de esmeraldas da região de
Carnaíba (Pindobaçu), a molibdenita vem sendo separada por flotação de uma ganga composta de micas e outros
silicatos. Este concentrado mineral tem sido vendido para empresas localizadas em São Paulo para a produção de
óxido de molibdênio ou molibdênio metálico para ser usado como aditivos para aços inoxidáveis. Neste trabalho foi
estudada a recuperação do molibdênio contido no minério de Carnaíba usando lixiviação com distintos agentes
lixiviantes. Inicialmente, amostras do minério original e de um rejeito do processo de flotação artesanal de molibdenita
foram usados para estudos de caracterização química, mineralógica e física usando florescência e difração de raios-X e
ensaios de moagem em moinho de bolas. Nos ensaios de moagem foi identificado que a fragmentação do material
segue uma cinética de primeira ordem. Nas lixiviações direta do rejeito da flotação com hidróxido de sódio, carbonato de
sódio e ácido nítrico foram obtidos baixos valores de recuperação do molibdênio (cerca de 10%). Nas lixiviações, após
ustulação, do minério e do rejeito da flotação com carbonato de sódio e hidróxido de amônia foram obtidos altos valores
(cerca de 90%) de recuperação do molibdênio. Nas lixiviações direta do rejeito da flotação com hipoclorito de sódio
foram obtidos altos valores de recuperação do molibdênio (cerca de 90%).

Apresentador: Julio Cesar Santos Nascimento

Título: Análise e Modelagem do Escoamento Vertical Multifásico na Coluna de Produção de Poços de Petróleo

Orientador: Lindemberg de Jesus Nogueira Duarte

Escoamentos multifásicos são freqüentemente encontrados nas fases de produção e transporte de óleo e gás. O
escoamento simultâneo de gás e líquido pode ser encontrado em colunas de produção, linhas de surgências e linhas de
transferências, as quais podem ser encontradas em trechos horizontais, inclinados ou verticais. Inúmeras correlações
foram estabelecidas, com diferentes graus de empirismo e sofisticação, para o cálculo do gradiente de pressão ao longo
da coluna de produção, ou seja, do fundo do poço até a superfície. As correlações de maior destaque e que serão
empregadas neste trabalho são as correlações de Beggs e Brill (1973), Dukler e Eaton (1967) e Mukherjee e Brill
(1985).
O objetivo principal deste estudo é aplicação e aprimoramento de correlações empíricas para caracterização do
escoamento multifásico, determinação das propriedades PVT e comparação dos resultados calculados com os dados
reais de produção de poços de petróleo e gás natural. Neste contexto, espera-se identificar novas e melhores condições
de produção, as quais, por sua vez, contribuirão no processo de controle, diagnóstico e tomada de decisões no sentido
de maximizar a produção de petróleo do poço.
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Apresentador: Julio Cesar Santos Nascimento

Título: Análise e Modelagem do Escoamento Vertical Multifásico na Coluna de Produção de Poços de Petróleo

Orientador: Lindemberg de Jesus Nogueira Duarte

Nos intervalos estudados foi possível observar um aumento na queda de pressão e viscosidade do óleo e uma redução
significativa do liquid holdup com o incremento da vazão de gás na tabulacão. Quando se analisa o arranjo geométrico
das fases, variando as vazões de óleo e gás, foi possível observar o aparecimento dos seguintes padrões de fluxo:
estratificado liso (STRS), estratificado Ondulado (STRW) e o Anular (ANUL).
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Apresentador: Antonio Costa Silva Junior

Título:  PG - Mecanismo de Desenvolvimento Limpo em Usinas Sucroalcooleiras : Contribuições para a
Transferência de Tecnologia mais Limpa e Desenvolvimento Sustentável.

Orientador: Jose Celio Silveira Andrade

Uma das inovações do Protocolo de Kyoto foi a estipulação da cooperação entre os países para a mitigação das
mudanças climáticas. Dos mecanismos de flexibilização existentes, apenas o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL) permite a participação de países em desenvolvimento. O presente artigo busca avaliar as contribuições de
projetos de MDL em Usinas Sucroalcooleiras para a promoção de transferência de tecnologia mais limpa e do
desenvolvimento sustentável. Os resultados encontrados, a partir da interpretação dos dados empíricos coletados
através de análise documental, entrevista e visita técnica a Usina da Cosan localizada Região Oeste do Estado de São
Paulo, revelam que o referido projeto de MDL contribue de forma modesta tanto para promoção de transferência de
tecnologia mais limpa assim como para o desenvolvimento sustentável. Trata-se de um projeto que tem como principal
negócio a cogeração de energia através do bagaço de cana.  Assim, conclue-se que esse projeto de MDL está longe de
atingir o objetivo de estimular um desenvolvimento mais limpo, pois não promove a transferência de tecnologias mais
limpas e tem no aspecto da rentabilidade financeira, proveniente da venda dos créditos de carbono, e auto-suficiência
energética da Usina como grandes motivações para sua implementação, ficando o aspecto ambiental e social em
segundo plano.

Apresentador: Joao Francisco Monteiro Barragan

Título:  PG - CONFIABILIDADE DE EQUIPAMENTOS EM PLATAFORMAS OFFSHORE E EM UNIDADES DE
PROCESSAMENTO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL

Orientador: Rosana Lopes Lima Fialho

A crescente demanda global pelo desenvolvimento de equipamentos que
apresentem melhor desempenho e durabilidade vem impulsionando, cada
vez mais, pesados esforços das indústrias na confecção de produtos com
maior qualidade e segurança. É neste contexto que o estudo da
confiabilidade entra como um grande diferencial para as empresas que
desejam se tornarem mais competitivas e competentes. Por isto, este
trabalho tem por objetivo utilizar uma metodologia para avaliar alguns
equipamentos presentes nas plataformas offshore, e prever se tais
equipamentos estão sendo utilizados de forma apropriada ou se é possível
a realização de intervenções para a otimização da produção. Um outro
objetivo será, a estimação de parâmetros de modelos clássicos utilizados no
estudo da confiabilidade, podendo assim, representar de que forma os
equipamentos se desgastam ao longo do tempo.

Apresentador: Jose Delfino Sá

Título:  PG - NOVA MODELAGEM DO IPTU DE SALVADOR QUE POTENCIALIZE A BUSCA PELO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Orientador: Carlos Arthur Mattos Teixeira

O trabalho proposto utilizará os princípios e métodos de pesquisa operacional para desenvolver uma nova modelagem
para o IPTU no município de Salvador. O novo modelo tem três objetivos fundamentais: reduzir as iniqüidades do
sistema atual, apoiar o desenvolvimento sustentável e criar incentivos para a preservação ambiental. O formato
proposto deverá representar uma contribuição significativa para as políticas do IPTU em Salvador, e possivelmente em
outros municípios.



Área: ENGENHARIAS   Sub-Área: ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

Apresentador: Luiz Henrique Santos Torres

Título:  PG - Controle Adaptativo por Modelo de Referência Aplicado à Melhoria das Condições Operacionais de
um Sistema de Bombeio Mecânico para Poços de Petróleo

Orientador: Leizer Schnitman

Estudos têm demonstrado que o bom funcionamento dos poços de petróleo com sistemas de bombeio mecânico (BM) é
atribuído às técnicas e métodos capazes de controlar o nível de fluido no anular do poço por meio de um modelo
dinâmico. Um tipo de problema operacional com impactos simultâneos sobre a produtividade e os custos de
manutenção é a pancada de fluido. Esta situação provoca uma redução do deslocamento do efetivo do pistão e
conseqüente perda de produção. Este problema está associado também com o aumento dos custos operacionais para
a reparação de partes da bomba de fundo do poço. Entretanto, a presença de incertezas no modelo que estão
relacionadas com as características do fluido presente no poço, ou associadas à montagem elétrica ou mecânica do
BM, podem prejudicar o bom desempenho de um controlador convencional (e.g.: PID). Estas incertezas também não
contribuem para a obtenção de bons resultados, podendo reduzir significativamente a produtividade do poço e provocar
danos ao equipamento com a pancada de fluido. O objetivo deste trabalho é apresentar um controlador adaptativo por
modelo de referência para tratar as incertezas no modelo dinâmico para o controle de nível de fluido no anular do poço
e conseqüente melhoria das condições de operação da unidade de bombeio. Os resultados obtidos mostram que o
controlador adaptativo é capaz de lidar satisfatoriamente com mudanças no processo de elevação e incertezas no
modelo, tal como na composição do fluido bombeado (partes de água, petróleo e gás), que é uma situação muito
comum em campos de produção real.

Apresentador: Vitor Emmanuel Andrade

Título:  PG - Sistema de Detecção e Diagnóstico de Falhas de Coluna de Desetanização de uma Unidade de
Recuperação de Gás Natural utilizando Lógica Fuzzy

Orientador: Marcelo Embirucu de Souza

A indústria de gás natural tem uma grande importância estratégica e econômica para o desenvolvimento do Brasil. O
processamento de gás natural tem como principal objetivo garantir a especificação do gás para os consumidores finais
do produto. Assim como na maioria das indústrias do cenário atual, existe uma necessidade de produzir com alta
qualidade, de reduzir as taxas de rejeição do produto e de satisfazer leis que regulamentam questões ambientais e de
segurança do trabalho. As tecnologias de controle e de monitoramento são aplicadas a processos a fim de se conseguir
uma operação eficiente e segura, garantindo as necessidades descritas. O presente projeto tem o propósito de
desenvolver um sistema para a detecção e diagnóstico de falhas de uma coluna de desetanização de LGN em uma
Unidade de Recuperação de Gás Natural (URGN), utilizando para isto a lógica fuzzy como técnica para processar
conhecimento especialista e dados históricos da operação de uma planta existente. Como resultado do projeto proposto
espera-se que haja uma melhoria em aspectos de segurança, meio ambiente, produtividade e qualidade do produto.
Espera-se, sobretudo, uma contribuição científica relevante, através do desenvolvimento e aplicação de técnicas
avançadas de detecção e isolamento de falhas em processos industriais, e a consequente publicação destes resultados
em periódicos indexados.
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Apresentador: Dorival Santos Mota

Título: Integração do Metrô de Salvador no Sistema de Transportes Coletivos - Estação Acesso Norte

Orientador: Wellington Correia de Figueiredo

Este trabalho tem como objetivo estudar quais serão os impactos gerados na estação urbana, com implantação do
Metrô de Salvador. Tomando como foco principal a Estação Acesso-norte e outras  Estações.
O projeto do Metrô sofreu modificações, fazendo com que não fosse possível avaliar os impactos quantitativamente,
mas pôde-se chegar a algumas conclusões.
	Os impactos foram estudados em modalidades: transporte, social, econômico e meio ambiente. Durante o estudo
modal, foi notório que todos os impactos estão diretamente ligados à organização do transporte público. Como de fato
atualmente Salvador não tem um bom planejamento do sistema de transporte, teremos alguns problemas com a
reorganização das linhas de ônibus e com tráfego.
	A Estação Acesso-norte sofreu uma grande transformação que irá causar um certo impacto visual aliado às possíveis
diminuição da emissão de ruídos, da emissão de poluentes e do tráfego de ônibus. Para tanto será necessário um
melhor planejamento, para que os grandes congestionamentos não sejam problemas para os usuários do transporte
urbano que trafegava no trecho Lapa-Acesso Norte.
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Apresentador: Alice Batista Valente Barbosa

Título: Impedâncias a parâmetros distribuídos para implementaçãao de filtros elétricos

Orientador: Robson Nunes de Lima

Atualmente existe uma tendência a se utilizar frequências de operação mais elevadas nos sistemas de comunicação
sem fio para se dispor de maiores faixas de passagem e, portanto, de maiores taxas de transmissão de dados. Assim
sendo, os elementos de circuitos a parâmetros distribuídos são necessários.
O  presente trabalho consiste no estudo e na concepção de impedâncias a parâmetros distribuídos destinadas à
implementação de filtros elétricos passivos para operação em microondas. Projetaram-se, até então: (1) filtros passivos
a parâmetros concentrados do tipo passa-baixas com freqüência de corte de 450 MHz e 550 MHz, atenuação máxima
na faixa de passagem de 0,3dB e mínima na faixa de rejeição de 60dB;  (2) filtros passa-baixas e passa-faixa a
parâmetros distribuídos com frequência de corte e central de  900 MHz e 2,45 GHz com aproximações do tipo
Butterworth, Chebyshev e Elíptico.  Para os elementos a parâmetros distribuídos, utilizou um substrato do tipo Duroid.
No projeto dos mesmos, utilizou-se a ferramenta computacional ADS-Agilent (Advanced Design System). A análise da
resposta em frequência foi baseada nos parâmetros de espalhamento (parâmetros S).  Medições preliminares dos
parâmetros de espalhamento foram realizadas com um "Network Analyzer".

Apresentador: Braulio Barreto Moreira de Oliveira

Título: Análise do consumo de energia elétrica de equipamentos de informática

Orientador: Asher Kiperstok First

O consumo de energia elétrica dos equipamentos de informática é responsável por uma parcela relevante dos gastos
totais com energia em prédios públicos. Devido a isso, é importante o conhecimento das características elétricas reais
desses equipamentos, visando sua utilização de maneira mais eficiente. Na literatura, esses dados não são de fácil
acesso, o que dificulta uma gestão mais eficiente desses recursos.

No âmbito do Programa de Racionalização do Consumo de Água e Energia nos Prédios Públicos Estaduais, realizado
pelo Teclim em parceria com a Secretaria de Administração do Estado da Bahia (SAEB), pretende-se obter subsídios
para analisar a carga instalada nestes prédios. O estudo apresentado avalia o consumo de energia elétrica de
equipamentos de informática mais utilizados: impressoras, estabilizadores, monitores e computadores de mesa.

Foram realizadas medições do consumo de energia elétrica, utilizando um medidor com resolução de 1Wh (Watt x hora)
e precisão de 1%. Para tal, foi registrado em uma planilha o consumo do equipamento mensurado após intervalos de
tempo pré-definidos. Os equipamentos de informática analisados foram uma multifuncional (impressora), um monitor 17
polegadas, um computador pessoal e um estabilizador.

Os resultados preliminares indicam que a potência elétrica desses equipamentos é relativamente pequena se avaliada
individualmente. Contudo, como no caso dos prédios públicos, ações pontuais podem gerar uma grande economia de
energia, como, por exemplo, desligar o monitor em horários nos quais não estiver utilizando e ativar o gerenciamento de
energia para colocar o computador em modo de espera após certo tempo de inatividade. Visando quantificar essas
ações de eficiência, mediu-se também o consumo de um computador com o monitor apagado e em stand by.

Considerando que o consumo de energia dos equipamentos de escritório representa 15% do consumo total nos prédios
públicos (PROCEL,2001) e que o consumo de eletricidade do setor público no ano de 2009 foi de 36.693GWh, segundo
o Balanço Energético Nacional (BEN 2010, Empresa de Pesquisa Energética), fez-se uma extrapolação de quanto
poderia ser economizado no setor público brasileiro, em uma medida com custo bastante reduzido.

Apresentador: Bruno Pereira de Carvalho

Título: Avaliação de Desempenho de um Gerador Eólico de Energia Elétrica

Orientador: Caiuby Alves da Costa

Neste trabalho, pretende-se realizar uma análise do desempenho de um aerogerador de energia elétrica, utilizando
como estudo de caso o aerogerador da Escola Politécnica da Universidade Federal da Bahia. O trabalho conta com as
etapas de revisão bibliográfica, levantamento estatístico de dados e análise dos dados coletados. Primeiramente, foi
feita uma revisão da teoria, formando assim um embasamento necessário para se aplicar a metodologia proposta,
levando em consideração o cenário global e local da energia eólica. Para tanto, foi estudado nos âmbitos nacional,
regional e local o potencial eólico, a legislação específica e as políticas de incentivo. Posteriormente, realizou-se o
estudo dos sistemas de geração eólica e regulamentação específica (ABNT NBR IEC 61400-1:2008), objetivando o
levantamento dos principais componentes e características destes sistemas. A partir desta revisão bibliográfica será
possível realizar o levantamento de dados das grandezas necessárias à análise de desempenho do aerogerador
específico. A metodologia de análise consiste em primeiramente, avaliar o potencial eólico do gerador eólico em estudo
utilizando como
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Apresentador: Bruno Pereira de Carvalho

Título: Avaliação de Desempenho de um Gerador Eólico de Energia Elétrica

Orientador: Caiuby Alves da Costa

ferramenta de auxílio computacional o software livre ALWIN, programa específico a análises estatísticas envolvendo
aerogeradores e grandezas eólicas, e a partir destes resultados obter a estimativa de energia eólica gerada. Por fim,
será feita a avaliação comparando os resultados das grandezas estimadas com as grandezas medidas. O trabalho é
finalizado com o diagnóstico técnico e possíveis soluções para otimização do sistema, além da disponibilização de
resultados em relatório final bem como redação de artigo.

Apresentador: Bruno Queiroz Gama

Título:  PG - desenvolvimento de um sensor fotodetector de filme nanoestruturado de SnO2

Orientador: Marcio Fontana

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sensor fotodetector de filme nanoestruturado de SnO2 poroso a partir
do processo de pulverização química. A técnica de pulverização química foi utilizada para a deposição dos filmes de
SnO2 sobre substrato de silício. Uma solução de tetracloreto de estanho pentahidratado (SnCl4.5H2O 98% da Alfa
Easa) diluída em álcool etílico (C2H5OH da Merck) foi pulverizada sobre o substrato de silício formando o filme de
SnO2 nanoestruturado.
A deposição de filmes de SnO2 está sendo realizada em silício a partir do processo de pulverização química variando a
temperatura de deposição. Um conjunto de propriedades dos filmes já foi caracterizado, a saber: propriedades
morfológicas (microscopia de força atômica - AFM e microscopia eletrônica de varredura -MEV), e ópticas
(espectroscopia de micro-Raman, transmitância) dos filmes de SnO2 . O projeto pretende obter uma instrumentação
eficiente para condicionar o filmes de SnO2 para operar como um fotodetector poroso nanoestruturado que será
avaliado para detecção de diferentes intensidades luminosas.
	Também será realizada a caracterização do Filme de SnO2 através uma função Resistência X Temperatura. Para isso
foi criada uma fonte de corrente controlada por tensão. Esta fonte deverá aquecer e resfriar uma placa por efeito peltier,
e assim será analisado a resistência do filme de SnO2 com a variação da temperatura. O controle da tensão no circuito
e a medição da resistência do filme serão realizados por um multímetro ligado ao computador via interface GPIB.
Espera-se encontrar uma curva não linear(histerese) da resistência do filme de SnO2 após o aquecimento e
resfriamento sucessivo. Se confirmado tais propriedades poderemos aplicar o uso no filme no desenvolvimento do
fotodetector.
O projeto possui uma grande viabilidade técnico-econômica na sua execução, apresenta perspectivas futuras muito
interessantes para o desenvolvimento de novas indústrias brasileiras com grande valor científico agregado ao produto.
O projeto proposto está relacionado com o interesse científico e tecnológico de obter novas informações sobre
fotodetectores para o desenvolvimento de novas tecnologias na área de sensores com alta eficiência e confiabilidade.
Os novos materiais têm grandes impactos em nossa economia, que passam às vezes despercebidos. O
desenvolvimento de um novo tipo de fotodetector como o proposto neste projeto, poderá ter um impacto direto no setor
de sensores (gerando novas tecnologias, sensores mais eficientes e compactos). Dessa forma, indústrias formadas em
incubadoras ou indústrias existentes poderão utilizar a experiência e os resultados deste projeto para a geração ou
aprimoramento de seus produtos.

Apresentador: Caio Saude da Silva

Título:  PG - Sensoriamento de sistema de precisão

Orientador: Herman Augusto Lepikson

A pesquisa se baseou num estudo de diversos sensores de deslocamento angular e linear aplicados ao projeto
DEBRATOR, fazendo um paralelo entre as vantagens e desvantagens de cada um, e os seu funcionamento. Além
disso, a pesquisa buscou as principais especificações deles, como resolução, linearidade, tamanho, área , entre outras,
com o intuito de ter uma plena certeza do sensor que será adquirido pelo projeto.

Apresentador: Daniel Goncalves de Souza Neto

Título:  PG - Conversor Sigma-Delta com Sensor Termo-resistivo

Orientador: Amauri Oliveira

Os sensores termo-resistivos têm inúmeras aplicações, dentre as quais podem ser citadas: medição de temperatura,
radiação térmica e velocidade de fluidos. No projeto de sistemas de medição com esse tipo de sensor, é necessário
determinar os parâmetros estáticos e dinâmicos do mesmo, com o objetivo de escolher a corrente eficaz em que o
dispositivo deve operar no sistema realimentado. Além disso, estes parâmetros dão uma idéia de quão rápida ou lenta
será a resposta temporal do sistema realimentado.
Este trabalho cobre um conjunto de atividades relacionadas a caracterização de sensores termo-resistivos, que vai
desde o estudo da plataforma de aquisição de dados com base em instrumentos com interface GPIB e Serial disponível
no Laboratório de Instrumentação Eletrônica (LIE), construção de circuitos eletrônicos, até a
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Orientador: Amauri Oliveira

realização dos ensaios térmicos e elétricos para determinação dos parâmetros estáticos e dinâmicos de um conjunto de
quatro sensores. Estas atividades foram priorizadas, pois os resultados obtidos serão utilizados por um aluno do Curso
de Doutorado em Engenharia Elétrica (CDEE) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que, em sua proposta,
pretende implementar um conversor sigma-delta térmico de segunda ordem para medição de temperatura e radiação
térmica.
O controle remoto dos instrumentos programáveis, necessário para realização dos ensaios, foi feito via MATLAB®,
utilizando uma das inúmeras ferramentas disponíveis nesse software, a Instrument Control Toolbox. A linguagem de
interface utilizada foi a SCPI, que compreende um conjunto de comandos escritos em código ASCII, obedecendo a uma
estrutura hierárquica conhecida como tree system. Com os resultados obtidos a partir dos ensaios realizados, pôde-se
selecionar o sensor que melhor se adequava a arquitetura proposta pelo aluno de doutorado, neste caso, um sensor
linear (PT-100). Os demais sensores caracterizados poderão ser utilizados em futuros trabalhos desenvolvidos pelo
grupo de pesquisa do LIE.

Apresentador: Debora Maria Short Sotero

Título: Algoritmos para controle, navegação e localização de veículos móveis.

Orientador: Andre Gustavo Scolari Conceicao

O projeto trata do desenvolvimento de um Sistema de Controle Autônomo aplicável a robótica móvel, voltado para
aplicações em tempo real em ambientes dinâmicos.
Para o desenvolvimento do sistema de controle autônomo para veículos móveis, que é o projeto principal, a contribuição
deste trabalho foi o estudo e desenvolvimento de algoritmos que forneçam autonomia a veículos móveis. Foi abordado
o desenvolvimento de modelos matemáticos e algoritmos para localização e navegação de veículos móveis baseados
em probabilística.
A linha de pesquisa foi direcionada para uma abordagem que utilizou a robótica probabilística. A idéia central da
robótica probabilística é fazer uma representação explícita da incerteza usando ferramentas da teoria da probabilidade.

Apresentador: Diogo Batista Santana

Título: Plataforma de Testes de Circuitos e Dispositivos Operando em Radiofrequência

Orientador: Robson Nunes de Lima

Apresenta-se uma plataforma de testes compatível com o padrão GPIB (General Purpose Interface Bus) para testes de
circuitos operando em RF (radiofrequência). O GPIB, também conhecido como padrão IEEE-488, é um protocolo de
comunicação largamente utilizado para controlar instrumentos de medição. Por meio desta plataforma é possível
automatizar testes de dispositivos e sistemas, tais como transistores, amplificadores, transceptores RF. Baseado neste
protocolo desenvolveu-se um software capaz de controlar os seguintes instrumentos: fonte DC de tensão Agilent 3631A,
Multímetro Digital Agilent 34401A, Analisador de Espectro Agilent E4404B, geradores de sinal RF Agilent 33250A e
8648A, Gerador Vetorial de Sinal Agilent E4438C e o Analisador de rede Agilent E5071C. Com estes instrumentos têm
sido realizados testes como caracterização AC e DC de transistores, obtenção de parâmetros de espalhamento (S) e
análise espectral de sinais. Este software permite uma interface simples com o usuário, bem como é flexível à
incorporação de novos testes necessários à caracterização de dispositivos RF.

Apresentador: Elizeu Matias Ataide

Título: LIPSL - Laboratório Suporte aos Laboratórios Integrados do Curso de Engenharia Elétrica e Ações de
Manutenção na área de informática da EPUFBA - ANO 1

Orientador: Marcio Fontana

Embora a motivação para a Reforma Curricular do Curso de Engenharia Elétrica remonte à década de 80 e se origine
da flagrante antiguidade de nossa estrutura curricular, problemas mais recentes, e não menos notórios, vêm instigando
nossa mente e urgindo por inovações. Três problemas caracterizavam globalmente o cenário do antigo currículo de
engenharia elétrica e ameaçavam o desempenho do curso, seu crescimento e a consecução de seu propósito primeiro:
a formação de material humano sensível às necessidades do país e de qualidade elevada o bastante para atuar na área
da Engenharia Elétrica em qualquer ponto do planeta. Os três problemas mencionados eram: o currículo de Engenharia
Elétrica vigente não está afinado com o mercado de trabalho, antigamente o curso não se mostrava capaz de incentivar
os alunos a alimentar os seus ideais e perseverar em seus estudos em entusiasmo e alegria e os engenheiros
eletricistas egressos da UFBA não estavam suficientemente  preparados para realizar atividades de desenvolvimento
tecnológico e empreendedoras.

Atualmente, após a implantação do Projeto Pedagógico do Novo Currículo do curso de graduação em Engenharia
Elétrica (vigente desde 2007), a filosofia do Novo Currículo está progressivamente evoluindo e
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buscando a consolidação. O projeto pedagógico, atualmente, produz um perfil de Engenheiro Eletricista compatível com
a demanda do mercado de trabalho regional e capaz de atuar de forma universal. O profissional está inserido na cadeia
produtiva regional ou nacional e apto a se manter atualizado, contribuindo para o desenvolvimento da tecnologia e o
exercício da técnica. Os laboratórios integrados (L.I.s) são atividades de duas ou quatro horas semanais, constituídas
inteiramente de aulas práticas na área de Engenharia Elétrica que ocorre em praticamente em todos os semestres,
exceto o primeiro, pro falta de subsídios teóricos, e os dois últimos, quando substituídos pelo Trabalho Final de
Graduação e pelo Estágio Curricular. Um aspecto de fundamental importância nos L.I.s é a sua interdisciplinaridade,
que ajuda o estudante vencer aquele que talvez seja o maior desafio intelectual do curso: a interação de conceitos a
bordados teoricamente em disciplinas separadas, porém com viva correlação entre si. Tais manobras estão permitindo
o aprendizado e o processo de amadurecimento dos futuros engenheiros eletricistas.

Recentemente, com a extinção do NUMEP, um novo laboratório foi concebido no local para ampliar as atividades dos
L.I.s. O LIPSL (Laboratório Integrado Professor Sílvio Loureiro) foi criado com o objetivo de auxiliar a execução, em
horas extra classe, todas as atividades oriundas de roteiros/projetos vinculados aos Laboratórios Integrados do curso de
Engenharia Elétrica.

Neste sentido, dois conjuntos de ações institucionais devem ser estruturados no LIPSL. O primeiro conjunto está
relacionado com o funcionamento do LIPSL para atendimento aos Laboratórios Integrados (recepção dos alunos, auxílio
no laboratório, montagem de sistemas de agendamento do espaço de criação de um canal de comunicação funcional
com os estudantes, etc.). O segundo conjunto de ações está relacionado minimamente com um conjunto de serviços
vinculados a informática/computadores da EPUFBA, anteriormente oferecido pelo NUMEP, que vai de diagnóstico de
equipamentos e, se possível, conserto das máquinas.

Apresentador: Emanuel Benicio de Almeida

Título:  PG - Identification of a Nonlinear black-box model based on wavelet network to infer sucker-rod
pumping position from torque current of the motor

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

This paper presents a nonlinear black box modeling using Hammerstein-Wiener and Nonlinear ARX models based on
wavelet network, to infer sucker-rod pumping position from torque current of induction motor. The input-output data did
collect from an experiment setup that involves a pumping unit and an oil well developed to tests at a sampling rate of
0.05 seconds. The data set was split in two portions of equal size, to create two independent data sets for estimation and
validation, respectively. Before to estimate the model the input and output data were prefiltered by a digital elliptic filter.
Afterwards the impulse response did estimated by correlation analysis. Then to estimate the model order did consider
two priori information: the value of dead time nk =1, and the value of na = 2, and nb = 2, that are the model orders. Other
orders were evaluated using Akaike's final prediction error (FPE). Then, did used both nonlinear blocks of the
Hammerstein-Wiener structure and in the NLARX structure by the wavelet network to estimate the nonlinearity from the
model. Finally, the best fit was obtained using the NLARX Structure.

Apresentador: Lucas Antonio de Santana Santos

Título: Desenvolvimento de Circuito de Condicionamento Para Sensores de Gás de Filmes Finos de Dióxido de
Estanho

Orientador: Marcio Fontana

Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sensor fotodetector de filme nanoestruturado de SnO2 poroso a partir
do processo de pulverização química, A técnica de pulverização química foi utilizada para a deposição dos filmes de
SnO2 sobre substrato de silício. Uma solução de tetracloreto de estanho pentahidratado (SnCl4.5H2O 98% da Alfa
Easa) diluída em álcool etílico (C2H5OH da Merck) foi pulverizada sobre o substrato de silício formando o filme de
SnO2 nanoestruturado.
Os sinais do filme de SnO2 e da temperatura (LM35) são submetidos a conversões analógicas e
posteriormente digitalizados pelo conversor AD do microcontrolador. A reconstrução destas variáveis é
realizada matematicamente no microcontrolador.
A deposição de filmes de SnO2 está sendo realizada em silício a partir do processo de pulverização
química variando a temperatura de deposição. Um conjunto de propriedades dos filmes já foi caracterizado, a saber:
propriedades morfológicas (microscopia de força atômica - AFM e microscopia eletrônica de varredura -MEV), e ópticas
(espectroscopia de micro-Raman, transmitância) dos filmes de SnO2 . No entanto, o projeto e o desenvolvimento do um
circuito microcontrolado de caracterização e de protótipagem rápida do fotodetetor precisa ser estudado, projetado e
construído. O projeto pretende obter uma instrumentação
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Orientador: Marcio Fontana

eficiente para condicionar o filmes de SnO2 para operar como um fotodetector poroso nanoestruturado que será
avaliado para detecção de diferentes intensidades luminosas.
De modo geral, a tecnologia dos sensores disponível na literatura, baseia-se principalmente em filmes finos depositados
sobre superfícies planas, formadas em geral por filmes finos compactos. O princípio de funcionamento do sensor de
SnO2 poroso não depende da morfologia do substrato. No entanto, a condutância elétrica do filme é diretamente
proporcional ao aumento da área sensora. Dessa forma, para uma mesma área útil podem-se obter sensores de gases
porosos muito mais eficientes que os sensores planos.
O projeto possui uma grande viabilidade técnico-econômica na sua execução, apresenta perspectivas futuras muito
interessantes para o desenvolvimento de novas indústrias brasileiras com grande valor científico agregado ao produto.
O projeto proposto está relacionado com o interesse científico e tecnológico de obter novas informações sobre
fotodetetores para o desenvolvimento de novas tecnologias na área de sensores com alta eficiência e confiabilidade.
Os novos materiais têm grandes impactos em nossa economia, que passam às vezes despercebidos. O
desenvolvimento de um novo tipo de fotodetetor como o proposto neste projeto, poderá ter um impacto direto no setor
de sensores (gerando novas tecnologias, sensores mais eficientes e compactos). Dessa forma, indústrias formadas em
incubadoras ou indústrias existentes poderão utilizar a experiência e os resultados deste projeto para a geração ou
aprimoramento de seus produtos.

Apresentador: Patricia Lins de Paula

Título:  PG - Estudo do Padrão IEC 61850 e seus Protocolos de Comunicação em Subestações sobre Aspectos
de Comunicação e Tolerância a Falhas em Sistemas Distribuídos

Orientador: Sergio Gorender

O panorama das redes de automação de sistemas elétricos tem evoluído de uma concepção isolada e centralizada para
uma configuração interconectada e distribuída, com as vantagens da disponibilidade de informações e o alcance de
altas taxas de transmissão de dados, indispensável para sistemas distribuídos com requisitos de tempo real, além da
garantia de continuidade das operações, sobretudo de acionamento de equipamentos e sistemas elétricos, a partir da
adoção de mecanismos de tolerância a falhas em sistemas de automação distribuídos. O objetivo deste trabalho,
portanto, é estudar a série de normas IEC 61850 e seus protocolos de comunicação em redes de automação industrial
de subestações, no que tange a aspectos de comunicação e tolerância a falhas em sistemas distribuídos, visto que
estes atendem aos requisitos de confiabilidade, segurança e disponibilidade das redes, definindo funções especificas
para automação em sistemas elétricos.

Apresentador: Rommel Pinheiro França

Título:  PG - Simulação da Ferroressonância em Sistemas Elétricos de Potência Utilizando Plataforma com
Aquisição de Dados Controlada

Orientador: Niraldo Roberto Ferreira

		Um sistema elétrico de potência real opera com tensões desequilibradas. Isto ocorre devido a uma variedade de
fenômenos eletromagnéticos que surgem na operação destes sistemas. Descargas atmosféricas, operações de
chaveamento, cargas não-lineares e curto-circuitos podem causar estes fenômenos e gerar distúrbios no sistema
elétrico, onde destaca-se a ferroressonância. Este fenômeno pode surgir em topologias específicas de redes
fracamente amortecidas, na interação de reatâncias saturáveis com capacitâncias do sistema. Pode produzir
sobreaquecimento dos transformadores e estresse da isolação com falhas operacionais e danos nos equipamentos. Um
meio adequado para a predição da ferroressonância é através de sua simulação no domínio do tempo. Para tanto, é
necessário a correta modelagem de seus elementos não-lineares. Este trabalho visa o estudo da ferroressonância em
sistemas de potência fazendo simulações no domínio temporal empregando modelos precisos de histerese para
descreverem indutâncias não-lineares e transformadores saturáveis.

Apresentador: Samy Marcelo Nascimento

Título:  PG - Ferramentas de Apoio a Projetos de Amplificadores de Potência de Radiofrequência

Orientador: Robson Nunes de Lima

O presente relatório envolve o trabalho em Iniciação Científica no projeto Amplificadores RF
Multibanda, sob a orientação do Prof. Dr. Robson Nunes de Lima. O objetivo do trabalho foi
desenvolver ferramentas que facilitassem o projeto de amplificadores, tornando cálculos mais rápidos
e avaliações mais precisas e economizando tempo do projetista. O projeto de tais amplificadores
possui várias etapas, partindo da caracterização de transistores por parâmetros de espalhamento,
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passando por análises de estabilidade e escolha de classe de operação e chegando ao projeto de
redes de adaptação de impedância. Partindo da matriz de espalhamento do componente ativo, é
possível, através do programa, analisar sua estabilidade e, se necessário, obter uma rede estável a
partir da adição de uma resistência. Essa análise é disponibilizada ao usuário através de gráficos
ou tabelas. Em circuitos com amplificadores, é necessário que, para a minimização das perdas ou
para o atendimento de certos requisitos, sejam adicionados circuitos de adaptação de impedância
aos terminais de entrada e saída da rede. Foram implementadas funções para o cálculo direto
da impedância necessária para tais circuitos. Ferramentas adicionais foram desenvolvidas para
o projeto rápido de circuitos de adaptação de impedância baseados em linhas de transmissão e
linhas associadas a uma reatância, e para o cálculo de chaves multiressonantes. Os programas
desenvolvidos foram utilizados no projeto de um amplificador de 900 MHz.

Área: ENGENHARIAS   Sub-Área: ENGENHARIA MECÂNICA

Apresentador: Branilson Luiz Santos Costa

Título:  PG - Projeto de SIstema de Manufatura Aditiva de Baixo Custo

Orientador: Herman Augusto Lepikson

Manufatura rápida (Additive Manufacturing) é terminologia adotada pela ASTM International para os sistemas de
fabricação rápida por adição de material, também conhecida como prototipagem rápida (Rapid Prototyping) ou
Impressão tridimensional (3D printing). Trata-se de um conjunto de tecnologias voltadas a construção de sólidos em três
dimensões orientada por um modelo CAD 3D no computador, nestas tecnologias as peças são construídas por meio da
adesão de materiais em geral camada a camada até formar o sólido correspondente ao modelo tridimensional. Diferente
dos sistemas de manufatura subtrativa (torneamento, fresa, etc.) a manufatura aditiva possui a vantagem de permitir a
construção de peças com geometria livre, montagens prontas, formas complexas, volumes ocos, muito difíceis ou até
impossíveis de serem feitos por meio de manufatura subtrativa.

O sistema abordado neste trabalho visa produzir componentes plásticos por meio da  aglutinação de materiais
termoplásticos depositados por um pequeno sistema de termo-extrusão acoplado em um sistema de posicionamento de
três eixos. Sob a orientação de um sistema de manufatura controlado por computador – CAM. Um fino filamento de
material é precisamente depositado para formar sucessivas camadas sobrepostas umas sobre as outras.

Produtos deste tipo disponíveis no mercado atualmente têm custos de aquisição, manutenção e insumos bastante
elevados que impossibilitam sua utilização pela maioria dos potenciais usuários, portanto o objetivo do desenvolvimento
deste sistema é inicialmente reduzir os custos de propriedade através da seleção de componentes alternativos para
redução do custo da máquina, utilização de insumos plásticos em sua forma bruta (grãos ou pó) sem nenhum
processamento prévio, eliminando assim parte dos custos com insumos, que também serão processados por com o
menor uso de energia e matérias possível. Adicionalmente objetiva-se nacionalizar o desenvolvimento deste tipo de
tecnologia ainda incipiente no Brasil apesar de já serem discutidas em âmbito internacional desde o final da década de
80.

O trabalho abrange desde as etapas iniciais de projeto: levantamento informacional; conceituação; e detalhamento, até
a escolha de materiais a serem processados e construção e testes do protótipo. O projeto leva em conta, além da
redução dos custos, outros aspectos importantes nestes sistemas como redução do desvio dimensional, minimização
da rugosidade superficial e resistência mecânica das peças produzidas com o sistema. Foram utilizadas no projeto
consagradas ferramentas de desenvolvimento de produtos como QFD, Matriz Morfológica, prototipagem virtual, DFMA,
etc.

Apresentador: Caio Freire de Andrade

Título: Estudo de desenvolvimento e emissões dos veículos do ciclo diesel em dinamômetro de Chassi
operando com misturas binárias (Diesel +Biodiesel).

Orientador: Ednildo Andrade Torres

O uso de bicombustíveis em motores vem se desenvolvendo ao longo dos anos. Desde 1897, quando Rudolf Diesel
patenteou o motor a diesel, já se desenvolviam estudos utilizando óleos vegetais como combustíveis. Com a
implementação da revolução industrial esses tipos de combustíveis perderam força sendo utilizados os combustíveis
fosseis. Com a crise do petróleo a necessidade da substituição desses combustíveis ficou evidente e os bicombustíveis
ganharam outra vez  espaço no cenário mundial. A alternativa mais viável par
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motores diesel foi o biodiesel, que consiste no processamento de óleo vegetal resultando em um ester(biodiesel). Este
trabalho tem como objetivo desenvolver uma metodologia e testar veículos com motores do ciclo diesel utilizando as
misturas B5(5% biodiesel 95% diesel), B50 e B100, sendo a matéria prima desse biodiesel OGR( Óleos e Gorduras
Residuais). O primeiro passo foi a elaboração de uma revisão bibliográfica, seguida pelos testes que tiveram como
objetivo levantar as curvas de potência do motor, torque, acelerações de retomada e foram analisadas as emissões
gasosas de O2, CO, CO2, NOx e NO2. Embora os resultados ainda sejam de caráter preliminares, já é possível
identificar as tendências dos resultados

Apresentador: Diego Campelo Carvalhal

Título: Desenvolvimento de metodologia e testes de veículos com motores do ciclo diesel utilizando uma
mistura binária diesel-biodiesel em dinamômetro de chassi

Orientador: Ednildo Andrade Torres

Devido a crescente demanda por combustíveis fosseis, fica claro que forma-se um novo ambiente, propicio para a
busca de novas e limpas fontes de energia, além disso, as recentes crises de produção do petróleo, o oligopólio
exercido pela OPEP, a instabilidade política na principal região de extração e a incerteza sobre a decadência das fontes
de combustíveis fósseis, promovem um foco maior para as energias alternativas e principalmente sobre o uso de
biocombustíveis. Outra questão muito importante e que vem ganhando muita força nas ultimas décadas por se tornar
cada vez mais evidente no cotidiano das pessoas é a questão de impacto ambiental. O uso de biocombustíveis
reduzem estes impactos, trazendo melhorias tanto no meio econômico e quanto no social. Como o biodiesel usado nos
testes é o OGR (óleo de gordura residual), além evitar que uma quantidade de óleo fosse descartadas nos afluentes
fluviais, causando uma grande poluição, será também uma fonte de renda pois o antigo dejeto passa a ser um produto
com valor agregado.
 	Foi feita uma revisão bibliográfica para proporcionar o cenário dos estudos feitos sobre o tema e assim, perceber os
problemas encontrados para encontrar possíveis soluções. Levando em consideração as situações descritas, elaborou-
se uma metodologia e testou-se veículos com motores do ciclo diesel, utilizando a mistura binária diesel-biodiesel em
proporções de B5 (5% biodiesel e 95% diesel), comprado em um posto localizado no bairro da Graça (Salvador), B20,
B50 e B100, sendo utilizado o biodiesel de OGR produzido na planta piloto do Laboratório de Energia e Gás da Escola
Politécnica (LEN), UFBA. Após esta analise foram feitos  uma serie de testes em que as curvas de potência,
acelerações de retomada em 3ª e 4ª marcha, sendo que a avaliação de desempenho foi realizada através da medição
do tempo de resposta do motor no teste acelerações de retomada (40-80 e 40-100 km/h). Foram analisadas também, as
emissões gasosas de O2, CO, CO2, NOx e NO2.
A metodologia se divide em três principais partes que são:
Desempenho do motor – o veículo avaliado será submetido a testes de torque e potência em um dinamômetro de rolos.
O veículo é testado sobre o dinamômetro de rolos de forma a atingir no menor intervalo de tempo o patamar máximo de
torque e potência da roda e do motor (NBR ISO - 1585).
Aceleração do Veículo – o veículo avaliado será submetido a testes de avaliação do tempo de resposta às acelerações
típicas de condução urbana e às acelerações típicas de condução rodoviária, em um dinamômetro de chassi. O veiculo
é testado sobre o dinamômetro de forma a atingir determinadas velocidades, sem mudança de marchas, no menor
tempo possível. Geralmente a avaliação é realizada através da medição do tempo de resposta do motor em
acelerações de 40 a 80 km/h e de 40 a 100 km/h (DE MELO e KRONEMBERGER, 2005).
Emissões do Veículo – o veículo avaliado será submetido a condições de operação pré-estabelecidas de velocidade e
de marcha em um dinamômetro de chassi. Os dados de emissões são coletados por analisadores de gases de
emissões mássicos e volumétricos durante a operação do veículo, em diferentes regimes de trabalho, como por
exemplo, à velocidade de 90 km/h constantes em 5ª marcha (DE MELO, 2003). A avaliação dos gases de combustão
poderá abranger as analises dos níveis de CO, CO2, NOx , O2  , HC e aldeídos (DE ANDRADE, 1985)
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Apresentador: Humberto Contreiras Guaranys

Título:  PG - Projeto de mancais aerostáticos aplicado em padrões primários de torque

Orientador: Herman Augusto Lepikson

O desenvolvimento de padrão primário de torque é uma atividade típica da engenharia de precisão, por requerer alto
nível de repetitividade de sistemas com presença significativa de elementos funcionais de mecânica fina. Um dos
principais componentes de padrões primários de torque é o mancal que suporta o braço de alavanca.
O mancal aerostático é o tipo mais comum de mancal utilizado atualmente nesse tipo de situação, por apresentar uma
boa estabilidade. As características que garantem essa estabilidade são a maximização da rigidez e minimização do
atrito, que se tornam, portanto, objetivos primordiais na pesquisa e no projeto do mancal que irá ser implantado no
padrão primário de torque, sempre prezando pela repetitividade e reprodutibilidade.
Os parâmetros principais dos mancais aerostáticos são os parâmetros geométricos: são eles que vão exercer um papel
fundamental na estabilidade, rigidez e atrito do mancal. Esses parâmetros constitues as dimensões geométricas do
mancal, a folga mais apropriada para as mesmas, o número de orifícios para suprir pressão e as dimensões
geométricas desses orifícios, além de avaliar a necessidade de presença de ranhuras e meios porosos no mancal.
Todos os parâmetros citados são objetos de estudo para realização do projeto do mancal aerostático para o padrão
primário de torque.
A pesquisa e o estudo das características de projeto de um mancal aerostático visam também suprir a necessidade do
Brasil de mão-de-obra qualificada no ramo da engenharia de precisão, buscando acabar com a dependência
tecnológica que o país tem em certas áreas da engenharia.

Apresentador: Josina Saraiva Ximenes

Título: Estudo do desempenho e emissões de motores do ciclo diesel em dinamômetro de bancada operando
com misturas binárias (diesel-biodiesel )

Orientador: Ednildo Andrade Torres

O ser humano precisa de energia para garantir a sua sobrevivência. No modelo econômico predominante no mundo
atual, o crescimento está atrelado ao uso de energia. No entanto, a exploração intensiva dos recursos ambientais do
planeta, associada à poluição gerada, vem causando sérios problemas como as alterações climáticas. Por estes
motivos é notória a necessidade de se explorar e desenvolver fontes de energia renovável.
O biodiesel é um combustível renovável que pode ser utilizado em motores do ciclo diesel sem que seja necessária
qualquer adaptação. O óleo pode ser produzido a partir de óleos vegetais e gorduras de animais, é biodegradável,
apresenta boa lubricidade e número de cetano, é renovável e o Brasil tem um grande potencial para a sua exploração.É
importante investigar o comportamento dos motores utilizando o biodiesel, analisando o desempenho e as emissões
geradas.
Este trabalho visa estudar a viabilidade do uso de misturas diesel+ biodiesel como combustível em motores de ignição
por compressão em substituição ao óleo diesel. Foram realizados ensaios com diesel de óleos e gorduras residuais
puro e com mistura de 80% de diesel de OGR e 20% de biodiesel em um motor Agrale M-790. Os valores obtidos para
torque, potência, consumo e emissões dos dois combustíveis foram analisados e comparados.

Apresentador: Leonard Fernandes E Silva

Título: Análise do Desempenho Operacional e Ambiental para Diferentes Proporções de Misturas Ternárias

Orientador: Lindemberg de Jesus Nogueira Duarte

Este trabalho tem como objetivo testar o desempenho e emissões dos biocombustíveis, tais como o biodiesel e o etanol,
associados ao diesel mineral em misturas binárias e ternárias, em um motor de combustão por compressão, analisando
as curvas de torque e potência, assim como as emissões gasosas advindas da combustão de tais misturas.
Para isso, utilizaremos um motor de combustão interna por compressão do tipo Agrale M790 acoplado a um
dinamômetro Schenk D210, e utilizaremos misturas do tipo: B2, B5, B10, B20, B50, B100, O2, O5, O10, O20, O50,
O100, diesel/etanol – 90/10%, diesel/etanol/biodiesel – 80/15/5%, diesel/etanol/castor biodiesel – 80/15/5%,
diesel/etanol/residual biodiesel – 80/15/5%, diesel/etanol/óleo – 90/7/3%, e diesel/etanol/óleo – 90/7/3%.
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Apresentador: Leonardo Toshiyaki Peixoto

Título:  PG - Seleção do sistema de medição para sistemas técnicos de precisão

Orientador: Herman Augusto Lepikson

Para a construção de um padrão primário de torque é necessário levar em consideração um serie de influências tanto
mecânicas quanto ambientais. Desta forma, devemos utilizar um sistema cuja característica seja a alta repititividade e
reprodutibilidade com baixas incertezas para minimizar os erros relacionados na medição, ou torná-los em erros
sistemáticos e assim compensarmos.
Para tal aplicação, os estudos se baseiam no entendimento dos princípios físicos relacionados ao funcionamento dos
variados tipos de sensores e qual serão as suas possíveis utilizações na construção do nosso padrão de torque. Dentre
estes se destacam os sensores interferométricos, capacitivos, indutivos, LVDT e etc.
O sistema de medição interferométrico apresenta essas características, pois utiliza o principio da interferência para a
transformação de sinal óptico em deslocamento. Assim, os seus efeitos sobre o mensurando é praticamente
desprezível.
O sistema capacitivo gera um campo eletrostático e com o movimento do mensurando isto gera uma variação na
propriedade física da capacitância e assim essa variação é transformada em deslocamento.
O sistema de medição LVDT ( Linear variable diferential transformer ) é baseado em transferência magnética, o que
resulta numa resolução infinita. Ou seja, a menor movimentação do mensurando pode ser detectada por
condicionadores eletrônicos adequados. Tendo como principal característica a sua robustez.
O estudo dos sistemas de medição se baseia na necessidade da indústria brasileira no desenvolvimento de sistemas
técnicos de precisão visando à independência tecnológica, colocando o Brasil como protagonista no desenvolvimento
de produtos de ultima geração e não apenas consumidor. Atualmente, muitas das limitações tecnológicas se restringem
à baixa capacidade de sensoriamento, tal como repetitividade e reprodutibilidade, dos processos de produção, assim
consiste a importância dos sistemas técnicos de precisão.

Apresentador: Lucas Fontes Novais

Título: Simulação numérica e experimental do ensaio de impacto em componentes elétricos fabricados com
material plástico injetado, realizado de acordo com a norma ABNT NBR 14373

Orientador: Armando Sa Ribeiro Junior

O trabalho envolveu o desenvolvimento de uma máquina utilizada para realizar
ensaios de impacto em componentes elétricos fabricados com material plástico
injetado. Os ensaios são realizados de duas maneiras distintas: pela queda livre de
uma esfera e pela queda de outra esfera na forma de um pêndulo. O ensaio tem
como principal objetivo a validação de projeto de estabilizadores de tensão
alternada segundo a norma ABNT NBR 14373, no que diz respeito à resistência ao
impacto.

Apresentador: Luis Antonio Gonçalves Júnior

Título:  PG - Desenvolvimento de sistemas técnicos de precisão, de metrologia e de automação para padrão
primário de baixo torque

Orientador: Herman Augusto Lepikson

A obtenção da grandeza torque com as melhores características metrológicas possíveis é um grande desafio a ser
alcançado no desenvolvimento de projetos mecânicos de precisão.
No que diz respeito a um padrão primário de geração de torque, um dos componentes mais críticos é o
desenvolvimento do projeto de um mancal que possibilite a obtenção dos índices de incerteza expandidos desejados ao
projeto final. Baseado nisto este trabalho apresenta, um modelo matemático capaz de calcular o desvio do centro de
giro de mancais flexíveis assimétricos de lâminas cruzadas, bem como obter a melhor geometria para esse tipo de
dispositivo que, por muitas vezes, são utilizados nestes tipos de padrões.

Apresentador: Marcelo Sousa de Carvalho

Título:  PG - Projeto de Elementos Funcionais de Precisão

Orientador: Herman Augusto Lepikson

No processo de medição das propriedades dos mancais elástico e aerostático buscaram-se elementos ópticos utilizados
para testes de bancada, bem como suas propriedades metrológicas. Além disso, analisaram-se mecanismos de
centragem e fixação de mancais no braço, onde será aplicado o torque, e também sua geometria, de forma que
mantenha a precisão e repetitividade, evitando a excentricidade e outros erros associados.
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Apresentador: Adriana Souza de Oliveira

Título: Catálise Heterogênea na Transesterificação do Óleo da Jatropha Curcas L.

Orientador: Silvio Alexandre Beisl Vieira de Melo

O biodiesel, que é uma mistura de ésteres metílicos ou etílicos derivados da reação de transesterificação de óleos
vegetais ou gorduras animais tem um significante potencial como diesel alternativo. Biodiesel pode ser produzido pela
reação de transesterificação de um triglicerídeo com um álcool na presença de um catalisador. O método convencional
de produção emprega catalisadores alcalinos homogêneos, contudo novas rotas de produção, como a
transesterificação via catálise heterogênea, têm sido estudadas para substituir o método convencional, em função das
muitas vantagens relacionadas como a recuperação e reutilização do catalisador. Neste trabalho foi proposta a
avaliação da produção de biodiesel a partir do óleo do pinhão manso e do aluminato de zinco como catalisador
heterogêneo. Em virtude da dificuldade de obtenção do óleo do pinhão manso e da não especificação do biodiesel
produzido, a partir do aluminato de zinco, houve uma modificação das matérias primas utilizadas. Avaliou-se então a
produção de biodiesel a partir de óleos de gordura residuais (OGR), doados por estabelecimentos comerciais de
Salvador-BA, utilizando a rota etílica e a catálise heterogênea. Foi utilizado como catalisador o nitrato de bismuto
pentahidratado, em função da intensa investigação com relação ao emprego de compostos de bismuto em síntese
orgânica, uma vez que a maioria dos compostos de bismuto são relativamente não tóxicos, disponíveis a baixo custo e
insensíveis à presença de água e ar, não necessitando, assim, de técnicas experimentais especiais. Os resultados
preliminares revelaram dados de conversão em ésteres etílicos satisfatórios para transesterificação de óleos residuais
através desta rota, o que indica que há grandes possibilidades do Bi(NO3)3.5H2O ser empregado como  catalisador
heterogêneo  na  produção  de  biodiesel  com  bom desempenho.

Apresentador: Bethania Felix Miranda Ramos

Título:  PG - Desenvolvimento de meios de cultura alternativos para produção de goma xantana e avaliação da
sua qualidade

Orientador: Paulo Fernando de Almeida

A xantana é um polissacarídeo natural e um importante biopolímero industrial, comercialmente produzido em
fermentação pela bactéria Xanthomonas campestris pv campestris. A goma xantana produzida pelas bactérias
pertencentes ao gênero Xanthomonas são de enorme interesse para as indústrias de alimentos, farmacêuticas e de
petróleo devido sua capacidade de formar soluções viscosas e géis hidrossolúveis apresentando propriedades
reológicas peculiares. Atualmente, por não haver produção comercial nacional, toda a goma xantana consumida no
Brasil provém de importações, razão pela qual são necessários estudos para viabilizar a sua produção nacional em
escala industrial. A sacarose é o substrato básico para produção de xantana, sendo empregada em concentrações de 4
a 5 %, o que encarece o produto final. Por essa razão, a pesquisa teve como objetivo a substituição da sacarose por
fontes alternativas de carbono oriundas de resíduos da agroindústria, indústria de mineração e de energia, avaliando a
produtividade e qualidade da goma obtida. A cepa utilizada foi ativada em meio YM (Yeast Malt) e a goma foi produzida
em meio contendo (g.L-1): KH2PO4 5,0; (NH4)2CO3 0,5; extrato de levedura 0,1; C5H8NNaO4.H2O 0,1, suplementada
com quatro diferentes tipos de resíduos, codificadas de R1, R2, R3 e R4, e com sacarose como fonte de carbono
padrão, em Erlenmeyers de 250mL. Os frascos foram incubados em estufas a 30oC com agitação de 180rpm/72h e a
goma extraída com álcool. As gomas produzidas foram também avaliadas quanto à viscosidade em reômetro digital
marca Brookfield, na concentração de 1% a 25°C. Nos quatro diferentes resíduos, obteve-se produção de
respectivamente 6,6 g.L-1; 23,4 g.L-1; 6,1 g.L-1 e 5,1 g.L-1, e com sacarose 2,07 g.L-1. Os resultados parciais da
pesquisa indicaram que é viável a produção de goma com qualquer dos quatro resíduos testados, sendo que o resíduo
que apresentou melhor produção foi o R2, com rendimento de aproximadamente 10 vezes superior àquele obtido com
sacarose. Quanto à qualidade da goma, o resíduo R1 foi o que apresentou melhor viscosidade, com 473 cP à uma taxa
de cisalhamento de 2 s-1. A pesquisa requer estudos mais profundos a fim de otimizar o processo produtivo.

Apresentador: Brenno Soffredi Passoni

Título: Extração do óleo de Microalgas

Orientador: Emerson Andrade Sales

O aquecimento global, que está sendo presenciado nos dias de hoje, é decorrente principalmente da atividade humana.
Um grande contribuidor para tal ocorrência é o uso cada vez maior de combustíveis fosseis, geradores, dentre outros
poluidores, de CO2. É amplamente aceito pela comunidade cientifica que o único combustível limpo realmente capaz de
substituir a enorme quantidade hoje utilizada de combustível fóssil evitando maiores emissões de CO2 na atmosfera é o
biodiesel oriundo de microalgas. Desta forma, o trabalho realizado por mim durante o período de vigência desta bolsa
(agost0/2009 a agosto/2010), inserido no projeto de pesquisa de biodiesel a partir de microalgas, contempla o estudo do
melhor método de extração de lipídios de microalgas para que, posteriormente, sua transesterificação possa ser
realizada afim
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Apresentador: Brenno Soffredi Passoni

Título: Extração do óleo de Microalgas

Orientador: Emerson Andrade Sales

de se obter biodiesel. Foram feitos ensaios de bancada seguindo modelos descritos na litreratura. A analise do
conteúdo lipídico extraído foi feito segundo método de fluorometria.

Apresentador: Camila Ramalho Almeida

Título: Tutorial da Avaliadora de Incerteza

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

Este documento é o Tutorial da Avaliadora de Incerteza, software desenvolvido por estudantes do curso de Engenharia
Química da Universidade Federal da Bahia, como trabalho de iniciação tecnológica. A Avaliadora foi desenvolvida para
facilitar e tornar habitual a utilização da incerteza, elemento fundamental quando se trabalha com qualquer tipo de
medição.
Este tutorial foi construído a partir da utilização do software pelos próprios criadores, bem como de usuários do
laboratório de pesquisa PROTEC. Através dele, o leitor poderá obter informações sobre o que é a Avaliadora de
Incerteza, quais os princípios que regem seu funcionamento e como utilizá-la. Tem como objetivo, portanto, instruir o
usuário sobre a maneira correta de utilização para o melhor aproveitamento do software.
Ele segue por todas as telas descrevendo cada uma delas de maneira detalhada, mostrando a função de cada caixa.
Após esta análise, segue a exemplificação, primeiro com modelos simples, depois com modelos mais complexos; bem
como a demonstração das diferenças entre os diferentes procedimentos de cálculo oferecidos pelo programa.

Apresentador: Catia Larissa Santos Ramos

Título:  PG - Avaliação da Cinética de Bactérias Redutoras de Sulfato em Biorreator de Leito Empacotado e
Fluxo Ascendente

Orientador: Leticia Alonso Bernardez

Bactérias redutoras de sulfato (BRS) são microorganismos que trazem sérios transtornos à
produção de petróleo devido à alta toxicidade do gás sulfídrico (H2S) proveniente da sua
atuação, além de que, podem atacar diversos materiais metálicos e deteriorar a qualidade do
petróleo. Portanto, o estudo da cinética de crescimento de cepas de BRS coletadas em
campos de produção usando ambiente controlado é de fundamental importância para a
indústria petrolífera. O objetivo do presente estudo foi a investigação da cinética de
bactérias redutoras de sulfato provenientes de água produzida de campos maduros do
Recôncavo Baiano em uma coluna anaeróbica de leito empacotado e fluxo ascendente.
Medidas de potencial redox foram utilizadas para caracterizar o a atividade bacteriana.

Apresentador: Danielle Carvalho Souza

Título: CARACTERIZAÇÃO DE ELEMENTOS EM ARGILAS BENTONÍTICAS MODIFICADAS ATRAVÉS DE
ANÁLISES MICRO E NANOESTRUTURAIS

Orientador: Marcio Luis Ferreira Nascimento

As argilas são minerais, terrosos, constituídos por componentes de grãos muito finos, entre os quais se destacam por
terem muitas aplicações. As argilas selecionadas são as bentoníticas, que ressultaram da diagenesis de cinzas ou tufos
vulcânicos ácidos, e tem como argilomineral predominante a montmorilonita, uma argila do grupo das esmectíticas (55-
70%). Sua estrutura justifica a utilização delas para constituição de nanocompósitos poliméricos, onde melhoras
significativas nas propriedades dos polímeros podem ser alcançadas com baixos níveis de carregamento (< 5%). Para
tanto foram utilizados métodos de elaboração de domínio do grupo de pesquisa (elutriação). Contamos ainda com um
laboratório de caracterização micro e nanoestrutural próprio. Com isso, videnciamos que o método de separação por
elutriação proposto possibilita separações por tamanho de partícula com razoável precisão, além bem como de
promover a purificação de argilas pela remoção seletiva da fração de montmorilonita da argila conforme demonstrado
em difrações de raios X.

Apresentador: Felipe Silva dos Santos

Título:  PG - Sintonia de Controladores Multivariaveis de uma Coluna de Destilação Integrada Energeticamente

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

Integração de processos é uma forma eficiente da indústria aumentar sua produtividade através da redução do
consumo de energia, água emissões e rejeitos. Porém o controle de plantas industriais integradas energeticamente
pode se tornar mais difícil. Este trabalho tem como objetivo avaliar os métodos usuais de sintonia de controladores
multivariaveis que dão melhores resultados.
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Apresentador: Francisco Ferreira Matos

Título:  PG - Uso racional da água na RLAM

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

O Projeto “RLAM-ÁGUA” foi realizado na refinaria Landulpho Alves Mataripe, localizada no município de São Francisco
do Conde durante os meses de maio de 2009 a agosto de 2010. O projeto tinha como objetivo melhorar o desempenho
ambiental da RLAM propondo mecanismos, procedimentos e tecnologias para otimização do uso da água e
minimização da geração de efluentes líquidos na fábrica, a partir da maximização do reuso e reciclo de água na planta
industrial e pela utilização de águas oriundas de fontes alternativas, de menor ônus ambiental. Capacitação de técnicos
da empresa e pesquisadores da universidade e, por fim, o aprimoramento e divulgação de metodologias para o melhor
aproveitamento de água nos processos produtivos, no âmbito da Rede TECLIM e contribuir com a inserção do conceito
de Produção Limpa no meio industrial e acadêmico.

Apresentador: Geiza Lima de Oliveira

Título:  PG - CONSOLIDAÇÃO DA METODOLOGIA TECLIM PARA RACIONALIZAÇÃO DO USO DE ÁGUA NA
INDÚSTRIA

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

Neste trabalho são apresentados alguns resultados econômicos, ambientais e culturais obtidos com a aplicação de uma
metodologia para racionalização do uso de água na indústria desenvolvida pela Rede de Tecnologias Limpas da Bahia
(TECLIM) da Universidade Federal da Bahia (UFBA) em parceria com indústrias da região. Os resultados indicam que a
metodologia têm se mostrado eficiente para aracionalização do uso de água na indústria. A metodologia está
fundamentada nos conceitos da Prevenção da Poluição. Os resultados são decorrentes do uso de nove instrumentos
que cobrem aspectos ambientais, culturais, econômicos, motivacionais e que compõem a metodologia de forma
combinada.

Apresentador: George Augusto Batista Camara

Título:  PG - A utilização do Armazenamento Geológico do CO2 pelo setor petrolífero brasileiro e sua influência
na Governança Ambiental Global do clima.

Orientador: Jose Celio Silveira Andrade

A necessidade de ações mundiais direcionadas ao combate do aquecimento global, decorrente das emissões
antrópicas de Gases de Efeito Estufa (GEE), tem movimentado tanto o setor público quanto o setor privado. A falta de
iniciativas ou até mesmo a excessiva cautela nestas ações de combate podem custar um preço muito alto para as
futuras gerações. A tecnologia do Armazenamento do Dióxido de Carbono (CO2) em Reservatórios Geológicos (CGS) é
apontada, a curto e médio prazo, como uma das principais ações de mitigação de GEE. Este projeto de pesquisa que
tem como objetivo analisar o papel desempenhado pelas empresas brasileiras do setor petrolífero na Governança
Ambiental Global (GAG) do clima e o impacto, deste papel, na possível utilização em larga escala no Brasil da
tecnologia CGS. Para isso, serão vistas as principais estratégias do setor petrolífero brasileiro para a redução de
emissões de GEE e para influenciar o posicionamento do governo brasileiro quanto ao uso do CGS. Posterior a esta
análise será discutido o impacto da adoção e não adoção desta tecnologia na posição do Brasil no contexto mundial das
mudanças climáticas. Para tanto, a metodologia deste trabalho tem como base uma pesquisa bibliográfica exploratória
sobre o tema, atividades junto às instituições internacionais e entrevistas com informantes-chave das empresas do setor
petrolífero e do governo brasileiro.

Apresentador: Guilherme Augusto de Almeida

Título: Avaliação dos métodos lineares e não-lineares para estimativa da incerteza de medição em sistemas
multivariáveis

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

O principal método utilizado pelos metrologistas para a  avaliação da incerteza de medição utiliza a lei de propagação
de incertezas (LPU), e é apresentado no Guia para a Expressão da Incerteza de Medição (BIPM, 2008a). Entretanto,
devido a algumas limitações deste método, foi desenvolvido um método suplementar para a avaliação da incerteza de
medição baseado na lei propagação de funções de densidade de probabilidade (LPP) através de simulações de Monte
Carlo (BIPM, 2008b). O objetivo do presente trabalho é desenvolver um software que avalie a incerteza de medição por
ambos os métodos LPU e LPP em funções de medição do tipo MISO (Multiple Input Single Output).
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Apresentador: Jamile Santos Serra

Título:  PG - Propriedades Termofísicas de Soluções de Baixo Impacto Ambiental

Orientador: Silvana Mattedi E Silva

   Os Liquidos iônicos  tipicamente são sais orgânicos, que por não serem voláteis, são considerados como solventes
verdes. Eles são líquidos em uma faixa ampla de temperatura e apresentam uma ampla gama de aplicações. Exemplos
de tais aplicações incluem síntese orgânica, catálise bifásica, processos de separação e extração, dissolução de
biomateriais, eletrólitos em células a combustíveis etc... Uma nova classe de líquidos iônicos formados pela reação de
aminas substituídas com ácidos orgânicos de cadeia curta foi recentemente descoberta e caracterizada, em função do
baixo custo dos reagentes espera-se que estes LI possam ter um custo final adequado a sua utilização em processos
químicos. Neste trabalho,apresentamos outros Liquidos sintetizados , o estudo mais aprofundando de sua estrutura
química e alguns resultados sobre  a condutividade destes. Essas Características  serão importantes, para a construção
da célula combustível. Esta que tem o objetivo de obter  bons rendimentos energéticos e impacto ambiental favorável .

Apresentador: Karine Lovatino Buarque da Silva

Título: Identificação, purificação e caracterização micro e nanoestrutural de argilas naturais brasileiras
organofilizadas para obtenção de nanocompósitos

Orientador: Cristiano Hora de Oliveira Fontes

Com base na importância que as argilas, principalmente as bentonitas têm atingido no mercado global, na
disponibilidade de importantes jazidas no Brasil e na falta de fabricantes destes filossilicatos em camadas puras /
organofilizados na América Latina, além do reduzido número de fabricantes mundiais, este projeto visa uma nova
aplicabilidade à argila baiana e viabiliza um maior valor agregado aos produtos argilosos nacionais, o que o configura
com um alto potencial pela preocupação com o regionalismo e a ecologia.
Para isto, estuda formas econômicas de seleção e purificação de argilas bentoníticas, porque emprega um método de
separação baseado no princípio da elutriação (lei de Stokes). O trabalho foi dividido em etapas seqüenciais nas quais a
bibliografia aporta às ferramentas necessárias para a realização das outras etapas que são: separação granulométrica e
purificação; determinações do tamanho da partícula como também a otimização do fluxo e caracterização
micro/nanoestrutural das esmectitas purificadas e organofilizadas por difração de Raios-X.

Apresentador: Ladislane dos Santos Bastos

Título:  PG - Produção de Biodiesel de Óleos Vegetais Não-Comestíveis por Transesterificação com Etanol
Supercrítico

Orientador: Silvio Alexandre Beisl Vieira de Melo

No atual cenário mundial, a produção de biodiesel tem se tornado atrativa, principalmente devido os benefícios
ambientais relacionados a este biocombustível. A transesterificação via catálise homogênea de óleos vegetais é o
método de síntese convencional empregado. No entanto, novas rotas de produção tem sido estudadas, como a
transesterificação utilizando catalisadores heterogêneos ou álcoois no estado supercrítico. Neste trabalho foi proposta a
avaliação da produção de biodiesel a partir de óleos vegetais não-comestíveis por transesterificação com etanol
supercrítico. Em virtude do atraso na aquisição e montagem da unidade supercrítica houve uma inversão no
cronograma das atividades do projeto, com a antecipação da etapa de modelagem cinética e, em seguida, substituição
gradativa das atividades por ensaios na unidade de transesterificação usando catálise heterogênea. Foi implementado
um modelo cinético empírico simplificado para transesterificação dos óleos de mamona e pinhão-manso utilizando
etanol supercrítico a partir de dados experimentais obtidos da literatura, o qual reproduziu com sucesso tais valores. O
desempenho de aluminato de zinco (ZnAl2O4), sintetizado pelo método de combustão, como catalisador heterogêneo
para produção de biodiesel, foi avaliado neste trabalho. Os resultados preliminares revelaram dados de conversão em
ésteres etílicos satisfatórios para transesterificação de óleos residuais e óleo de pinhão manso através desta rota, o que
indica que há grandes possibilidades do ZnAl2O4 ser empregado como  catalisador  heterogêneo  na  produção  de
biodiesel  com  bom desempenho, embora não tenha sido observada conversão para reações utilizando óleo de
mamona.

Apresentador: Leandro do Carmo Pitta

Título: Aplicação de Algoritmo Genético à Equilíbrio de Fases em Sistemas Poliméricos

Orientador: Karen Valverde Pontes

O cálculo da estabilidade de fases consiste em determinar se uma dada mistura se dividirá em múltiplas fases, sendo a
etapa fundamental na computação do equilíbrio de fases. Para tanto se faz necessária a minimização da energia livre
de Gibbs de modo que um problema de otimização deve ser resolvido. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o
cálculo do número de fases em equilíbrio e as respectivas composições em sistemas de hidrocarbonetos de cadeia
pequena e em sistemas poliméricos através de métodos de otimização estocásticos. Para a descrição do equilíbrio de
fases com hidrocarbonetos de cadeia pequena foi utilizada a equação de estado de Soave-Redlich-Kwong (SRK) e para
polímero foi utilizada a equação de estado PC-SAFT.  A maioria dos métodos determinísticos existentes para resolver
problemas de
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Apresentador: Leandro do Carmo Pitta

Título: Aplicação de Algoritmo Genético à Equilíbrio de Fases em Sistemas Poliméricos

Orientador: Karen Valverde Pontes

estabilidade é local na sua natureza e por isso, na melhor das hipóteses fornecem somente soluções locais fazendo
necessário o uso de um método aleatório (estocástico) capaz de achar o mínimo global. Para a otimização foi utilizado o
algoritmo genético (AG), um método estocástico que se baseia na teoria da evolução de Darwin. O algoritmo aqui
desenvolvido considera diferentes codificações (binária ou real) e diferentes operadores de cruzamento (simples, multi-
ponto e uniforme) e mutação. Diferentes parâmetros do otimizador foram testados na busca do ótimo global e os
resultados foram comparados com métodos de otimização determinísticos. A codificação binária se mostrou mais
robusta uma vez que conseguiu para todos os sistemas propostos encontrar o valor mínimo global para a função
objetivo. Apesar de terem sido feitas modificações nos operadores da codificação real, esta não se mostrou tão eficiente
quanto a binária pois as respostas foram sensíveis à probabilidade de cruzamento e ao tamanho da população.
Concluiu-se com este trabalho que o otimizador baseado em AG é eficiente para a predição da composição da nova
fase formada, tanto usando a equação de estado de SRK para sistemas contendo hidrocarbonetos de cadeia simples,
quanto para a equação de estado PC-SAFT no caso de polímeros.

Apresentador: Leandro Jader Trindade Lopes

Título:  PG - Simulação de um processo de hidrodealquilação no EMSO

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

A simulação de processos é uma ferramenta muito importante para o desenvolvimento e aperfeiçoamento do
mecanismo de funcionamento de uma ou mais etapas de um processo. Ela permite com maior grau de certeza, a
análise de um processo químico desde a sua concepção, passando pela fase de projeto até a análise de uma unidade
já num estágio de funcionamento.
São várias as vantagens de se ter um processo descrito totalmente num simulador, dentre elas as que mais se
destacam é a flexibilidade na hora avaliar mudanças para a otimização do processo e a capacidade de se obter
informações sobre a sensibilidade e reação do sistema a qualquer mudança em alguma de suas variáveis, facilitando
dessa forma a busca por alternativas mais eficientes e econômicas. O seu uso na fase de projeto de uma unidade
passa pela consolidação do balanço material e energético, dimensionamento de equipamentos e estudos de estratégia
de controle. Na fase de operação permite a otimização da produção e o estudo de alternativas de matéria-prima.
Nesse trabalho busca-se construir uma simulação de um processo de hidrodealquilação. Esse processo é bastante
importante na indústria petroquímica sendo utilizado para produzir benzeno a partir da reação do tolueno com
hidrogênio, em fase gasosa, com reciclo de gás. Após as colunas de destilação, responsáveis pela separação do
tolueno não reagido, do benzeno (produto principal) e do difenil (sub-produto), há reciclo de líquido (corrente rica em
tolueno não reagido).
Esse processo será trabalhado no simulador EMSO com o objetivo de posteriormente ser utilizado como auxílio para o
ensino acadêmico na área de controle e simulação, sendo esse processo escolhido devido à presença de vários
equipamentos industriais, de forma a enriquecer o trabalho e favorecer o seu objetivo posterior.

Apresentador: Luis Filipe Freitas da Silva de Jesus

Título:  PG - DESENVOLVIMENTO DE MALHAS DE CONTROLE PARA PROCESSO DE POLIMERIZAÇÃO DO PEL
UTILIZANDO ESTRATÉGIAS DE CONTROLE INFERENCIAL

Orientador: Karen Valverde Pontes

Este projeto tem por objetivo desenvolver, implementar e avaliar estratégias de controle avançado em um processo de
polimerização do polietileno linear (PEL), utilizando reatores tubulares e/ou tanques agitados. As etapas de controle
incluem desenvolvimento de modelo do processo em linguagem computacional, identificação de variáveis controladas e
manipuladas, além da implementação de malhas de controle e sintonia dos controladores.

Em função de incompatibilidades existentes entre modelo-planta, de freqüentes perturbações e de baixa ou inexistente
freqüência de medição, propõe-se a utilização de ferramentas para estimar determinadas propriedades poliméricas. A
principal ferramenta a ser utilizada para estimar as variáveis de estado é o Filtro de Kalman e suas derivações.

Estes estudos têm ampla aplicação na indústria petroquímica de segunda geração, existindo grandes oportunidades
para implementação em processos de polimerização. Isto se deve à grande aplicabilidade comercial do polietileno e da
grande competitividade do mercado atual, a fim de maximizar a qualidade do polímero produzido e garantir uma máxima
lucratividade.
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Apresentador: Marcos Vinicius Almeida Narciso

Título:  PG - Criação de Suplemento de Excel para o EMSO para Reconciliação de Dados

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

A proposta deste trabalho é a criação de uma ferramenta amigável ao usuário para a resolução de problemas de
reconciliação de dados, feito em uma planilha do Microsoft Excel, utilizando o software EMSO (Environment for
Modeling Simuation and Optimization) como motor de cálculo. A reconciliação de dados consiste na obtenção do melhor
valor de uma variável num balanço de massa e/ou energia, visando fechá-los, através da minimização dos erros
associados à medição. O EMSO, apesar de ser uma plataforma computacional robusta e versátil, além de ser uma
produção nacional (UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul), possui poucas ferramentas para usuários
menos experientes em programação, ou mesmo integração com softwares de planilha eletrônica e outros simuladores
comerciais. Para a realização deste trabalho, primeiro foi feita uma prospecção sobre bibliotecas computacionais que
facilitem a interação com o software Microsoft Excel. Depois, foi feita uma parceria com a UFRGS, com o intuito de
trocar experiências sobre rotinas de programação e compilação do EMSO. A partir dessa parceria foi possível codificar
rotinas de integração do EMSO via XLL (Excel Link Library, popularmente conhecido como addin), usando C++ como
linguagem-base de programação. Por fim, um suplemento para o EMSO foi criado com a possibilidade de se criar um
arquivo contendo um problema de reconciliação, dando opção ao usuário de exportar os dados da solução diretamente
para o Excel, além de deixar de legado o arquivo caso o usuário queira usá-lo na interface do EMSO.

Apresentador: Milene Muniz Eloy da Costa

Título:  PG - Revestimento de fertilizantes com polímeros visando liberação controlada

Orientador: Rosana Lopes Lima Fialho

O uso de fertilizantes sintéticos é uma necessidade real, que precisa ser administrada, apesar das conseqüências
negativas que possam advir do seu uso. Cerca de 40-70% do nitrogênio, 80-90% do fósforo e 50-70% do potássio
aplicados no solo, através dos fertilizantes normais, são perdidos no meio ambiente e não podem ser absorvidos pela
planta, podendo causar séria poluição ambiental como, por exemplo, pela contaminação de lençóis freáticos.
Neste contexto, é fundamental o desenvolvimento e/ou aplicação de técnicas que otimizem o uso de fertilizantes
sintéticos. Este projeto tem como objetivo produzir fertilizantes (NPK), revestidos com polímero ou composto polimérico,
com o objetivo de obter a ação de liberação controlada dos nutrientes quando aplicados no cultivo agrícola.

Apresentador: Rafael Nelli Borges

Título:  PG - Utilização da elutriação para separação de argilominerais

Orientador: Marcelo Embirucu de Souza

As argilas bentoníticas, devido às peculiaridades de suas esmectitas podem sofrer substituições isomórficas tais que
permitem a sua aplicação como nanocompósito, atuando como catalisador de reações de polimerização. Para tal
propósito faz-se necessário a utilização de alguns processos de purificação e separação da argila a ser utilizada.
O processo da elutriação visa separar as partículas mais finas e leves das mais grossas e pesadas, por meio de um
fluxo ascendente de um fluido para que as partículas mais leves sejam arrastadas no sentido do fluxo, as partículas com
maior densidade tendem  para a parte inferior da coluna. Existe um deslocamento amplo entre as lamelas da argila
quando estas entram em contato com a água, desse modo, final do processo tem-se a fração mais leve e com maior
teor de montmorilonita na parte superior, ao passo que os demais minerais presentes decantarão na parte inferior da
coluna.
O acoplamento de colunas com tamanhos e diâmetros crescentes, no total quatro colunas, sendo duas com diâmetro de
5,5cm uma com 11,4 e outra com 21,2 foi uma maneira encontrada para melhorar a eficiência da separação pois com o
acréscimo do diâmetro da coluna no processo de elutriação, a velocidade de ascenção do fluxo irá diminuir, e com isso
a separação das partículas mais finas e mais leves será mais eficiente, o que tem sido comprovado através de
características macroscópicas, como a cor das partículas percebida em cada coluna, e por métodos de caracterização
tais como a análise em DRX.

Apresentador: Raony Maia Fontes

Título:  PG - COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE ESTRATÉGIAS CLÁSSICAS DE CONTROLE E MPC

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

Este trabalho apresenta a avaliação de dois sistemas de controle, o controle clássico com compensação de tempo
morto, feedfoward, desacoplamento, e feedback tipo PID, sintonizado através do método lambda (Rivera, 1999); e o
sistema tipo MPC (Model Predictive Control). Como métrica para comparação foram utilizados os índices de
desempenho em malha fechada, IAE (Integral of the Absolute Error) e IA|dMV|
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Apresentador: Raony Maia Fontes

Título:  PG - COMPARAÇÃO DE DESEMPENHO ENTRE ESTRATÉGIAS CLÁSSICAS DE CONTROLE E MPC

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

(Integral of the Absolute value of the variation of Manipulated Variable).
O processo que serviu para o estudo de caso é uma coluna de destilação de um sistema ternário, didática, simulada a
pressão constante com 41 pratos, mais um condensador total e um reboiler.
Os dois sistemas tem desempenho semelhante, mas dependente do esforço empregado na sintonia dos parâmetros
dos controladores. Contudo devido ao poder de generalização o MPC leva vantagem, mas requer software específico e
nem sempre disponível.

Apresentador: Rebecca da Silva Andrade

Título:  PG - Modelagem e Simulação da Combinação de Correntes Ácidas e Básicas Oriundas do Processo de
Regeneração de Vasos de Troca Iônica

Orientador: Karla Patricia Santos Oliveira

Em unidades de desmineralização de água compostas por sistemas de troca iônica, procedimentos de regeneração são
comuns devido à saturação das resinas responsáveis pelo processo. Agentes químicos ácidos e básicos são os
efluentes liberados nesta etapa, e se torna necessário um tratamento de neutralização destas correntes antes do
descarte para sistemas de coleta. Este projeto tem por objetivo a modelagem e simulação do processo de neutralização
de uma unidade de desmineralização de água para fins industriais a partir da combinação das correntes ácidas com as
básicas visando uma redução na demanda de químicos para esta neutralização.
No presente trabalho foi estudada a reação de neutralização dos efluentes, e dados quanto às características das
correntes – pH e volume - foram levantados da unidade de desmineralização da Braskem, no pólo petroquímico de
Camaçari-Ba. Os regenerantes utilizados no processo são ácidos e bases fortes, o que resulta numa solução final sem
produtos de efeito tamponante, possibilitando uma modelagem fenomenológica. Na literatura foram encontrados dados
como energia liberada no processo e taxa de reação, e modelos matemáticos que parecem representar bem o
fenômeno foram selecionados para que posteriormente possa ser dimensionado um sistema apropriado para o
processo proposto. As equações permitem descrever a variação do pH em função do tempo, levando em consideração
o volume e a concentração inicial da corrente gerada, bem como permitem estimar a demanda de químicos para que o
pH da solução final esteja dentro da faixa permitida para descarte.

Apresentador: Reiner Requiao de Souza

Título:  PG - SIMULAÇÃO DE UMA COLUNA DE DESTILAÇÃO: ESTIMATIVA DA MEDIÇÃO E VALIDAÇÃO DE UM
CASO INDUSTRIAL.

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

Colunas de destilação são equipamentos importantes nos processos industriais, onde os desempenhos operacionais
das mesmas podem implicar em diversas limitações de processamentos de cargas e, como conseqüência, impactos
econômicos consideráveis. Dados de uma coluna de destilação multicomponente do sistema de recuperação de
solvente de uma planta de produção de polietileno (processo slurry) foram fornecidos por uma grande indústria do Pólo
Petroquímico de Camaçari, e tiveram um tratamento detalhado para avaliação da incerteza de medição associada. A
metodologia proposta está dividida em: a) Tratamentos de erros grosseiros; b) Verificação de dependência entre as
variáveis; c) Correção do valor medido baseado em referências termodinâmicas; d) Estimativa da incerteza da medição;
e) Validação dos dados simulados. As simulações foram feitas utilizando o software UNISIM e os resultados
demonstram que algumas medições da planta industrial possuem incertezas muito grandes e que há espaço para que o
ponto operacional possa ser significativamente otimizado, reduzindo o consumo energético da unidade.

Apresentador: Suzane Aime Vieira Carneiro

Título:  PG - Síntese de biodiesel por transesterificação do óleo de mamona com etanol via catálise heterogênea

Orientador: Silvio Alexandre Beisl Vieira de Melo

Diante do desafio global de desenvolvimento sustentável e com a ameaça de escassez dos combustíveis fósseis
(principal fonte energética em todo o mundo), os biocombustíveis têm ganhado destaque por serem renováveis e menos
poluentes. A procura e o desenvolvimento de processos de produção dessas novas fontes energéticas, tais como o
biodiesel, são de extrema importância para o Brasil, pois tendem a torná-lo menos dependente de importações – ou até
mesmo um exportador – de combustíveis e tecnologia, além de gerar empregos e diminuir a emissão líquida de gases
estufa para a atmosfera.
Atualmente, a maioria das usinas de biodiesel em operação utiliza a catálise homogênea em seu processo de produção.
Todavia, estes catalisadores favorecem a formação de sabões através da neutralização dos ácidos graxos livres
presentes no óleo, o que dificulta a separação entre o biodiesel e a glicerina, subproduto da
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Orientador: Silvio Alexandre Beisl Vieira de Melo

reação. Na catálise heterogênea, as etapas de separação e purificação do produto são mais simples e há maior
facilidade de remoção do catalisador, o qual pode ser reaproveitado. Há ainda uma redução da quantidade de material
que precisa ser descartado e, de acordo com a literatura, produz-se uma glicerina de melhor qualidade, o que agrega
valor ao subproduto gerado.
Devido às vantagens da produção via catálise heterogênea, este trabalho tem como objetivo estudar a aplicabilidade de
um novo catalisador heterogêneo, o aluminato de zinco (ZnAl2O4) para produção do biodiesel. Foi escolhida como
oleaginosa de estudo a mamona, que é não-comestível, de modo a não instituir uma competição entre fontes
alimentares e fontes energéticas; e também foi dada a preferência à rota etílica, de modo a tornar o processo
independente de matérias-primas não-renováveis, visto tratar-se de um álcool proveniente de açúcares vegetais, como
o da cana-de-açúcar.
Os testes realizados com o óleo de mamona resultaram em um produto totalmente fora das especificações da resolução
n° 07/2008 da ANP, o que nos fez optar pela utilização do OGR (óleo residual), tendo em vista ainda a não-competição
com a indústria alimentícia. Este novo óleo produziu resultados satisfatórios de conversão de óleo em ésteres, o que
indica a provável aplicação do aluminato de zinco como catalisador heterogêneo para produção de biodiesel.
Foi observada, porém, grande dependência entre a qualidade do OGR e o índice de acidez do biodiesel produzido. A
fim de tornar o processo menos dependente do teor de ácidos graxos livres presentes da matéria-prima utilizada, o
aluminato de zinco foi impregnado com óxido de sódio, gerando um catalisador de caráter mais básico, e com íons
sulfato, formando um catalisador de caráter ácido, de modo a investigar se a acidez ou basicidade do catalisador
poderia influenciar na reação, favorecendo a esterificação dos ácidos graxos livres, o que diminui o índice de acidez do
produto final. Esses testes estão sendo realizados tanto com o etanol quanto com o metanol, para que não haja
influência do álcool utilizado nos resultados obtidos. Até o momento, o ZnAl2O4 dopado com o óxido básico tem
apresentado bons resultados com relação à diminuição do índice de acidez do biodiesel produzido.

Apresentador: Tacisio Silveira Reis

Título:  PG - Modelagem e simulação do processo de regeneração da resina de troca iônica

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

A desmineralização da água é de grande importância para industrial, pois muitos processos precisam de águam com
baixa quantidade de ions. Dentro do ciclo da desmineralização da água, a regeneração da resina de troca iônica é de
fundamental importância no que diz respeito ao bom funcionamento do ciclo como um todo. Daí a importância de se
conhecer bem esta etapa, para isso é importante o estudo das variáveis envolvidas no processo, bem com a
modelagem do mesmo.
  Este trabalho visa à obtenção do perfil de concentração dos cátions H+ no interior da resina, e as melhores condições
para a realização do processo. Para isto partiu-se da lei de Fick na forma adimensional, que relaciona o fluxo iônico e a
diferença de concentração. A ferramenta de simulação selecionada para a resolução do sistema de equação obtido foi o
EMSO (Environment for Modeling, Simulation and Optimization), mediante a aplicação do método das diferenças finitas.

Apresentador: Tamiris Vilas Boas Figueiredo

Título: Otimização da produção de goma xantana a partir da fermentação de glicerina residual do biodiesel

Orientador: Janice Izabel Druzian

Goma xantana é um biopolímero heteroexopolissacarídeo hidrossolúvel, aniônico, caracterizado por
excelentes propriedades reológicas, as quais determinam sua larga aplicação em diversos setores industriais, tais como
alimentos e recuperação terciária de petróleo. Esse biopolímero é produzido comercialmente por fermentação de
glicose ou sacarose como fontes de carbono do meio fermentativo suplementado com outros nutrientes, empregando-se
diferentes linhagens de bactérias do gênero Xanthomonas. Entretanto, fontes alternativas de carbono, como a glicerina
bruta resultante do processo de produção do biodiesel, podem contribuir para a redução dos custos de produção de
goma xantana, sendo esta uma possível solução para o descarte desse subproduto da indústria, que pode gerar sérios
problemas de impacto ambiental. O objetivo do trabalho foi produzir goma xantana a partir da glicerina bruta residual do
biodiesel como substrato fermentescível alternativo, utilizando bactérias do gênero Xanthomonas e verificar sua
qualidade através da viscosidade aparente. Através dos experimentos realizados, constatou-se que o tempo de
fermentação em que houve maior produção de goma
xantana de melhor qualidade em shaker foi de 120 h, que dentre as linhagens de Xanthomonas testadas, aquela que
produziu biopolímero em maior quantidade (1,65 g.L-1) e com maior viscosidade (102,60 mPa.s) foi a Xanthomonas
axonopodis pv. manihotis 356, além de que foi possível observar que nas superfícies de
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Título: Otimização da produção de goma xantana a partir da fermentação de glicerina residual do biodiesel

Orientador: Janice Izabel Druzian

resposta obtidas através do planejamento estatístico realizado existe uma tendência de que diminuindo a concentração
de glicerina bruta e realizando um aumento do pencentual de inóculo adicionado ao meio fermentativo será possível
obter goma xantana com maior viscosidade. Portanto, é possível produzir goma xantana a partir da glicerina bruta
residual do biodiesel, sendo necessário realizar outros estudos experimentais na produção do biopolímero.

Apresentador: Turan Dias Oliveira

Título: Detecção e diagnóstico de falhas em sistemas de compressão de gás natural utilizando técnicas de
inteligência artificial.

Orientador: Marcelo Embirucu de Souza

O presente projeto de pesquisa tecnológica tem o propósito de desenvolver um sistema inovador para o monitoramento
dos equipamentos de Unidades Industriais de Recuperação de Gás Natural. O plano de trabalho do bolsista consiste
em aplicar redes neuronais a problemas de detecção, diagnóstico e correção de falhas (Fault Detection Diagnosis and
Correction - FDIAC) em sistemas de compressão de gás natural, sendo utilizados para estudo de caso os dados da
Unidade de Recuperação de Gás Natural da Unidade Bahia (URGN 3 – BA) da Petrobras. Para essa aplicação foi
necessário uma revisão bibliográfica, um levantamento de dados técnicos disponíveis, a criação de uma base de dados,
além do estudo sobre redes neuronais, suas programação e aplicação. Foram também desenvolvidas rotinas para o
ajuste dos dados de tempos entre falhas e entre reparos da mesma URGN e, consequente, o levantamento de curvas
de confiabilidade através de funções de distribuição clássicas e por q-funções. O procedimento clássico para
composição da confiabilidade de sistemas também foi aprimorado, sendo acrescentada mais uma etapa de otimização.
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Apresentador: Adinailson Guimaraes de Oliveira

Título:  PG - Análise dos gastos com o consumo de água na Universidade Federal da Bahia - UFBA (2000 a
2009)

Orientador: Asher Kiperstok First

A análise dos gastos com água na Universidade Federal da Bahia – UFBA foi possível ser realizada graças ao sistema
informatizado Aguapura, cuja finalidade é reduzir contínua e acentuadamente o consumo através do seu uso racional.
Em 2001, quando teve seu início, o Projeto Aguapura limitava-se a realização de visitas periódicas da equipe de
manutenção às unidades para conter vazamentos.
A partir de 2004 o acompanhamento começou a ser feito pela própria unidade, com o lançamento diário do consumo no
sistema informatizado Aguapura Vianet, podendo ser o consumo monitorado por qualquer pessoa. Desta forma, com a
ocorrência de alguma anomalia no consumo médio, a equipe técnica de manutenção passou a ser acionada, se
deslocava até a unidade para fazer o reparo. Este método foi mais eficiente e objetivo do que o utilizado anteriormente,
sendo sua eficácia refletida em redução mais significativa do consumo.
No período considerado, apesar da grande expansão física e de vagas na UFBA, o projeto Aguapura obteve indiscutível
êxito, quando a média diária do consumo foi reduzida de 35 mil m³ para 23 mil m³ de água (ou 34% menor que em
2000).
Decorrente da política tarifária adotada pela concessionária Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, que
anualmente pratica reajustes independente do comportamento dos usuários dos seus serviços, as despesas nominais
da UFBA com as contas de consumo de água, contudo, não acompanharam a redução contínua e significativa do seu
consumo per capita.
Para esta análise foram usados os valores do consumo de água na UFBA no período de 2000 a 2009, e os valores das
tarifas de água em cada ano, fornecidos pela própria EMBASA em planilhas.
À verificação da efetiva redução dos gastos foi indexado um valor da tarifa e gerados gráficos com números baseados
em uma tarifa única, sem aumento, simulando, assim, a não existência de reajustes anuais. Exemplo: com o valor
médio do m³ consumido de R$ 5,20 em 2000 e se calculando os valores em todos os anos até 2009.
Quando é apropriada para os cálculos a tarifa de 2009, estabelecida em (ou 181% maior do que a fixada em 2000), fica
demonstrada uma redução menor das despesas com água, fato que, por si só, enfatiza ainda mais a importância do seu
uso consciente.
Através desse método, é esperado um gráfico condizente com a redução do consumo, em contraponto com o que vem
acontecendo atualmente, como foi descrito acima.
Igualmente a esta pratica da política tarifaria da concessionária, são instituídas faixas de consumo e métodos
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de cálculo dos gastos que não incentivam, sequer, os pequenos consumidores, quando se estabelece um valor
fixo/mínimo da conta de água para quem a utiliza até 10m³/mês.
Assim, os consumidores que usam menores quantidades de água terão que pagar o mesmo valor, idêntico aos que
consomem 10m³/mês, não estimulando, portanto, o uso racional do recurso.
Com esta análise feita é esperada que a sua divulgação evidencie para a sociedade que o uso racional da água é
viável, não trabalhoso e satisfatório quanto à redução dos gastos.
Relacionado à UFBA e apesar da política tarifária da EMBASA, fica claro que o dinheiro público destinado ao
pagamento da conta de água pode ser reduzido ao máximo, evitando-se o seu desperdício e redirecionando-o para
ações inerentes a uma universidade – o financiamento do ensino, pesquisa e extensão.

Apresentador: Adriana Luz dos Santos

Título: Validação dos dados de consumo de água prédios públicos administrativos estaduais utilizando o
sistema Vianet

Orientador: Asher Kiperstok First

O Programa de Racionalização do Consumo de Água e Energia nos Prédios Públicos Estaduais, parceria entre a
Universidade Federal da Babia/Rede de Tecnologias Limpas (TECLIM) e a Secretaria de Administração do Estado da
Bahia (SAEB), usa o sistema informatizado Vianet para o monitoramento diário de água e energia das unidades. Tal
sistema foi desenvolvido pelo TECLIM, para auxiliar na gestão de água e energia em articulação com os Ecotimes,
instancia que viabiliza o acompanhamento do consumo.
O Vianet é uma ferramenta on-line, onde são inseridas as leituras diárias registradas no hidrômetro e lançadas por um
membro do Ecotime, quando são gerados gráficos que correspondem ao consumo diário de água da unidade.
Para validar as informações lançadas no Vianet é feita uma comparação entre os dados da concessionária de água
(Embasa) e os dados coletados no sistema Vianet identificando a confiabilidade dos dados obtidos. O acompanhamento
permite visualizar o consumo ao longo do tempo, identificando os picos gerados nos gráficos devido a ocorrências
existentes e assim se identificar a sua causa.
Para fazer a comparação foram utilizados os dados de consumo mensal de água e as datas de leitura, fornecidas pela
Embasa, de todas as unidades que fazem parte do projeto, e com esses dados e os do Vianet foram construídos
gráficos comparativos, com os volumes acumulados, ajustando aos períodos de leitura realizados pela concessionária
de água. Considerando os dados da Embasa, executam-se os seguintes procedimentos para validação e
desenvolvimento do comparativo:
	Aquisição dos dados do consumo mensal de água fornecido pela concessionária;
	Destaque do intervalo de leitura de cada mês;
	Somatório do consumo diário da base de dados do sistema Vianet, referente ao intervalo de leitura correspondente a
cada mês.
Para validação e teste de confiabilidade das leituras do sistema Vianet foram feitas curvas de volume acumulado de
água que teve como metodologia o somatório do consumo total apresentado por cada base de dados. Nessas curvas
são apresentadas algumas diferenças entre os dados do Vianet e da Embasa em certos períodos, atribuídas a erros de
leitura ou lançamento errôneo dos dados. Mas na maior parte do período percebe-se que os dados são equivalentes
(Embasa e Vianet), pois as curvas de consumo acumulado se sobrepõem.
Contudo, é importante orientar os membros do Ecotime a executar corretamente a metodologia de coleta e inserção de
dados, garantindo informações coerentes com a realidade. Com todas essas possibilidades é possível identificar as
oportunidades de melhoria com o gerenciamento do consumo de água das unidades.

Apresentador: Adriana Santos Machado

Título:  PG - CARACTERIZAÇÃO DO CONSUMO DE ÁGUA DAS BACIAS SANITÁRIAS COM VÁLVULA DE
DESCARGA DOS SANITÁRIOS DA EPUFBA

Orientador: Asher Kiperstok First

No contexto de uso racional da água é necessário que se trabalhe cada vez mais a gestão da demanda em substituição
ou complementação à gestão da oferta. No meio urbano, os sanitários públicos configuram-se como ambientes onde há
um grande consumo de água, fazendo-se necessário trabalhar questões comportamentais e de tecnologia do produto.
Nestes ambientes, as bacias sanitárias representam um consumo de água potável significativamente superior ao
necessário para o transporte de excretas. A presente pesquisa apresenta um estudo detalhado sobre o consumo de
água das bacias sanitárias com acionamento por válvula de descarga de um sanitário masculino da EPUFBA. O perfil
de consumo de água das bacias sanitárias mostrou a não ocorrência de vazamentos freqüentes no aparelho estudado.
Verificou-se também que 56,9% das descargas possuem volumes pequenos, de 1 a 4 litros, demonstrando que o uso
destes aparelhos em sanitários masculinos é prioritariamente para urinar.



Área: ENGENHARIAS   Sub-Área: ENGENHARIA SANITÁRIA

Apresentador: Alan Argollo dos Santos Quadros

Título:  PG - AGUAPURA VIANET V3.0

Orientador: Asher Kiperstok First

O Programa de Uso Racional de Água (ÁGUAPURA) foi desenvolvido para minimizar os desperdícios e perdas de água
na Universidade Federal da Bahia. O programa iniciado em 2004 já obteve redução significativa no desperdício,
permitindo um maior controle sobre este consumo. Com o apoio do sistema VIANET, participantes do programa
preenchem a base de dados com as medições diárias de sua unidade universitária cadastrada no sistema. Através da
análise dos dados inseridos e dos gráficos gerados pelo VIANET, é possível perceber qualquer alteração no perfil de
consumo de cada unidade, o que torna possível a detecção de vazamentos e desperdício antes que estes possam
causar um maior prejuízo. Torna-se possível uma consulta facilitada, uma vez que os dados são centralizados em um
só lugar, apesar de o monitoramento ser feito de maneira descentralizada.
O sistema VIANET é aprimorado gradativamente com base em reuniões semanais onde por meio destas é feito o
levantamento de novos requisitos e identificação de possíveis falhas no sistema, que são posteriormente sujeitos à
análise e os resultados parciais são catalogados e armazenados. A medida que os requisitos são implementados e as
falhas são corrigidas, a equipe técnica vai sendo informada das modificações realizadas no sistema.
Atualmente, a equipe da Rede de Tecnologias Limpas – TECLIM vem trabalhando na terceira versão do sistema, que
apresenta algumas melhorias: compatibilidade com os browsers mais utilizados (Internet Explorer, Firefox e Google
Chrome, em suas versões mais recentes), tratamento dos dados coletados - onde a segunda versão do VIANET
realizava todos os cálculos da média diária e mensal de consumo sempre que as informações eram requisitadas, o
VIANET 3.0 utiliza a filosofia de redundância da informação em diferentes perspectivas (médias diárias, mensais,
anuais), construindo DataMarts, tal abordagem permite ao sistema suportar um maior numero de unidades, devido à
maior rapidez na consulta, visto que não existe cálculos a serem efetuados no momento que estas operações são
executadas.
Outra funcionalidade importante adicionada no VIANET 3.0, foi o cadastramento de dados que possibilitam um maior
nível de detalhe para a caracterização do consumo nas unidades. Através destes dados, torna-se possível um melhor
acompanhamento dos serviços de manutenção que são realizados. Informações como gestão dos equipamentos,
fornecedores, estoque, emissão de ordem de serviço, cadastro de intervenções, gerenciamento de conta e emissão de
relatórios específicos provêem diversas soluções voltadas à gestão administrativo-financeira. O registro de cada ponto
de consumo possibilita um mapeamento da unidade e torna possível saber, por exemplo, a marca, modelo, tipo de
acionamento e em alguns casos até mesmo a data de instalação e vazão média de uma torneira que se encontra em
um setor de uma determinada unidade.
O sistema de divulgação de dados via e-mail também foi modificado, novas bibliotecas foram utilizadas para
acrescentar recursos que facilitam a vida do usuário, na utilização do sistema. Foi elaborado um sistema de definição e
cálculo de metas de consumo de água e energia, onde, para o caso de água, o cálculo é feito através de dados
históricos e da experiência da equipe de coordenação do programa e, através de equações e modelos que com base
em dados históricos de temperatura da cidade definem as metas de cada unidade para o consumo de energia elétrica.
	Com os novos recursos do novo sistema é esperado um aumento e motivação na quantidade de unidades participantes,
gerando maior eficiência no controle de gastos e redução de perdas e desperdícios, não apenas de água, mas também,
de energia elétrica.

Apresentador: Alberico Ricardo Passos da Motta

Título:  PG - REVISÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA PARA REMOÇÃO DE ÓLEO ATRAVÉS DE
MEMBRANAS

Orientador: Karla Patricia Santos Oliveira

A Água Produzida (AP) é a água aprisionada nas formações subterrâneas que é trazida a superfície juntamente com
petróleo e gás durante as atividades de produção desses fluidos. É composta por tres porções distintas: as águas que
ficam localizadas abaixo ou acima da zona de hidrocarbonetos (da rocha-reservatório), as da zona de hidrocarbonetos e
as águas provenientes dos fluidos de perfuração que são injetados durante as atividades de produção (VEIL et al.,
2004).
Entre os aspectos fazem com que a AP mereça uma posição de destaque estão os seus elevados volumes gerados e a
complexidade da sua qualidade. Em função disso, o gerenciamento da AP requer cuidados específicos, não apenas
relacionados com aspectos técnicos e operacionais, mas, tambem, ambientais. Como  consequência, o gerenciamento
da AP, resulta em custos consideravelmente elevados e que representam um percentual significativo dos custos de
produção.
Tanto as caracteristicas quanto a quantidade da AP variam enormemente de um poço para outro. Alem disso, ambos
esses fatores tambem dependem do tempo de vida do  reservatório  (EBRAHIMI et al., 2009 aput NICOLAISEN, 2002).
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Título: Modelos de Gestão de Serviços de Saneamento: “Limites e Possibilidades”.

Orientador: Luiz Roberto Santos Moraes

                             Modelos de Gestão de Serviços de Saneamento: “Limites e Possibilidades”.

  Diante das intensas transformações da área de saneamento no Brasil, cujo marco foi a Lei Nacional de Saneamento
Básico de 2007, a dimensão da gestão dos serviços públicos passou se constituir em um importante elemento para a
universalização dos serviços. São poucos os estudos nesse campo disciplinar. O objetivo do presente projeto de
pesquisa é analisar os modelos de gestão dos serviços de saneamento básico Brasil, considerando os seus
componentes (abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem de águas pluviais e limpeza urbana e resíduos
sólidos). A metodologia do estudo envolve investigação a partir de dados secundários e primários. Além de realizar
análises de bancos de dados sobre saneamento, também esta sendo desenvolvida pesquisa em uma amostra de 667
municípios brasileiros com população menor ou igual a cinqüenta mil habitantes. Cada município recebeu um
questionário composto de 74 questões referentes à: informações básicas, funções de gestão de serviços (regulação,
fiscalização, prestação e participação e controle social) e tipos de serviço. Após a fase de recebimento dos
questionários são realizadas análises de consistência das informações e posterior análise. Atualmente, estão sendo
processadas as informações e realizando-se a elaboração de tabelas, gráficos para subsidiar as análises e conclusões.

 Ao final da chegada do número mínimo de questionários respondidos, necessário para que se possa generalizar o
resultado para todos os municípios do Brasil, a pesquisa será concluída e trará informações concretas sobre os limites e
possibilidades de cada modelo de gestão dos serviços de saneamento básico.

Apresentador: Caio Lima de Oliveira Dias

Título: SISTEMAS AGROPECUÁRIOS: INEFICIÊNCIA NA GESTÃO DO CICLO DO NITROGÊNIO E UTILIZAÇÃO
DA URINA HUMANA COMO FERTILIZANTE

Orientador: Asher Kiperstok First

A população humana tem crescido em ritmo acelerado, principalmente em países em desenvolvimento. De 1950 até
2009, a quantidade de pessoas no mundo cresceu quase 200%. Hoje, há aproximadamente 7 bilhões de indivíduos, e
estimativas apontam que serão mais de 9 bilhões em 2050. De modo direto, cria-se a necessidade de produzir mais
alimentos para atender a este crescimento, o que interfere na gestão dos sistemas agropecuários, e dos nutrientes que
devem ser disponibilizados para fertilizar as culturas.

O nitrogênio é o principal nutriente que atua no crescimento vegetal, sendo absorvido naturalmente por meio de um
processo conhecido como Fixação Biológica de Nitrogênio, que corresponde à capacidade de alguns vegetais fixarem o
nitrogênio gasoso, por meio de associação a certas bactérias capazes de metabolizar este elemento em sua forma
diatômica. Devido à expansão agropecuária, foi desenvolvido um processo industrial, conhecido como Haber-Bosch,
para sintetizar o nitrogênio atmosférico em amônia, utilizando-a como insumo em indústrias de fertilizantes
nitrogenados.

A International Fertilizer Industry Association (IFA) estima que de 127 Mt N sintetizadas por meio do processo Haber-
Bosch, 105 Mt N são destinadas às indústrias de fertilizantes. Segundo estimativas, 95 % dos fertilizantes nitrogenados
são aplicados aos sistemas alimentares, cujo destino final da produção (vegetal e/ou pecuária) é a alimentação
humana. Isso resulta em 100 Mt N anualmente inseridas através de fertilizantes artificiais aos sistemas alimentares. A
Fixação Biológica de Nitrogênio contribui com 40 Mt N por ano e resíduos de plantações, adubo animal, e deposição
atmosférica contabilizam uma inserção de 50 Mt N por ano.

A ineficiência na gestão dos nutrientes nos sistemas agropecuários faz com que uma pequena parcela de nitrogênio
seja de fato incorporada pelos vegetais. Segundo Smil (2002), apenas 60 Mt N/ano é incorporado efetivamente à safra
colhida. O restante é perdido por lixiviação, erosão, ou emissão atmosférica, o que acaba gerando uma quantidade de
nitrogênio (em suas formas reativas, como NH3, NH4+, NOx, N2O, NO2-, NO3-, aminoácidos) em excesso na natureza.
Isso diminui a capacidade de auto-regulação dos sistemas naturais e gera impactos ambientais, como poluição
atmosférica, aquecimento global, acidificação de solos, e, principalmente, eutrofização e degradação de ecossistemas.

As estimativas da FAO apontam que a população humana consome em torno de 30 Mt N por ano nos alimentos.
Pesquisadores do setor de sanemaneto apontam que a excreção humana total responde por 32,3 Mt N por ano. De
acordo com Drecht (2009), 8 Mt N são coletadas por sistemas de esgoto, sendo que apenas 2,1 Mt N são submetidas a
tratamento para remoção, o que, ainda assim, não garante uma remoção completa na forma de N2. Esses dados levam
a perceber que o sistema de saneamento convencional, baseado na coleta conjunta de correntes (águas amarelas,
águas cinzas e águas marrons), associado ao alto consumo de água, e a disposição de maior parte do nitrogênio em
águas superficiais, também contribui para



Área: ENGENHARIAS   Sub-Área: ENGENHARIA SANITÁRIA

Apresentador: Caio Lima de Oliveira Dias

Título: SISTEMAS AGROPECUÁRIOS: INEFICIÊNCIA NA GESTÃO DO CICLO DO NITROGÊNIO E UTILIZAÇÃO
DA URINA HUMANA COMO FERTILIZANTE

Orientador: Asher Kiperstok First

a gestão ineficiente dos nutrientes.

A urina contém cerca de 80% de todo o nitrogênio excretado pelos seres humanos. Este nutriente é excretado
principalmente na forma de uréia, principal composto dos fertilizantes nitrogenados. Além disso, a urina humana não
sinaliza, em indivíduos saudáveis, a presença de patógenos. Desta forma, é um recurso que pode ser utilizado como
fertilizante agrícola. A separação das correntes na fonte, associada a logísticas eficientes de armazenamento e
transporte, aponta para um modo sustentável de gerir eficientemente os nutrientes no sistema se saneamento,
reduzindo o consumo de água e contribuindo para a mitigação de impactos ambientais diversos.

Apresentador: Camilla Rodrigues Rocha

Título: Análise do consumo de água na EPUFBA - Escola Politécnica da UFBA

Orientador: Asher Kiperstok First

O uso racional da água em instituições públicas é de extrema importância do ponto de vista da sustentabilidade
ambiental. Para que seja possível a implantação dessa medida e a prática dessa adoção, faz-se necessário o
levantamento do sistema hidráulico predial, aliado ao diagnóstico de consumo do mesmo. Isso possibilita avaliar a
eficiência das medidas de redução de consumo de água, respaldadas em um conhecimento detalhado dos padrões
efetivos de uso da água. Observa-se que mesmo em instituições de caráter educacional e científico, a água tem sido
mal utilizada, evidenciando a necessidade de investir em trabalhos dessa natureza. Diante do exposto, os objetivos
desta pesquisa consistiram, principalmente, na caracterização dos principais pontos de consumo de água da Escola
Politécnica da Universidade Federal da Bahia (EPUFBA), discriminando-os em torneiras, bacias sanitárias, chuveiros,
lavatórios e equipamentos de laboratório. Com os dados levantados em campo foi possível estimar os principais
consumos na EFUFBA, identificando a participação de cada um deles em relação ao consumo total da unidade. Esta
fase da pesquisa foi de grande importância para a proposição de medidas mitigadoras e geração de dados para
posteriores estudos relacionados.

Apresentador: Daiane Cerqueira de Souza

Título: Minimização de perdas e de consumo de água na Universidade Federal da Bahia – UFBA associada a
equipe de manutenção.

Orientador: Asher Kiperstok First

O Programa AGUAPURA tem como finalidade promover o uso racional de água na Universidade Federal da Bahia -
UFBA, conscientizando a comunidade acadêmica para que sejam evitados desperdícios, usos inadequados dos
recursos hídricos, redução de perdas e identificação de fontes alternativas ambientalmente adequadas e de menor
custo.
De acordo com Ywashima (2005) o volume consumido de água em edifícios públicos pode ter duas destinações, a
saber: para finalidades fundamentais; e o gasto excessivo, perdas e desperdício.
 Kiperstok (2007), por sua vez, apresenta uma metodologia que vem sendo empregada no Programa Aguapura que tem
como referência o princípio das Tecnologias Limpas, apresentando o nível de comprometimento através de uma análise
do consumo predial. Baseando-se no consumo (necessário ou desejável), desperdícios, perdas nas instalações,
qualidade ambiental dos aparelhos/ instalações.
Deseja-se que a taxa de desperdício seja baixa e práticas sustentáveis sejam inseridas no cotidiano dos usuários da
UFBA (docentes, discentes e técnicos), ensejando serem também agentes multiplicadores em suas residências e nas
comunidades que integram.
A ferramenta básica de apoio ao Projeto compreende as intervenções realizadas nas unidades pela equipe de
manutenção, que faz reparos nas instalações e acessórios e, sobretudo executa rotinas de manutenção preventiva.
Essas ações estabelecem uma conexão física das unidades com o Projeto Aguapura/UFBA, viabilizando a redução
progressiva dos desperdícios, demonstrando que nos prédios que são objeto desses serviços o consumo é reduzido
consideravelmente.
O material para análise foi retirado do site do Projeto Aguapura, onde estão registrados os consumos e as intervenções
realizadas pela equipe técnica de manutenção nas unidades da UFBA (varreduras, reparos, regulagens e troca de
equipamentos, instalação, etc.).
O resultado desse processo tem possibilitado à equipe técnica do Aguapura aumentar, ano a ano, o número de
varreduras e, como conseqüência, diminuir o espaço de tempo entre elas. Este fato tem viabilizado a solução de
problemas existentes nas unidades que antes constituíam a sua maior demanda de consertos.
Hoje a maioria dos serviços atende chamados emergenciais, permitindo corrigir com maior rapidez os vazamentos e a
identificação de perdas; evitando assim maiores gastos para a UFBA.
Existem ainda vazamentos invisíveis, ou seja, não aparentes, de difícil localização, pois estão em tubulações
enterradas, dentro das paredes, etc. Nesses casos a localização das perdas requer uma busca mais planejada
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mais trabalhosa, contudo, sempre exitosas. O resultado do acompanhamento tem sido a notória redução do consumo
de água na UFBA.
A nova etapa do Projeto prevê enfatizarem-se ações tecnológicas, com diagnóstico da incidência dos reparos mais
solicitados, os materiais mais utilizados e as alterações e modificações feitas nas instalações hidrossanitárias das
unidades.
Também se predispõe como indispensáveis a realização de diagnóstico do perfil de consumo dos prédios da UFBA, a
caracterização de usos diferenciados e a identificação de peculiaridades de consumo e de fontes alternativas de
obtenção do recurso natural.

Apresentador: Debora Cardoso Martins Santos

Título: Abastecimento de água no estado da Bahia: Qualidade da água e perdas de água e energia.

Orientador: Patricia Campos Borja

O abastecimento público de água, no que se refere á qualidade e quantidade é uma preocupação cada vez maior,
levando em consideração a escassez, a deterioração dos mananciais e os impactos na saúde. Isso tem como principal
influência os impactos desfavoráveis ao meio ambiente decorrentes das atividades humanas. Nos países em
desenvolvimento, há a baixa cobertura da população com os serviços de abastecimento, neste contexto o Brasil está
inserido onde este problema se estende desde a deterioração dos mananciais até a falta de manutenção nas redes de
abastecimento, afetando negativamente a qualidade da água. Dessa forma, este projeto tem por objetivo estudar a
qualidade da água de consumo humano e os fatores associados no estado da Bahia, avaliando as características
bacteriológicas e físico-quimicas, e fatores associados á qualidade da água como tipo de prestadores, frequência de
intermitência, qualidade e quantidade de cobertura dos serviços oferecidos de abastecimento e esgotamento sanitário,
porte populacional, taxa de urbanização, e a ocorrência de doenças relacionadas. Os dados preliminares da pesquisa,
já que a mesma está em andamento, sugerem que uma relação entre a qualidade da água, o porte populacional, a taxa
de urbanização, os tipos de tratamento, os investimentos nos sistema.

Apresentador: Dijara Maria Sacramento Conceicao

Título:  PG - Levantamento dos pontos de consumo de água na EPUFBA

Orientador: Asher Kiperstok First

O uso racional da água em instituições públicas é de extrema importância na busca da sustentabilidade ambiental. A
nível predial faz-se necessário o levantamento do sistema hidráulico aliado ao diagnóstico de consumo do mesmo,
possibilitando avaliar a eficiência das medidas de redução de consumo de água implementadas, respaldadas em um
conhecimento detalhado dos padrões efetivos de uso. Observa-se que mesmo em instituições de caráter educacional e
científico, a água tem sido mal utilizada pelos usuários, evidenciando a necessidade de investir em trabalhos dessa
grandeza. Baseado nisso, os objetivos desta pesquisa consistiu na caracterização dos principais pontos de consumo de
água da Escola Politécnica da UFBA, discriminado em torneiras, bacias sanitárias, chuveiros, lavatórios e equipamentos
de laboratório. Para isso foram realizadas atividades como: medição de vazão das torneiras, chuveiros e equipamentos
existentes em laboratórios; comparação dos valores de vazões obtidos com a literatura e as normas técnicas
relacionadas. Questionários específicos para cada laboratório foram aplicados. Para laboratórios que possuíam
destiladores uma planilha adicional, atualizada quinzenalmente, com o intuito de gerar um histórico de dados sobre o
tempo de funcionamento dos equipamentos e do volume aproximado de água destilada obtida. De acordo com o
levantamento, identificou-se 219 pontos de consumo de água. Dentre os pontos caracterizados, destacam-se torneiras
e chuveiros com vazões acima do recomendado pela NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria. Em relação aos
equipamentos existentes nos laboratórios da EPUFBA, dos cinco destiladores identificados, observa-se que o volume
de água de resfriamento variava de 28 a 78 litros para cada litro de água destilada produzida. Esta fase da pesquisa
mostrou-se relevante, pois permitirá o desenvolvimento de um banco de dados.

Apresentador: Fabio Conceição de Menezes

Título:  PG - Uso de Redes Neurais Artificiais na Predição da Dosagem Ótima do Sulfato de Alumínio para
Coagulação da Água

Orientador: Ricardo de Araujo Kalid

O processo de clarificação compreende as operações de coagulação, floculação e decantação, e tem por objetivo a
remoção de impurezas como sólidos em suspensão, sólidos em estado coloidal e sólidos em solução, representando
uma importante etapa no tratamento de água. O processo de coagulação necessita da aplicação de um agente químico
coagulante – o sulfato de alumínio (Al2(SO4)3.nH2O) é o mais comumente
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utilizado – que detém a função de reduzir as forças eletrostáticas de repulsão entre as partículas em suspensão, assim
como as dissolvidas, permitindo a posterior aglomeração das partículas (floculação). Para tal, o pH da solução a ser
tratada deve estar dentro de uma faixa desejável para que a ação do coagulante seja satisfatória, então o hidróxido de
sódio (NaOH) é utilizado para ajustar o pH. A dosagem ideal dos agentes coagulantes e de ajuste do pH é uma função
da qualidade da água a ser tratada e são obtidos através do ensaio denominado teste de jarro. Em plantas de
tratamento de água que são alimentadas por águas superficiais naturais a qualidade da água bruta sofre amplas
variações, o que representa um problema para determinação das dosagens ideais em tempo real pelo fato de se
demandar um devido tempo pra realização do teste de jarro – o que coloca em risco a especificação da água clarificada
produzida. A proposta deste trabalho é apresentar o desenvolvimento de modelo computacional para predição das
dosagens do sulfato de alumínio e do hidróxido de sódio. Dessa forma, modelos de redes neurais artificiais (RNAs)
foram construídos, testados e validados com dados dos resultados dos testes de jarro, das medidas de qualidade de
água bruta e tratadas de uma planta de tratamento de água, num período de seis anos. Os dados foram divididos em
três conjuntos: treinamento, teste e validação. Técnicas estatísticas foram aplicadas para garantir que os conjuntos
detivessem uma mesma população estatística. A arquitetura da RNA se constitui de uma perceptron de múltiplas
camadas (MLP), tendo sido testado vários números de neurônios e duas camadas intermediárias. O treinamento foi
realizado com o algoritmo Levenberg-Marquardt que é uma variação do backpropagation. A avaliação do desempenho
relativo dos modelos construídos foi estimada através da avaliação do coeficiente de correlação múltipla (R²) e do
coeficiente de correlação múltipla ajustado (R²adj). Já a habilidade dos modelos em predizer as dosagens foi avaliada a
partir do erro absoluto médio (MAE) e o erro quadrático médio (MSE). O modelo desenvolvido forneceu um resultado de
predição satisfatório com R² de 0,85, MAE de 2,9 mg/L e MSE de 14,1. Os resultados demonstram que as RNAs são
capazes de produzir predições com precisão das dosagens ótimas do sulfato de alumínio considerando a dosagem do
hidróxido de sódio.

Apresentador: George Juliano Santos de Amorim

Título: Redução do consumo de água nos sanitários do Aeroporto Internacional de Salvador (AIS), a partir da
manutenção e regulagem dos volumes de descargas e acionamentos, das peças hidrossanitárias.

Orientador: Asher Kiperstok First

Este trabalho é parte integrante do Projeto de Pesquisa Cooperativa AGUAERO “Racionalização do uso da água no
Aeroporto Internacional de Salvador/BA”, desenvolvido pela Rede de Tecnologias Limpas da Universidade Federal da
Bahia (TECLIM/UFBA) e a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (INFRAERO). O AGUAERO,
desenvolvido de 2007 a 2009, teve como objetivo avaliar e melhorar o desempenho ambiental do aeroporto com relação
ao uso racional da água utilizando-se dos princípios da produção limpa (PL). Em 2009 o consumo médio de água para o
sítio aeroportuário foi de 509 m3/dia. E dentre os consumidores de água, identificados no sítio, o terminal de
passageiros (TPS) foi o maior, com 84% (429 m3/dia) do consumo de todo o sítio. Já no TPS, os dados apontaram para
os sanitários um consumo de 215 m3/dia, representando 50% do consumo total do TPS. A partir destes dados, verificou
-se a necessidade de um estudo mais detalhado visando proposições para uso racional da água nos sanitários. Este
trabalho apresenta o resultado deste estudo onde foram simulados 6 cenários com ações para a redução do consumo
de água nos sanitários. Desenvolveram-se as seguintes atividades: (1) pesquisa de opinião para identificar o perfil de
consumo de água nos sanitários, com aplicação de questionários junto aos passageiros; (2) cadastramento dos
sanitários e suas peças hidrossanitárias e; verificação dos volumes de água nas descargas e acionamentos destas
peças. Como não foi encontrado equipamento próprio para as verificações nos mictórios, desenvolveu-se um
experimento para tal e; (3) simulação dos 6 cenários, considerando-se: (a) regulagem periódica das peças
hidrossanitárias para vazões menores; (b) incentivo ao uso dos mictórios para urinar, nos sanitários masculinos; (c)
regulagem das bacias, nos sanitários femininos, para descargas semelhantes as dos mictórios (simulando o uso do
mictório feminino); (d) plano de sinalização nos sanitários para o uso adequado das peças. Dentre os resultados,
destacam-se: mais de 86% dos usos nos sanitários pelos passageiros são para urinar. As descargas das bacias
sanitárias e dos mictórios, não estão atendendo de forma correta, as atuais demandas para urinar. Ao não se dispor de
mictórios femininos nos sanitários para este público obriga-se o uso da bacia sanitária, com volumes 40 vezes maiores
de água para o afastamento da urina. Os dados dos cenários apontaram para reduções significativas do consumo atual
de água, entre 17% e 50%, sem grandes investimentos. Estas reduções podem ser alcançadas apenas com a
regulagem das descargas e dos acionamentos das peças hidrossanitárias e, a inserção desses procedimentos na rotina
da equipe de manutenção. A redução do consumo pode chegar até 80% com ações que vão desde a redistribuição do
número de mictórios e bacias sanitárias; a instalação de bacias sanitárias de dupla descarga, até a instalação de
mictórios femininos. Porém, a título de teste, recomenda-se que, inicialmente, seja feita uma regulagem nas peças
existentes para volumes adequados apenas para o afastamento de urina, com o acompanhamento do desempenho
destas peças, por um período, para, em seguida fazer as aquisições
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necessárias. Estima-se uma economia entre 36 m3/dia e 165 m3/dia com a inserção de procedimentos na manutenção
e regulagem periódicas das peças hidrossanitárias para mantê-las nas vazões estabelecidas; a redistribuição do
número de mictórios e bacias sanitárias; o incentivo ao uso dos mictórios para urinar; a instalação de descargas de
duplo acionamento; a instalação dos mictórios femininos; o treinamento periódico para a equipe de manutenção e; a
divulgação contínua, junto aos diversos usuários do AIS o sobre a importância do uso racional da água.

Apresentador: Gerson Rodrigues Primo Junior

Título: ANÁLISE ESTATÍSTICA DE BANCO DE DADOS COMO SUPORTE PARA AVALIAÇÃO DE MODELOS DE
GESTÃO EM SANEAMENTO NO BRASIL.

Orientador: Patricia Campos Borja

A pesquisa visa estudar os diferentes modelos de gestão dos serviços de saneamento básico no Brasil, identificando
seus limites e possibilidades. Para isso, foi realizado um estudo empírico, de base de dados secundários e está em
andamento a pesquisa empírica, de cunho quantitativo de base de dados primários.
Das funções da gestão (planejamento, regulação, prestação e fiscalização), o presente trabalho se dedicou ao estudo
da prestação dos serviços. Foram avaliados quatro tipos de prestação dos serviços: Administração Direta (AD), quando
o serviço é prestado pela própria prefeitura municipal; Administração Indireta (AI), quando prestado por uma autarquia
municipal; Administração por Companhia de Economia Mista Estadual (CIA), quando o serviço é prestado por uma
concessionária estatal estadual e Empresa Privada (PRIVADO) quando o serviço é concedido, por meio de licitação
pública, a uma empresa privada. Foram estudados indicadores relacionados à cobertura dos serviços, desempenho
técnico, operacional e financeiro, principal mente do Sistema Nacional de Informação em Saneamento (SNIS). Da
analise dos dados pôde-se observa a diferença entre os indicadores.

Apresentador: Ian Amorim Denovaro

Título: Vermicomposteira Residencial: estudo de caso em um apartamento localizado no bairro da Federação,
Salvador – Bahia

Orientador: Asher Kiperstok First

Uma das grandes preocupações da atual geração humana do planeta é a crescente geração de resíduos sólidos
urbanos que necessitam de um destino técnico e ambientalmente correto, além de ser economicamente viável. A
disposição inadequada desses resíduos provoca impactos ambientais adversos e, principalmente, de saúde pública.
Além disso, os atuais métodos de produção de alimentos em massa, que demandam altas cargas de fertilizantes, têm
gerado um fluxo linear de nutrientes, resultando na degradação da qualidade dos solos agricultáveis e o grande aporte
de matéria orgânica dos efluentes nos corpos d’água receptores.
A necessidade de descarte de resíduos é proporcional ao aumento do consumo e inversamente proporcional à
disponibilidade de soluções para o seu gerenciamento adequado. Segundo o Ministério da Agricultura (2009), o Brasil
produz 241.614 toneladas de lixo por dia, onde 76% são depositados a céu aberto, em lixões. Do total do lixo urbano,
60% são formados por resíduos orgânicos que podem se transformar em excelentes fontes de nutrientes para as
plantas.
A compostagem é um processo biológico aeróbio e controlado, no qual ocorre a transformação de resíduos orgânicos
em material orgânico estabilizado (composto), com propriedades e características completamente diferentes do material
que lhe deu origem. Além disso, reduz peso e volume do montante de resíduos gerados numa residência. A
compostagem pode ser seguida da vermicompostagem (uso de minhocas) que, além de acelerar o processo final de
estabilização, promove melhor aparência ao adubo.
De acordo com a Lei n° 12.305/ 2010, a compostagem é incluída como destinação final ambientalmente adequada de
resíduos de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos. No seu Art. 36, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos, quando
houver plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, implantar sistema de compostagem para resíduos
orgânicos.
No entanto, a vermicompostagem residencial é uma solução mais viável e eficaz para a destinação final do resíduo
orgânico gerado nos grandes centros urbanos. Esse processo pode eliminar o aporte de resíduos orgânicos na
disposição em aterros sanitários, produzindo húmus de qualidade e possibilitando certa produção de alimentos nas
zonas urbanas. Dessa forma, contribui para o ciclo de nutrientes (C e N) mais sustentável, com menores taxas de
importação do campo.
O presente estudo teve como objetivo avaliar a prática da vermicompostagem na bioestabilização de resíduos orgânicos
produzidos em um apartamento localizado no bairro da Federação, em Salvador (BA).
Os materiais utilizados para a construção da vermicomposteira residencial foram: um contêiner, brita,
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torneira, húmus de minhoca (inóculo) e pó de serra. A brita, disposta no fundo do contêiner, é necessária para a
realização da drenagem do lixiviado gerado. Restos de vegetais e outros tipos de resíduos orgânicos, previamente
segregados (coleta seletiva), são lançados no contêiner diariamente. Para cada camada de resíduo orgânico, fez-se
uma cobertura de pó de serra. Esporadicamente, colocou-se uma camada de inóculo, agregando minhocas ao
composto.
Como resultado, obteve-se, após 2 meses, um composto estabilizado, rico em minhocas, com aparência, textura e odor
agradáveis. O lixiviado gerado foi coletado diariamente, por meio da torneira e diluído em água para servir de nutrientes
para rega de plantas. Com a coleta seletiva prévia na residência, fez-se a reutilização de recipientes, que serviram para
a multiplicação de mudas com o composto produzido.
Esse procedimento não exige pessoas treinadas para sua manutenção e não ocupa muito espaço. Deve-se salientar
que o experimento não teve acompanhamento técnico de temperatura, umidade e aeração. O composto está em
análise para identificar sua composição.

Apresentador: Julio Roberto Oliveira dos Santos

Título: Para onde vão os velhos computadores?

Orientador: Rejane Maria Lira da Silva

Lixo é construto teórico de concepção ampla, sendo definido comumente, mas não conceituado, como aquilo que não é
mais útil a um individuo, mas que pode ser utilizado por outro. Os computadores, depois de descartados, são
considerados lixo eletrônico, ou seja, materiais resultantes do rápido uso da eletricidade, e lixo informático, que é todo e
qualquer objeto relacionado a computadores. Este trabalho objetivou investigar a concepção de estudantes do ensino
médio de uma escola pública de Salvador, sobre o caminho percorrido pelos computadores, desde a fabricação até o
descarte. Para isso, foi aplicado um questionário semi-estruturado a 20 estudantes do 2º ano do ensino médio do
Colégio Estadual Evaristo da Veiga. A partir dos dados obtidos, observou-se que 90% (n=18) dos estudantes do Colégio
Estadual Evaristo da Veiga possui computadores, e 40% (n=8) deles desmontam e trocam às peças do computador, ato
que é extremamente perigoso por conter varias substâncias tóxicas. Vale ressaltar que 61% (n=11) não sabe as
conseqüenciais do descarte indevido de computadores. Mais da metade (70,8%, n=17) responderam que não
conheciam nenhuma substância do computador e 22,2% (n=14) deixaram esta questão em branco. Nos últimos anos,
está ocorrendo um grande investimento por partes de empresas no ramo da informática, por outro lado o tempo de
duração de um computador caiu a metade em 8 anos, sendo que em 2009, essa vida média correspondia a 6 meses.
No estado da Bahia, não existem fabricantes de peças de computadores, apenas empresas que os montam utilizando
peças vindas do exterior. Os computadores são utilizados em várias instituições desde escolares, empresariais e
ambientes domésticos. Alguns computadores, em especifico, os provenientes de ambientes domésticos, todavia não
são descartados devidamente, o que pode gerar impacto ambiental, desde a liberação de elementos tóxicos e metais
pesados no ambiente, e pode comprometer inclusive a saúde humana. Outras instituições deixam os computadores
obsoletos em locais como galpões. No ano de 2010, foi sancionada a lei 9.605, denominada Política Nacional de
Resíduos Sólidos, no qual o 1º artigo tem como objetivo estabelecer diretrizes e normas de ordem pública e interesse
social para o gerenciamento dos diferentes tipos de resíduos sólidos, incluindo os computadores. O descarte adequado
para computadores é o direcionamento dos equipamentos às montadoras para a possível reutilização, doando estes
materiais, ou direcionando a órgãos governamentais ou não-governamentais. Conclui-se, com esta pesquisa, que os
jovens escolares estão descartando seus computadores sem nenhum cuidado, às vezes, por falta de conhecimento, às
vezes pelo desinteresse pelo descarte correto. Já as instituições e órgãos estatais, acabam descartando devidamente
por sofrerem pressão da fiscalização governamental.

Apresentador: Livia Duca de Lima

Título: Manejo de resíduos orgânicos na UFBA: estudo experimental na Escola Politécnica

Orientador: Viviana Maria Zanta

A geração de resíduos sólidos em larga escala aparece como evidência de que a sociedade atual é voltada para o
consumismo, desprovida de maiores preocupações com os impactos negativos, que os mesmos trazem para o meio
ambiente e para a saúde pública. A minimização desses resíduos sólidos envolve a não geração, a redução, a
reutilização e a reciclagem, trazendo benefícios econômicos e ambientais. Em relação ao reaproveitamento dos
resíduos sólidos orgânicos (RSOrg), podem-se citar alternativas como a melhor utilização dos alimentos, suinocultura,
ração animal e compostagem. Algumas destas alternativas estão sendo implantadas em unidades de ensino como
escolas e universidades, minimizando a produção de resíduos e servindo como importante instrumento de educação
ambiental. Este trabalho tem por objetivo identificar possíveis ações para a melhoria do manejo dos resíduos orgânicos
com base na identificação de fontes geradoras, dos usuários, da produção e da postura institucional em relação à
geração destes resíduos
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na Escola Politécnica, no Restaurante Universitário e em outras unidades de alimentação dos campi de Ondina e
Federação da UFBA. Conclui-se que, no momento na EP é possível melhorias no acondicionamento e armazenamento
destes resíduos, mas que medidas de valorização pela compostagem não são indicadas devido à pequena geração. Em
relação às outras unidades de alimentação os resultados demonstram que é necessário fazer uma pesquisa mais
aprofundada sobre a caracterização dos resíduos sólidos e posteriormente sobre as medidas de educação ambiental
possíveis de serem implantadas.

Apresentador: Lucas Virgens dos Santos

Título: Redução do Consumo de Água a partir do acompanhamento do sistema Vianet: Estudo de Caso do
DERBA

Orientador: Asher Kiperstok First

O Programa de Racionalização do Consumo de Água e Energia nos Prédios Públicos Estaduais, parceria firmada entre
a SAEB e a UFBA/Teclim, tem como objetivo reduzir o consumo de água e energia, com conseqüente redução dos
gastos, em 15 edifícios localizados no CAB e os prédios do  IMA, INGÁ, IRDEB e Palácio do Governo, a partir de ações
de gestão, intervenções físicas e mudanças comportamentais dos usuários. Este projeto iniciou-se em maio de 2008 e
foi dividido em duas etapas.
A primeira, com duração de quatro meses, teve como foco realizar um breve diagnóstico físico das unidades envolvidas.
Foram criadas equipes, denominadas ECOTIMES, compostas por dois representantes de cada Secretaria ou entidade
do Estado, com bom conhecimento das instalações hidrossanitárias para acompanhar o consumo diário. Isto é realizado
através da coleta das leituras no hidrômetro e posterior lançamento no VIANET - sistema que permite o
acompanhamento diário do consumo de água em edificações. O acompanhamento diário permite uma rápida detecção
e correção de vazamentos e desperdícios. A segunda etapa, iniciada em janeiro de 2010, tem como foco, a partir do
diagnóstico realizado, aprofundar o estudo de indicadores, monitorar o consumo diário das unidades, entender o perfil
dos usuários e desenvolver proposições para intervenções de engenharia.
O Departamento de Infraestrutura de Transportes da Bahia, DERBA é uma autarquia do Governo do Estado da Bahia
vinculada à SEINFRA e localizada na 4ª Avenida, 445, do CAB. Devido à necessidade de se elaborar procedimentos
que serão utilizados pelas equipes de manutenção, quando da realização da manutenção nas unidades, observou-se a
necessidade da implantação de um Projeto-piloto. O DERBA tendo apresentado redução significativa do seu padrão de
consumo apenas com ações de gestão, foi escolhido para ser a unidade-piloto.
O objetivo deste trabalho concentra-se em estudar o caso do DERBA durante os anos de 2006 e 2008, evidenciando os
ganhos ambientais e financeiros obtidos e, ainda, apresentar os resultados preliminares do projeto-piloto.
A partir do levantamento de dados das contas de água, entre os anos de 2006 e 2008, constatou-se que o DERBA
possuía média mensal de consumo de aproximadamente 2.220m³, o que resulta em um consumo de quase 150
l/funcionário/dia, muito acima da média de 50 l/funcionário/dia para prédios públicos, sugerida pela SABESP.
Atualmente o seu padrão de consumo caiu para 35 l/funcionário/dia.
Os representantes do ECOTIME iniciaram o lançamento das leituras em maio de 2008. No gráfico do mesmo mês,
gerado pelo VIANET, foi constatado um consumo elevado durante os finais de semana, e, como a unidade não há
expediente, representava um claro indício da existência de vazamentos. Com isso, a equipe de manutenção da unidade
realizou varreduras e o problema foi solucionado. Desde então, o padrão médio de consumo mensal, antes de 2.220 m³
passou a ser de 418m³, uma redução de 81% nos últimos dois anos. Essa redução representou a economia, para os
cofres públicos, de cerca de R$ 357.000,00 equivalentes a uma redução de 78% nos gastos com água.
No projeto-piloto, em execução, foram cadastrados todos os pontos de consumo (torneiras, bacias etc.), incluindo
detalhes como a marca e tipo do equipamento. Além disso, foram realizadas medições de vazão em torneiras,
chuveiros, duchas e mictórios e varreduras para a verificação de ocorrência de vazamentos. Nos resultados obtidos,
dos 220 pontos de consumo cadastrados foram verificados 31 com presença de vazamentos, muitos com vazão
elevada e 37 válvulas de descarga simples.
Estes dados revelam que o potencial de redução de consumo do DERBA pode ser ainda maior.

Apresentador: Luiz Moacyr de Carvalho Filho

Título: Investigação do padrão de consumo de água em sanitários masculinos da EPUFBA

Orientador: Asher Kiperstok First

Dentro de prédios públicos, pode-se identificar os sanitários como lugar propicio para a redução do consumo de água,
por ser um dos locais onde ocorrem, geralmente, o maior uso da mesma. A caracterização do consumo de água nos
sanitários é de fundamental importância, já que visa conhecer os aspectos funcionais do local, hábitos e costumes dos
usuários e analisar registros de consumo da água. Isso
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possibilita avaliar a eficiência das medidas de redução de consumo implementadas, respaldadas em um conhecimento
detalhado dos padrões efetivos de uso da água. Neste sentido, o presente artigo mostra um estudo detalhado sobre o
consumo de água nos sanitários masculinos da EPUFBA, aprimorando o levantamento do perfil de consumo com o
auxílio de hidrômetros e data-loggers, dando assim, continuidade a estudos anteriores.
Com base nos dados obtidos, caracterizou-se o consumo médio e o perfil do consumo dos equipamentos sanitários e
pôde-se fazer comparações com trabalhos anteriores.
A partir desses dados, constatou-se também a ocorrência de vazamento não-visível na tubulação que está ligada aos
mictórios do sanitário do 5º andar. Com isso, foi feita uma análise comparativa do consumo com e sem vazamento
deste aparelho.

Apresentador: Luiz Ricardo Ribeiro Lima

Título: Gestão do Consumo de água: Estudo de caso Escola de Administração e Reitoria

Orientador: Maria do Socorro Goncalves

Gestão do Consumo de água: Estudo de caso Escola de Administração e Reitoria

O Estatuto da Universidade Federal da Bahia – UFBA, no Título I, Capítulo II, Artigo 2º, Inciso I estabelece como seu
primeiro objetivo institucional: educar para a responsabilidade social e ambiental, contribuindo para o desenvolvimento
humano com ética, sustentabilidade e justiça.
Em 2001 a UFBA, através da Rede de Tecnologias Limpas – TECLIM começou a dar os primeiros passos para levar às
suas unidades novas perspectivas no uso da água, munindo-as de informações sobre o consumo consciente. Em 2004
disponibilizou acesso ao sistema informatizado de monitoramento Vianet, ferramenta importante para compreensão e
controle do consumo de água.
A comparação entre as unidades Escola de Administração e Reitoria objetiva:
	Apresentar o momento de suas inserções no programa;
	Como se comportaram ao longo dos nove anos passados;
	O grau de eficiência das atividades de leituras e lançamentos dos dados no 	sistema Aguapura   Vianet;
	Os índices de redução do consumo de água;
	A importância foi dada ao contexto do uso consciente do recurso, e
	As ações efetivas de redução permanente de desperdícios.
Desta forma foram apresentados à comunidade acadêmica os procedimentos desenvolvidos pelo TECLIM que, no
contexto atual dos problemas ambientais, são estudados e compreendidos nos centros de formação do conhecimento,
criando soluções pertinentes para o enfrentamento de problemas sociais. Essas iniciativas justificam-se pela
perspectiva que oferecem de melhorar as condições de vida no planeta, garantindo compromissos com a ética
sustentável, bem como colocando seus princípios em prática.
A Reitoria foi escolhida por ser a unidade central de gestão da UFBA, muito embora não acompanhe diariamente seu
consumo de água, tendo, assim, comprometido o objetivo do Programa.
 As leituras do hidrômetro e o lançamento dos dados no Sistema Aguapura VIANET são muito importantes, pois são
através dessas leituras que pode se perceber o consumo diário de cada unidade e perceber também o
comprometimento de cada unidade com as iniciativas do Programa.
Na Escola de Administração a leituras tem sido efetuadas da seguinte forma: 2005 com 125 leituras, em 2006 apresenta
uma queda no acompanhamento com  apenas 32 leituras, 2007 com 231 leituras, 2008 com 360 leituras e 2009
apresentando 343 leitura. Já a Reitoria efetuou-se da seguinte forma em 2005 foram feitas 159 leituras, 2006 com 125
leituras, 2007 foram realizadas 61 leituras, em 2008 com 76 leituras e 2009 com 93 leituras.
O consumo do prédio da Reitoria que em 2005 estava em média 12,5m³/dia atualmente está com um consumo de
2,8m³/dia enquanto a Escola de Administração que apresentava um consumo de 18,8m³/dia, atualmente apresenta um
consumo de 12,5m³/dia, ou seja, representando assim uma redução de aproximadamente 33,5%. Embora a Reitoria
tenha apresentado uma redução significativa, seus dados de consumo estão altamente comprometidos, uma vez que as
leituras não serem realizadas diariamente, resultando em informações distorcidas da realidade.
Pode-se perceber que a Escola de Administração direciona suas ações para organização, minimização e otimização
dos gastos. A Reitoria, como órgão central de gestão da UFBA e o que esta condição enseja constituir-se paradigma,
deve buscar conscientizar e despertar em seus funcionários uma visão mais compatível com a realidade ambiental,
possibilitando-lhes viabilizar ações de redução de desperdícios e uso consciente da água.
Podemos concluir que o acompanhamento diário possibilita um trabalho de conscientização do consumo de água, o
estabelecimento de metas de redução de consumo, a análise das condições físicas de funcionamento dos
equipamentos hidráulicos sanitários do prédio e a identificação com maior rapidez de qualquer anormalidade no
consumo diário, evitando assim um maior gasto do dinheiro público.
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Orientador: Iara Brandao de Oliveira

Existem no estado da Bahia mais de 16 mil poços tubulares para fornecimento de água subterrânea, sendo a CERB –
Companhia de Engenharia Ambiental da Bahia, a empresa responsável pela perfuração de muitos desses poços e
detentora de um extenso banco de dados sobre a qualidade hidroquímica das águas subterrâneas do Estado.
Com a consolidação da CERB como a principal empresa de abastecimento de água da zona rural do Estado, a
qualidade dessas águas tem sido objeto de estudos para obter-se um panorama da distribuição hidroquímica das águas
subterrâneas do estado da Bahia. Alguns desses trabalhos são: Negrão (1987, 2000), Guerra e Negrão (1996), Oliveira,
Silva e Cruz (2001), Silva, Oliveira e Negrão (1999, 2000), Oliveira, Negrão e Silva (2006, 2009).
Este projeto de pesquisa esteve associado ao Projeto de Mestrado desenvolvido pelo professor José Barbosa Filho,
junto ao MEPLIM - Programa de Pós-Graduação em Gerenciamento e Tecnologias Ambientais no Processo Produtivo -
Ênfase em Produção Limpa, PEI / UFBA, que aborda não conformidades do IQNAS (Índice de Qualidade Natural das
Águas Subterrâneas), após serem detectadas variações pontuais no seu emprego, em relação aos valores efetivos
medidos nos Domínios Aquíferos Subterrâneos da Bahia: Sedimentar, Metassedimentar, Cárstico e Cristalino,
constantes nos estudos de Oliveira, Negrão e Silva (2006). O trabalho do Mestrado avalia se a Tipologia Multivariável,
articulada com Modelos Estatísticos de Correlação, poderão contribuir para aprimoramento do IQNAS.
Neste trabalho, havia sido desenvolvida anteriormente várias etapas do estudo estatístico, entretanto, para a
comprovação da adequação do novo modelo, dito otimizado, foram necessários novos dados completos de análise
química das águas subterrâneas do Estado para o cálculo do IQNAS otimizado (IQNAS*), bem como sua
espacialização.
O objetivo deste trabalho foi dar segmento à complementação e análise de consistência do Banco de Dados existente
no âmbito do Núcleo de Pesquisa em Engenharia Ambiental NUPEA-DEA/UFBA, e, aprimorar o conhecimento da
situação das águas subterrâneas, com vistas a obter o mapeamento da qualidade dessas águas nos diversos domínios
hidrológicos.
O trabalho forneceu produtos importantes, tais como: banco de dados fornecido pela CERB com atualizações;
complementação de análise geoestatística de dados de qualidade das águas subterrâneas utilizando semivariogramas;
mapas temáticos que permitem a visualização da qualidade das águas subterrâneas, no estado da Bahia; diagramas de
PIPER construídos com a aplicação de metodologia de classificação das águas subterrâneas com base na
concentração de seus cátions e ânions e publicação de trabalho técnico sobre a Análise Geoestatística dos Parâmetros
Ferro e Nitrato nas Águas Subterrâneas do Estado da Bahia no I Congresso Baiano de Engenharia Sanitária e
Ambiental (I COBESA), realizado em Salvador, 2010.
Essas informações, ao serem disponibilizadas ao público, servem como auxilio aos gestores de águas para futuras
decisões sobre os usos para a água subterrânea, bem como a melhoria da exploração, em aspectos econômicos,
sociais e ambientais.

Apresentador: Maira Puridade Marques da Silva

Título: Comparação da evolução do Programa AGUAPURA nas unidades Residência Universitária 1 e Prefeitura
2

Orientador: Asher Kiperstok First

O presente trabalho consiste em comparar duas unidades – Residência Universitária 1 e Prefeitura 2 – para se avaliar a
evolução do Projeto AGUAPURA, coordenado pela Rede de Tecnologias Limpas - TECLIM da Universidade Federal da
Bahia – UFBA, com início em 2001 apenas com a equipe de manutenção efetuando varreduras nas unidades.
O Programa tem por objetivo o uso racional da água, acreditando que a conscientização dos seus usuários aporta
contribuição significativa para a redução de desperdícios e perdas. Uma manutenção adequada, além da identificação
de fontes alternativas e ambientalmente mais compatíveis e de menor custo para a UFBA.
O acompanhamento do consumo das unidades é realizado por bolsistas do Programa Permanecer e uma equipe de
campo que desenvolve as atividades de manutenção preventiva e corretiva.
A partir de 2004 o Projeto passou a fazer o acompanhamento através do sistema informatizado Aguapura Vianet, tendo
possibilitado conhecer o perfil de consumo de água das unidades universitárias que aderiram ao programa e,
conseqüentemente, identificar possíveis perdas por vazamento, podendo-se assim efetuar a correção imediata de tais
perdas.
Foi observado que apesar da crescente participação das unidades no Projeto Aguapura, algumas não fazem o
acompanhamento diário. Para ilustrar esta situação foram selecionadas duas unidades: a Prefeitura 2, que faz o
acompanhamento diário do consumo, e outra que o faz eventualmente, a Residência Universitária 1.
A simples análise dos dois desempenhos de consumo evidencia que a realização sistemática do acompanhamento
reduz significativamente o índice de perdas e desperdícios.
A metodologia utilizada consistiu na análise dos histogramas e gráficos produzidos através do sistema
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Aguapura Vianet, fazendo-se sempre a relação entre as duas unidades quanto:
	A periodicidade de leituras e a redução do consumo;
	Qual poderia ter sido o consumo da unidade inadimplente, e
	E o que foi perdido financeiramente pela falta de acompanhamento do consumo de água na unidade.
O resultado desta operação foi claramente percebido ao se constatar que a Prefeitura 2, obteve redução no consumo de
água de aproximadamente 36%, enquanto na Residência Universitária 1 a redução de seu consumo foi de apenas 11%.
Como demonstrado é indiscutível a importância do acompanhamento diário do consumo.

Apresentador: Maria Sara Ribeiro de Jesus

Título:  PG - Abastecimento de água no estado da Bahia: Qualidade da água e perdas de água e energia

Orientador: Patricia Campos Borja

A água é essencial para a sobrevivência de todos os seres vivos. Ao longo da história, a humanidade deu variados usos
a esse bem público. O destino mais nobre da água é o abastecimento humano, objetivando a realização de diversas
atividades que visam à manutenção do bem-estar. Nesse sentido, é direito de todas as pessoas o acesso à água de
qualidade e em quantidade suficientes para assegurar à saúde, esta última sendo considerada através de uma lógica
mais ampla que apenas a ausência de doença.
O consumo de água no mundo vem aumentando para seus diversos usos. Por outro lado, também têm sido crescente
as perdas de água. No caso brasileiro, de toda água “produzida” nos sistemas públicos de abastecimento de água,
aproximadamente 40%, é perdida (Tsutiya, et al.). As perdas são uma realidade em todas as unidades do sistema
desde a captação até a distribuição, o que inclui as instalações hidráulico-sanitárias.
Este trabalho tem como objetivo principal avaliar as perdas de água na Empresa Baiana de Águas e Saneamento
(Embasa), assim como elaborar um modelo para minimização de perdas e promover a gestão da eficiência energética
dentro da empresa, para dessa forma atender as demandas e necessidades dos usuários do serviço.
A pesquisa encontra-se na sua primeira fase. Nessa está sendo realizada uma revisão de bibliografia para conhecer e
analisar os modelos de controle de perdas e gestão energética no nível nacional e internacional. Também, estão sendo
analisados os dados do Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento (Snis), objetivando estabelecer possíveis
relações entre os indicadores de perdas e variáveis relacionadas ao desempenho técnico, operacional e financeiro, e,
ainda, à realidade econômica e social dos municípios.
Em outro momento serão realizadas investigações em campo para identificar as causas de perdas de água. Essas
últimas consideradas primeiramente a partir da dimensão técnica, como resultado de condições hidráulicas,
operacionais e gerenciais desfavoráveis. Será também analisado o contexto social que contribui para as perdas em
questão. Em uma etapa seguinte, ocorrerá uma análise dos modelos de gestão de perdas de água e energia já
empregados pela Embasa. Serão avaliados seus pontos favoráveis assim como suas limitações, objetivando o
desenvolvimento de um modelo mais eficiente.
Na última etapa, serão identificados os elementos para elaboração de um modelo de gestão da eficiência energética
para ser aplicado na Embasa, em que serão levadas em consideração as questões técnicas e também sociais que
influenciam na dinâmica das perdas.

Apresentador: Mateus Almeida Cunha

Título:  PG - Diagnóstico dos Procedimentos e Metodologias Aplicadas no Processo de Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) no Estado da Bahia

Orientador: Marcia Mara de Oliveira Marinho

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um importante instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente cujos
procedimentos de aplicação estão estabelecidos desde 1986, através da Resolução Conama 001. Está prevista
também na Legislação estadual da Bahia (Lei n.° 10.431/06). Seu objetivo consiste na identificação, previsão, avaliação,
mitigação e comunicação dos impactos ambientais decorrentes de um empreendimento ou atividade, servindo também
para subsidiar a tomada de decisões e para avaliar a qualidade dos projetos, possuindo, portanto, a função preventiva.
O instrumento possui o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) como a sua principal atividade, identificando e avaliando,
portanto, os impactos ambientais para oferecer subsídios ao processo da tomada de decisão.
A pesquisa em questão tem como objetivo realizar um diagnóstico dos procedimentos e metodologias praticadas pelo
Instituto do Meio Ambiente (IMA), no processo de AIA. Por meio do Convênio de Cooperação Técnica entre a UFBA e o
IMA, os documentos e informações foram disponibilizadas para análise prelo grupo



Área: ENGENHARIAS   Sub-Área: ENGENHARIA SANITÁRIA

Apresentador: Mateus Almeida Cunha

Título:  PG - Diagnóstico dos Procedimentos e Metodologias Aplicadas no Processo de Avaliação de Impacto
Ambiental (AIA) no Estado da Bahia

Orientador: Marcia Mara de Oliveira Marinho

de pesquisa. Foi utilizada uma abordagem qualitativa, por meio da metodologia de estudos de caso e realização de
reuniões técnicas para realizar o diagnóstico dos procedimentos atualmente praticados pelo órgão.
Como resultados, identificou-se que, na Bahia, o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Cepram) instituiu a Resolução
n.º 2929/02, aprovando a Norma Técnica n.º 001/02, que dispõe sobre a metodologia do processo de AIA para os
empreendimentos a ela submetidos. A triagem (seleção de empreendimentos submetidos à AIA) atualmente praticada
possui as seguintes etapas: (a) apresentação de requerimento, sendo realizada a análise da documentação, definindo o
porte da atividade do empreendimento e identificando se está enquadrado na lista indicativa da Resolução Conama
001/86; (b) formação do processo e disponibilização na intranet do IMA, o sistema Cerberus, para que a Diretoria de
Licenciamento (DILIC) avalie se o empreendimento será submetido ao processo de AIA. Se for necessária a realização
de EIA, o processo é encaminhado à Coordenação de Avaliação de Impactos (COIMP).
Tal procedimento indica que não há critérios devidamente pré-definidos, institucionalizados, para identificar se o
empreendimento deve ser submetido ao processo de AIA, necessitando, portanto, de elaboração de EIA, sendo a
experiência dos coordenadores um fator importante para tal determinação. Como a Resolução Conama 001 não
abrange todas as tipologias e não estabelece os parâmetros para as atividades submetidas à AIA, o procedimento-
padrão, no órgão, é a realização de uma Inspeção Técnica para coletar dados capazes de subsidiar o processo de
tomada de decisão sobre a necessidade de exigência da AIA.
Há cerca de dois anos o IMA solicita que o EIA seja apresentado em três etapas, para facilitar a sua elaboração e
análise, assim divididas: (1) Relatório com as alternativas tecnológicas e de localização, a área de influência e a
caracterização do empreendimento; (2) Relatório com o diagnóstico ambiental e sócio-econômico; (3) Relatório com a
avaliação de impactos, o prognóstico, as medidas mitigadoras propostas e o monitoramento.
Com essa fragmentação em etapas, o IMA entende que consegue acompanhar o processo de construção do EIA,
interagindo com o empreendedor e propondo alterações ao longo de cada uma das etapas, agilizando e aperfeiçoando
o processo. Caso o órgão ambiental identifique que o empreendimento seja de grande porte e/ou que possua atividades
de grande complexidade, é organizada uma oficina para cada relatório do EIA. Se não for necessário, faz-se apenas
uma oficina no final da entrega do terceiro relatório do EIA.
A pesquisa apresentou proposições para o aprimoramento desta etapa de triagem na AIA e também critérios analíticos
para as etapas.

Apresentador: Mikhail Martinez Barreto

Título:  PG - Proposta de uso de excretas humanas na Universidade Federal da Bahia para fins de redução de
carga poluidora.

Orientador: Asher Kiperstok First

O ser humano tem influenciado o equilíbrio natural do planeta de forma nunca antes vista. Mudanças climáticas de
abrangência global são os sinais do desequilíbrio das ações do homem sobre os recursos naturais. Trabalhos recentes
têm apontado para a ocorrência de uma grande interferência humana no ciclo global de nitrogênio, devido
principalmente ao aumento da conversão do nitrogênio atmosférico (N2) em nitrogênio reativo em níveis locais,
regionais e globais. A produção de energia e o uso de fertilizantes a base de nitrogênio são as principais causas desse
aumento. Uma universidade sustentável pode ser definida a partir de uma perspectiva de existência em longo prazo,
visando sustentar a biodiversidade e integridade dos ecossistemas locais e globais que os seres vivos dependem. O
desafio do desenvolvimento sustentável demanda das universidades um meio especial para comandar a causa
ambiental, devido a sua missão de ensino e formação de futuros líderes ou de cidadãos mais preparados para tomadas
de decisão, uma vez que é extensiva e diversa a sua experiência em investigação interdisciplinar. Além disso, é
necessário saber lidar com as atividades de operação de um campus universitário, que precisa de uma infra-estrutura
básica para o seu funcionamento, o que demanda recursos naturais e geram impactos ambientais. A Universidade
Federal da Bahia (UFBA) atualmente pesquisa sobre como seu campus vem contribuindo para (in)sustentabilidade
planetária. Uma das pesquisas se refere à contribuição do campus de Ondina à perturbação do ciclo de nitrogênio. Foi
desenvolvido estudo para avaliar a quantidade de nutrientes perdidos a partir do descarte de excretas humanas neste
campus. O objetivo desse trabalho é levantar estratégias sanitárias e ambientalmente corretas com vistas ao
aproveitamento dos nutrientes disponíveis nas excretas humanas produzidas pela população do campus Ondina da
UFBA, a fim de reduzir os impactos da carga poluidora gerada. A metodologia utilizada baseia-se no cálculo da
população equivalente que freqüenta cada um dos prédios do campus de forma a permitir o cálculo da sua produção de
excretas e nutrientes. A freqüência dos alunos nas disciplinas oferecidas em cada prédio é considerada para definir a
sua contribuição neste. O critério utilizado para funcionários e professores, relaciona-se com a sua carga horária de
trabalho. Algumas potenciais estratégias para o aproveitamento dos nutrientes podem ser vislumbradas. A ampliação da
instalação de mictórios nos banheiros permitiria uma maior segregação da urina das fezes. A urina, devidamente
acondicionada e tratada, pode ser aproveitada para a fertilização de jardins do campus.
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Apresentador: Mirian Caroline Farias Santos

Título: Caracterização do consumo de água em residências de baixa e média renda

Orientador: Asher Kiperstok First

O presente trabalho tem por objetivo a caracterização do consumo de água em residências de baixa e média renda por
meio da investigação dos hábitos e padrões de consumo dos moradores, de forma a contribuir com dados para melhor
planejamento da gestão da demanda de água e o seu uso racional. Para a avaliação dos fatores determinantes do
consumo domiciliar de água utilizou-se um questionário semi-estruturado elaborado a partir de modelos encontrados
durante a revisão bibliográfica e das discussões com profissionais envolvidos na pesquisa. O questionário contou com
45 questões relacionadas às características socioeconômicas das famílias e das residências, ao consumo, a conta paga
a concessionária, e ao uso racional d’água. Foram entrevistados 147 domicílios, nos meses de janeiro e fevereiro de
2010, na Região do Nordeste de Amaralina, por equipe de entrevistadores formada por três duplas, cada uma composta
por um estudante de graduação em engenharia sanitária e ambiental e um jovem da própria comunidade. Após análise
estatística dos dados encontrou-se uma média de 3,4 habitantes por domicílio, onde 63% possuíam renda familiar
abaixo de dois salários mínimos, o que representou uma renda média familiar de R$ 840,00 com renda média per capita
de R$ 334,00. Quanto à escolaridade verificou-se que apenas 39% dos chefes de família concluíram o ensino médio. A
maioria das residências estudadas era agregada e/ou com mais de um pavimento, possuíam cerca de 5 pontos de
saída de água e 5 cômodos, onde desses, aproximadamente, 2 eram dormitórios. O estudo utilizou-se também da
correlação de Pearson para avaliar o grau de associação entre o consumo residencial e as variáveis quantitativas
analisadas, tais como, número de moradores, número de dormitórios, número de pontos de água e renda per capita.
Destes, apresentaram correlação positiva o número de moradores, o número de dormitórios e o número de pontos de
água. O consumo per capita médio de água encontrado para essa população foi de 103 L/pessoa.dia e o consumo
médio mensal de água nas residências foi de 10,6 m³. A população entrevistada, em sua maior parte, não tem
conhecimento do seu consumo de água, tanto em valor financeiro quanto em volume. Contudo, afirmam usar a água de
forma consciente, devido principalmente a fatores financeiros, enquanto que os demais consumidores, segundo eles,
não tem tal compromisso. Dentre as medidas mais citadas pelos entrevistados para economizar água, destacam-se
fechar torneiras e chuveiros quando não utilizados e a redução da freqüência de uso dos equipamentos. O
desconhecimento do consumo praticado, influenciado por fatores como a forma de construção dos domicílios e sua
organização para pagamento da conta, mostra-se como um desafio para a implantação de ações para uso racional da
água em área de baixa renda.

Apresentador: Sandira Livia Moraes Fonseca de

Título:  PG - A Metodologia Aguapura como instrumento para o Uso Racional da Água na UFBA

Orientador: Asher Kiperstok First

Utilizar racionalmente a água compreende empregá-la com atenção, cuidado, lógica, e eliminação de perdas e
desperdícios de forma eficiente e rápida. Em desenvolvimento desde 2001 o Programa Aguapura é baseado em
conceitos de Produção Limpa, que consideram atividades de minimização de perdas e desperdícios, manutenção e
aprimoramento da redução obtida e implantação de tecnologias limpas, como variáveis que implicam necessariamente
na redução do consumo de água. O objetivo deste trabalho é apresentar a metodologia desenvolvida pelo Programa
Aguapura para obtenção dos dados visando a redução do consumo de água na UFBA e o respectivo envolvimento das
unidades no processo. A filosofia do Programa Aguapura inclui o desenvolvimento da percepção do consumo e de
atitudes racionais em relação ao uso da água; dessa forma as leituras dos hidrômetros são realizadas in loco por
funcionários das unidades. Para se conseguir os dados dos medidores e o envolvimento das unidades os seguintes
passos são seguidos pelo Programa: Agendamento de visita a unidade para apresentar o Programa à Direção;
indicação de um funcionário responsável pelo acompanhamento; treinamento dos indicados para realização das
leituras; preenchimento da tabela de coleta de dados de consumo e manuseio do sistema Aguapura Vianet; envio de
senha e login para realização dos registros dos dados, e contato com a unidade via e-mail ou telefone. Para otimizar o
treinamento dos funcionários das unidades elaborou-se um manual que se constitui instrumento de apoio à coleta das
leituras no hidrômetro, cadastro dos dados no sistema e sua utilização como ferramenta de consulta para quando surgir
qualquer dúvida ou ocorrer substituição do responsável, dispensando assim treinamento presencial preliminar. Vale
destacar que o manual está em processo de avaliação junto aos usuários e técnicos, e será posteriormente validado
através de pesquisa quanto à aplicabilidade e facilidade do método, incorporando sugestões e/ou ajustes pertinentes. O
manual possui duas etapas distintas: Procedimentos para leitura dos hidrômetros - além de ilustrar a maneira como
proceder à leitura no hidrômetro, orienta como preencher corretamente a tabela de dados de consumo; e
Procedimentos para acesso e acompanhamento do consumo de água no sistema Aguapura Vianet. Na última etapa são
esquematizadas sucintamente as ações de cadastramento de dados, observações, correções, além do procedimento
para análise do histograma de consumo, enfocando as ações a serem adotadas pelo usuário do sistema a fim de
corrigir, no menor tempo possível, anormalidades evidenciadas. Até janeiro de 2009 a participação das unidades não
era plena, mas levantamento realizado em dezembro de 2009 revelou que 52% das unidades cadastradas realizavam
assiduamente o registro das leituras no sistema Aguapura Vianet; 28% as registravam parcialmente e 20% não o
fizeram. Após a emissão pelo Reitor da Portaria no 076 de fevereiro
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Apresentador: Sandira Livia Moraes Fonseca de

Título:  PG - A Metodologia Aguapura como instrumento para o Uso Racional da Água na UFBA

Orientador: Asher Kiperstok First

de 2010, que disciplina o funcionamento do Programa Aguapura no âmbito da UFBA foi realizado um novo
levantamento e percebeu-se que 80% das unidades já registravam as leituras no sistema assiduamente, 19% as
registravam parcialmente e apenas 1% não as registrava. A partir dos resultados que se vem alcançando com o
Programa Aguapura percebe-se que a metodologia desenvolvida é eficaz quanto às operações de monitoramento do
consumo de água nos prédios. Quanto ao envolvimento das unidades, percebe-se que, após a publicação da Portaria, a
participação da comunidade universitária passou a ser mais efetiva.

Apresentador: Thais Andrade de Sampaio Lopes

Título:  PG - INVESTIGAÇÃO QUALITATIVA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM
LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE BIOLOGIA E DA FACULDADE DE FARMÁCIA DO  CAMPUS DE ONDINA DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

Orientador: Asher Kiperstok First

As Universidades têm um papel importante na formação dos futuros tomadores de decisão e na prática de medidas
sustentáveis.  Com o aumento da geração de resíduos e o seu manejo inadequado torna-se imprescindível reverter esta
situação. Como exemplo, a Universidade Federal da Bahia (UFBA) que, não possuindo um Plano de Gestão de
Resíduos Sólidos (PGRS) em suas Unidades fornece um péssimo exemplo para a sociedade como um todo.  Visando
apontar estratégias para inserir o conceito de Universidade Sustentável, está-se desenvolvendo no Campus de Ondina
um estudo visando melhorar as práticas ambientais na UFBA. Este trabalho apresenta, de forma preliminar, um dos
estudos em andamento, que objetiva caracterizar o atual modelo de gestão dos resíduos sólidos nos laboratórios do
Instituto de Biologia (IBIO) e da Faculdade de Farmácia (FFAR), da UFBA. Realizou-se um levantamento preliminar das
fontes geradoras de resíduos, os tipos e o seu manejo. Aplicou-se questionário, em 19 laboratórios do IBIO e em 13 da
FFAR, de fevereiro a março de 2010. Estes constaram de perguntas relativas a: procedimentos realizados nos
laboratórios, tipos de resíduos gerados  e  seu enquadramento segundo normas técnicas, manejo dos resíduos, dados
quali-quantitativos e existência do PGRS. Em uma segunda etapa, estes possibilitarão um conhecimento mais
aprofundado e real dos resíduos gerados. Dentre os resultados, destacam-se: os laboratórios desenvolvem atividades
de ensino e pesquisa na área de saúde sendo classificadas como geradores de resíduos de serviços de saúde,
segundo Norma da ANVISA RDC no 306/2004. Nas Unidades não existe um estudo quantitativo destes  resíduos e nem
o PGRS, dificultando o manejo adequado destes. No IBIO a análise qualitativa dos dados mostrou que: mesmo
existindo a coleta seletiva a maioria dos laboratórios não participa. Alguns reaproveitam os materiais gerados. Os
resíduos orgânicos (resto de alimentos - Grupo D) são colocados junto aos resíduos comuns (Grupo D) das demais
áreas do IBIO. Estes são acondicionados em sacos plásticos e coletados internamente pelos funcionários da empresa
de limpeza da Unidade.  A coleta externa é realizada pela Empresa de Limpeza Urbana de Salvador - LIMPURB. Os
resíduos de fabricação de produtos biológicos, de manipulação genética e os meios de cultura (Grupo A1); e os
químicos (Grupo B), são armazenados em local específico no IBIO, e coletados por empresa especializada. Em alguns
casos, os perfurocortantes (Grupo E) são descartados junto com o resíduo comum (Grupo D). Com relação aos
laboratórios da FFAR, destacam-se: não há coleta seletiva dos resíduos do Grupo D com potencial reciclável (papel,
plástico, vidro e metal).  A maioria dos laboratórios não reaproveita os materiais gerados. Os resíduos orgânicos (resto
de alimentos) são colocados junto aos resíduos comuns  das demais áreas da FFAR. Estes são acondicionados em
sacos plásticos e coletados internamente pelos funcionários da empresa de limpeza da Unidade.  A coleta externa é
realizada pela LIMPURB. Os resíduos de análises clínicas são coletados por empresa especializada. Os
perfurocortantes acondicionados em caixas rígidas são coletados pela FFAR. Os contaminados são autoclavados e
coletados junto com os resíduos comuns. Em alguns laboratórios, os químicos são coletados por empresa especializada
e em outros, armazenados internamente, a espera de uma solução para o seu destino final.  Recomenda-se um estudo
mais aprofundado dos resíduos gerados nas Unidades. A partir daí poder-se-á delinear ações para o PGRS e sua
implementação, considerando-se o preconizado na produção limpa (PL), ou seja, ações voltadas para a redução na
fonte geradora, evitando-se as ações corretivas ou de “fim-de-tubo”.

Apresentador: Vanessa Britto Silveira Cardoso

Título:  PG - Análise da efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) na perspectiva ex post dos
impactos ambientais decorrentes da operação de empreendimentos, no Estado da Bahia

Orientador: Severino Soares Agra Filho

A Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) é um dos principais instrumentos da Lei Federal 6938/81, da Política Nacional
do Meio Ambiente (PNMA), que se constitui em um conjunto de procedimentos a fim de assegurar a análise prévia dos
impactos ambientais como subsídio à tomada de decisão. A AIA foi oficialmente implementada no Brasil, com a
Resolução no. 001 de 23 de janeiro de 1986 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, que estabelece os
procedimentos e diretrizes para a aplicação da mesma. No Brasil, esse processo é vinculado a outro instrumento de
gestão e política ambiental que é o Licenciamento Ambiental. Há duas décadas, um grande número de Avaliações de
Impacto Ambiental no Brasil vem apresentando muitas
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Apresentador: Vanessa Britto Silveira Cardoso

Título:  PG - Análise da efetividade da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) na perspectiva ex post dos
impactos ambientais decorrentes da operação de empreendimentos, no Estado da Bahia

Orientador: Severino Soares Agra Filho

limitações e dificuldades para se atingir os seus objetivos. Percebe-se a necessidade de uma avaliação da sua
aplicação de forma a se apontar caminhos para o seu aprimoramento. A análise da efetividade do instrumento inclui a
comparação entre os estudos realizados e procedimentos adotados, durante a fase de previsão com os resultados
obtidos e a situação ambiental após a implementação do projeto (avaliação ex post). Desta forma, o projeto, que
envolveu a interação da equipe de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e do Instituto do Meio
Ambiente (IMA), objetiva identificar as medidas inovação e aprimoramento que permitam elevar a efetividade das
metodologias analíticas de aplicação dos EIA/RIMA (Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental). O
trabalho da bolsista envolveu: o estudo da legislação pertinente, dos procedimentos praticados, análise de processos de
empreendimentos submetidos ao Licenciamento, especificamente, Licença de Localização com EIA/RIMA, reuniões
com as equipes UFBA e IMA e a participação na elaboração de relatório e artigo técnico.

Apresentador: Vicky Ramon Britto

Título:  PG - Presença de fármacos em corpos receptores no estado da Bahia e pontecialidade de eliminação
em ETE e ETA.

Orientador: Magda Beretta

A problemática da água tem despertado na comunidade científica a necessidade de
pesquisar sobre os seus poluentes. Os fármacos têm sido utilizados em grande escala, tanto
pelos seres humanos quanto em usos veterinário e já têm sido encontrados em diversos
compartimentos ambientais, inclusive em água potável. Eles ainda são considerados
poluentes emergentes, portanto, não fazem parte de legislações ambientais. Contudo, já
existem tratamentos que possibilitam a remoção dos fármacos do meio ambiente. Neste
trabalho serão abordados: a concentração de fármacos em sedimentos, o potencial de
eliminação de fármacos em ETA e ETE; além de identificar os principais fármacos no
estado da Bahia e suas características.

Apresentador: Weriskiney Araujo Almeida

Título: Levantamento das condições de saneamento ambiental na comunidade rural do Barrocão de Baixo no
município de Barreiras-BA

Orientador: Rita de Cascia Avelino Suassuna

O município de Barreiras (Bahia), localizado no oeste baiano, a exemplo das demais cidades do referido estado, bem
como das diferentes regiões do nordeste do Brasil, apresenta vários problemas associados à ausência dos serviços de
saneamento, repercutindo negativamente na qualidade de vida da população. Existem desigualdades na distribuição
dos serviços de saneamento, com cobertura insuficiente da população, no que concerne aos serviços de água, esgoto e
coleta de resíduos sólidos. Dessa forma, o quadro agrava-se em regiões periféricas e nas pequenas localidades do
meio rural. Diante desse quadro, a proposta deste projeto é a realização de um diagnóstico dos serviços de saneamento
ambiental na comunidade rural do Barrocão de Baixo no município de Barreiras-BA, através do levantamento de dados
referentes aos serviços de abastecimento de água potável, coleta e disposição sanitária dos esgotos domésticos, coleta
e disposição final dos resíduos sólidos produzidos, serviços de drenagem e de controle de vetores. A aquisição dos
dados se deu através da elaboração e do repasse de questionários sócio-ambiental, tendo sido utilizado um de uso
coletivo, respondido pelo representante da comunidade, e cerca de cinqüenta questionários individuais, que foram
utilizados nas entrevistas realizadas em residências distribuídas homogeneamente na comunidade. Os resultados
obtidos com os questionários permitiram construir tabelas e gráficos, que mostraram o perfil da comunidade, no que
tange à qualidade da água utilizada pelos moradores, bem como a coleta do lixo, o impacto causado pelas chuvas, a
presença de vetores biológicos e da disposição dos esgotos domésticos produzidos. Foi constatado que a água da
comunidade é oriunda de três fontes diferentes, a saber: poço artesiano, rio grande e barragem. Vale salientar que a
água captada das três fontes não é submetida a nenhuma forma de tratamento, a fim de torná-la potável para consumo
humano. Com relação ao esgoto doméstico produzido nas residências, estes são dispostos freqüentemente em fossas
úmidas. Com relação aos resíduos sólidos produzidos na comunidade, estes são coletados pela prefeitura uma vez por
semana e dispostos em um lixão localizado na cidade de Barreiras - BA. Constatou-se ainda que parte dos moradores
queima seus resíduos a céu aberto, em virtude da coleta ser realizada apenas uma vez por semana. Na comunidade
em geral, a matéria orgânica é utilizada para alimentação de animais domésticos, tais como cachorros, gatos galinhas e
porcos. A presença de vetores, tais como baratas, ratos e moscas, foram indicativos de uma baixa qualidade ambiental.
Diante do quadro exposto, é possível concluir que os moradores do Barrocão de Baixo se encontram numa situação de
saneamento longe da ideal e também que necessitam de medidas educativas para melhor ocupação do meio em que
vivem.

Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES   Sub-Área: ARTES
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Apresentador: Alberto Jose Simoes de Abreu

Título:  PG - SMETAK

Orientador: Paulo Costa Lima

Investigar , em textos escritos mas não publicados pelo músico, compositor, pesquisador, poeta ,inventor, escultor e
luthier Anton Walter Smetak, aposentado pela escola de música da UFBA e falecido em 1884,  seu originalíssimo
método  de composição,  que muitas vezes foi ligado à invenção de alguns instrumentos por ele mesmo.

Apresentador: Alcindor Antonio Diniz de Oliveira

Título:  PG - Mar na arte tecnológica: visualização de dados e mapeamentos artísticos

Orientador: Karla Schuch Brunet

O meio ambiente sempre foi objeto de produção da arte e, especialmente nos anos 60 e 70 do século passado, com o
movimento da Land e Environmental Art, começou a ser o principal foco para tal. Atualmente, diversos artistas, tanto no
Brasil quanto no exterior, utilizam tecnologias digitais para questionar, conscientizar e visualizar a natureza.
Percebe-se cada vez mais a utilização das tecnologias digitais como auxiliares na preservação do meio ambiente, o que
antes era comumente considerado como um inimigo, agora passa a ser um colaborador e produtor de soluções. Artistas
que utilizam estas tecnologias se dedicam a um tipo de obra que trabalha com o meio ambiente, tanto de forma
colaborativa e questionadora como contemplativa e perceptiva. Estas obras são exemplos de uma disposição dos
artistas tecnológicos em utilizarem o meio ambiente como parte de seu contexto e vivência. Com base nesta tendência,
este projeto de pesquisa tem como objetivo principal mapear projetos de interseção entre arte, tecnologia e meio
ambiente, tendo em vista o tipo de tecnologia digital usada e a fruição/ estética experimentada, bem como criar um
projeto experimental artístico tecnológico sobre os mares.

Apresentador: Alex Diniz de Pochat

Título:  PG - O Falatório Concertante de Salvador

Orientador: Paulo Costa Lima

O presente projeto pretende investigar estratégias envolvendo a utilização de material falado para elaborações
composicionais, revisando a literatura analítica e musical existente sobre o assunto, enfocando o universo das técnicas
de gravação e manipulação sonora da fala, e, tomando como ponto de partida a riqueza musical dos falares de
Salvador, produzir uma obra memorial analítico-descritivo que sintetize o percurso delineado pela investigação.

Apresentador: Ana Paula Santos Carneiro

Título: Trânsitos entre encenação e cultura: O estudo do processo colaborativo como meio para encenação de
um espetáculo a partir da observação do bumba-meu-boi de Camaçarí

Orientador: Erico Jose Souza de Oliveira

A presente teve como objetivo pesquisar o bumba-meu-boi de Parafuso e Barra do JAcuípe em Camaçari, e utilizar
elementos estéticos e princípios corporais observados na brincadeira, para a criação de um espetáculo Teatral
colaborativo. através de uma oficina que promoveu um mergulho nos mitos, e nos princípios corporais encontrados na
brincadeira e as possibilidades de sua integração em exercícios e treinamento para a criação Teatral

Apresentador: Andreia Oliveira Araujo da Silva

Título:  PG - Estudos Coreográficos Digitalizados Com o software Lifeforms

Orientador: Ludmila Cecilina Martinez Pimentel

Esta pesquisa de iniciação cientifica trata de investigar a utilização do software
Lifeforms, criado por Thecla Schphorst da Simon Fraser University (Canadá), como
ferramenta de criação coreográfica contemporânea.
Foram realizados seis experimentos coreográficos criados e animados pelo Lifeforms,
sendo que um deles é um tutorial em português do software, inexistente
previamente a nossa investigação e os outros cinco tem caráter experimental e
coreográfico, que em ultima análise resultaram em criações artísticas de videodança.
Além da ampla divulgação dos trabalhos pela Internet, também já participamos com
esses trabalhos de diversos festivais de videodança e congressos internacionais
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Apresentador: Aroldo Santos Fernandes Junior

Título:  PG - Eu venho Perdendo Você: O desaparecimento no vídeo/performance Madimoizele Gessyu – Sorte.

Orientador: Fernando Antonio de Paula Passos

Este projeto filia-se à linha de pesquisa  Corpo e(m) Performance, oferecida pelo  PPGAC – Programa de Pós-
Graduação em Artes Cênicas  da Universidade Federal da Bahia. Investiga as intervenções que possibilitam o avanço
eminentemente transdisciplinar ou mesmo pós-disciplinar que atravessam vários gêneros cênicos, além de suscitar
questões relativas à presença/ausência, rastro/desaparecimento, memória e políticas de gênero, no  estudo dos
vídeo/performances produzidos domésticamente, “Single man dances to Single ladies” e “Madimoizelle Gessyu – Sorte”
disponibilizados no site da internet youtube.com. Nessa pesquisa são utilizadas três estratégias  metodológicas. São
elas: Revisão Bibliográfica, Etnografia com estudo específico de caso e Escrita Performativa, que desenvolvem a
compreensão dos conhecimentos, subjetividades e intervenções  cênicas e sociais produzidas acerca de
vídeos/performances  de produção doméstica. Reconheçe-se uma possível desidentificação no vídeo “Madimoizele
Gessyu – Sorte”, assim como uma identificação no video “Single Man Dances to Single Ladies” relacionada ao ideal
feminino representado. A negação do próprio corpo, para uma política de apreensão do corpo da alteridade, no caso
desses dois vídeos é reforçada pelo texto da música, no qual o feminino é (re)apresentado e com isso  subverte
normativas e compulsórias políticas de poder.

Apresentador: Bianca Simoes Peixoto

Título:  PG - O diálogo dança/circo, uma questão evolutiva; estudo das práticas artísticas de duas companhias
da cena contemporânea

Orientador: Fatima Campos Daltro de Castro

 O presente artigo reflete sobre os entrecruzamentos que vêm ocorrendo na cena contemporânea entre os campos
artísticos da dança e do circo, apoiando-se em estudos realizados nas áreas da Teoria Geral dos Sistemas e do
Hidridismo Cultural. O recorte investigativo de tal fenômeno se dá a partir da pesquisa bibliográfica e análise de
entrevistas realizadas com integrantes/fundadores de três companhias brasileiras de circo e dança, a respeito de seus
processos criativos. São elas: a Companhia Picolino de Artes do Circo (BA), a Intrépida Trupe (RJ) e Cia Dani Lima
(RJ). A partir deste estudo, propõe-se que a aproximação entre as duas áreas pode ser entendida como uma solução
adaptativa, que vem permitindo a continuidade de suas atividades frente às intensas transformações sócio-culturais da
atualidade.

Apresentador: Camila Guilera Ferreira

Título: A Transcriação de Dorotéia: Um estudo da composição das personagens femininas de Nelson em
diálogo com a obra de Degas e Lautrec

Orientador: Hebe Alves da Silva

“A Transcriação de Dorotéia” compreende um dos cinco eixos de investigação do projeto “Da Negação do Amor - Um
Estudo da Anatomia Emocional das Personagens da peça Dorotéia de Nelson Rodrigues”, iniciado em 2008.2. Sob
coordenação da professora doutora Hebe Alves da Silva, o projeto se desenvolve junto ao Núcleo de Estudos –
Processos e Criação da Cena, grupo de pesquisa que agrega ainda as atrizes pesquisadoras Lara Couto, Lilith
Marques, Milena Flick Arruda e Valdjane Santos.

Ao longo de dois anos este Núcleo se debruçou sobre estudos bibliográficos e discussões teóricas associadas a
laboratórios práticos de pesquisa de procedimentos para o trabalho do ator, leituras dramáticas e ensaios. Realizou
ainda diversas atividades, dentre as quais: organização de seminários, demonstrações de trabalho, monitoria e
facilitação de oficinas, sempre em articulação com o objeto de pesquisa e a montagem de “Dorotéia”, de Nelson
Rodrigues.

Com o presente plano de trabalho propus o estudo e levantamento de imagens das obras dos artistas plásticos da
escola impressionista Degas e Toulouse-Lautrec, como subsídio para elaboração de partituras corporais na composição
das diversas personagens do texto Dorotéia, investigando um princípio de abordagem do trabalho do ator pela via física,
através da técnica de incorporação de imagens e associando ao traço de cada um dos pintores qualidades de
movimento, apreendidas das técnicas do ballet clássico e da dança flamenca.
.
A dança, em suas expressões mais formalizadas, treina seus praticantes para a cópia e assimilação mimética de
códigos corporais, assim, o aprendizado de uma técnica perpassa um período longo de repetições e lapidação da
forma, sempre na busca do corpo mais “puro”, da conquista de uma corporeidade semelhante aos modelos de cada
escola.

O uso, no entanto, de elementos da dança para a composição de personagens proposto por esta pesquisa vai por outro
caminho, direcionado à compreensão de princípios e elementos de cada uma das linguagens utilizadas: a aproximação
com ambas as técnicas foi sempre pautada pelo objetivo de apreender mecanismos corporais que pudessem servir à
construção das personagens.
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Apresentador: Camila Guilera Ferreira

Título: A Transcriação de Dorotéia: Um estudo da composição das personagens femininas de Nelson em
diálogo com a obra de Degas e Lautrec

Orientador: Hebe Alves da Silva

Criou-se então, uma outra relação com a dança: um processo entregue e permeável às sensações despertadas na
prática e atento a como estas sensações se aproximavam da atmosfera buscada para a construção de cada uma das
personagens, sempre de forma investigativa e criativa, usando a repetição da forma aliada à análise de sua
reverberação no corpo.

Cada “estilo” foi associado ao universo imagético de um dos pintores citados: Toulouse, no seu retrato de cabarés, do
ambiente de prostituição, boemia e vivência sexual intensa, se relaciona com a atitude feérica da dança flamenca e a
construção da personagem Dorotéia. Já as cenas líricas e delicadas de Degas, suas meninas em banho e aulas de
dança, serviram de base para a construção da partitura da personagem Das Dores, em associação com as qualidades
físicas do balé clássico.

Restou à constituição corporal das castas viúvas (D. Flávia, Carmelita e Maura) o padrão de vigor da postura e de
movimentos que resultam de um conflito muscular permanente – qualidades presentes na base do corpo da bailarina
clássica e da “bailaora” flamenca.

O projeto culminou, em agosto do ano presente com a encenação, no Espaço Cultural da Barroquinha, da obra
“Dorotéia”, revelando personagens femininas que se precipitam, implodem e explodem em seus desejos e anseios.

Como atriz, ao associar ao texto de 1948 (esta farsa que permanece atual na discussão da relação da mulher com sua
sexualidade, através de uma carga histórica de repressão e alienação) elementos de escolas de dança que remontam a
séculos de tradição e representações imagéticas da mulher figurada nos períodos impressionista e romântico,
apresento a articulação de um discurso corporal multifacetado e polissêmico em diálogo com a realidade social, íntima e
sutil da mulher contemporânea.

Apresentador: Carolina Angelica Dantas Naturesa

Título:  PG - Dança e Identidades: Possibilidades de construção de afirmações identitárias na dança em Aracaju

Orientador: Isabelle Cordeiro Saint Clair da

Esta pesquisa introduz discussões acerca do contexto da dança na cidade de Aracaju na década de 2000, evidenciando
o surgimento de novas perspectivas, principalmente em relação às buscas por identidades travadas por novas
companhias de dança contemporânea da cidade, como a Cia Contempodança, a Espaço Liso Cia de Dança e a Cubos
Cia de Dança. O presente trabalho apresenta questionamentos sobre a dança aracajuana e suas formas de
organização para compreender a possibilidade de formação de um tipo de comunidade de dança que responda aos
anseios dos artistas de dança da cidade que passam a questionar sobre suas formas de organização e produção em
dança. Seus discursos identitários também se modificam a partir das relações existentes entre a dança e o contexto da
cidade, com suas constantes mudanças. Estes discursos identitários demonstram uma carência de ações em comum
que possam representar e responder aos anseios da área de dança da cidade. Como referências para estas
discussões, a pesquisa trouxe Santos¹ (2006; 2008) e Hall (2006; 2008), com os debates sobre identidades, localidade
e diversidade cultural. Bauman (2005) complementa as discussões sobre as questões trazidas pelos discursos das
identidades e também embasa as discussões acerca das comunidades (Idem, 2003). As discussões sobre dança,
criação, contexto e historicidade da dança são trazidas por Britto (2008). Foram realizadas entrevistas diretas com os
integrantes de grupos de dança, além da observação direta de ensaios e apresentações.

Apresentador: Catalina Salazar Granados

Título:  PG - NOVAS CONFIGURAÇÕES ATUAIS DA CAPOEIRA; TRADIÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

Orientador: Armindo Jorge de Carvalho Biao

A pesquisa aborda a cena da Capoeira na cidade de Salvador/Bahia. O projeto teve como objetivo analisar a relação
entre uma das novas configurações da Capoeira contemporânea com uma possível interpretação da tradição. Na busca
de uma aproximação aos fundamentos que têm dado vida a esta manifestação artística de origem afro-brasileira, foi
necessário se debruçar sobre as matrizes estéticas/culturais da Capoeira, a qual vem se re-significando sob variadas
perspectivas e que hoje permeia o mundo globalizado. O interesse surgiu pela necessidade de aprender a interagir com
as diferenças e se nutrir da diversidade, escapando à dicotomia (Angola/Regional/contemporânea) que vem
fragmentando e ameaçando os vínculos de camaraderagem e solidariedade necessários para o permanente processo
de construção da Capoeira e das identidades culturais dos capoeiristas. Foi através do estudo de caso do grupo “Ginga
Mundo” e seu Mestre Sabiá que buscou-se refletir sobre o diálogo tradição/contemporaneidade. Foi possível constatar
que na
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Apresentador: Catalina Salazar Granados

Título:  PG - NOVAS CONFIGURAÇÕES ATUAIS DA CAPOEIRA; TRADIÇÃO E CONTEMPORANEIDADE

Orientador: Armindo Jorge de Carvalho Biao

Capoeira contemporânea estão implícitos certos componentes matriciais da Capoeira tradicional, que o diálogo é
constante e enriquecedor, embora parcial e relativo. O estudo ajudou na compreensão da Capoeira estar em um
contínuo estado de transformação, a qual vai se construindo no corpo e vida de cada capoeirista, na sua relação com os
outros e conforme o tempo e o espaço em que se desenvolve e manifesta. Quanto ao procedimento metodológico optou
-se por uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo-analítico, a partir da pesquisa de campo e bibliográfica. Sob a
perspectiva multi/inter/trans-disciplinar da etnocenologia (Bião, Pradier) foi guiado o projeto. Autores como Mafessoli,
Freyre, Martins, Santos foram fontes utilizadas assim como pesquisadores e capoeiristas tais como Vieira, N.Capoeira,
Rego, Pastinha, João Pequeno, Abib, Bola Sete, Sodré, D.Filho, Moura, Abreu, dentre outros.

Apresentador: Celso de Araujo Oliveira Junior

Título:  PG - Dramaticamente inviável: procedimentos de deformação do espaço-tempo na obra de Samuel
Beckett

Orientador: Evelina de Carvalho Sa Hoisel

Experimentação dos procedimentos de imagem de deformação do espaço-tempo, a partir da presença e animação dos
corpos dos atores, nas peças de Samuel Beckett escritas a partir de 1970 até a sua morte, em 1989. Os conceitos de
"espaço" e “tempo” e seus procedimentos e representações na obra de Samuel Beckett. As relações entre os conceitos
de “espaço-tempo” (Einstein) e “cronótopo” (Bakhtin). O cronótopo do “não lugar”. A noção de “corpo” na poética
beckettiana.

Apresentador: Cintia Sobral Coelho

Título:  PG - Edward Hopper como precursor da Pop Art

Orientador: Rosa Gabriella de Castro Goncalves

A pesquisa teve como objetivo analisar elementos específicos nas obras do artista plástico Edward Hopper (1882/1967)
que tenham influenciado a Arte Pop, como aspectos do cotidiano norte-americano e referências à publicidade, a partir
do confronto entre autores que afirmam uma identidade entre ambos e outros que o negam, visto que a poética de
Hopper é desprovida da ironia encontrada na Arte Pop. Ao analisar os potenciais artistas que foram apontados como
influenciados por Hopper e ao estudar o discurso da Pop, foi possível notar que foram os elementos realistas
americanos que influenciaram a Pop, e não apenas estes, nem apenas os usados por Hopper. A Pop surgia para ser
uma arte plural, buscando influências em diversos movimentos, e por tamanha desconstrução que provocou, foi
considerada por Danto como causadora do fim da história da arte.

Apresentador: Daniel Becker Denovaro

Título:  PG - Diálogos Somáticos do Movimento: O Método Pilates e suas conexões para a Prontidão Cênica

Orientador: Ciane Fernandes

Esta tese visa relacionar os aspectos positivos da preparação corporal do ator através do Método Pilates como prática
da Educação Somática. Ao mesmo tempo, pretende estimular uma perspectiva de disciplina, treinamento e
aquecimento corporal para cena e evitar a cristalização e automatização dos movimentos após longo tempo de prática.
Considera que realizar um exercício não significa apenas execução mecânica, mas movimentar-se a partir da lente da
criação artística. Como metodologia de suporte para se alcançar esta auto-disciplina, o repertório foi organizado de
modo a despertar o desenvolvimento de imagens aliadas ao movimento para que o ator possa ampliar sua capacidade
expressiva em qualquer lugar. O treinamento corporal pode igualmente proporcionar o desenvolvimento da
coordenação motora e rítmica, através da apreensão dos princípios do Método Pilates no corpo. O objetivo é despertar
a Prontidão Cênica no treinamento cotidiano, integrar técnica e criatividade, expandir sua autonomia em relação à sua
expressão corporal e, consequentemente, à criação. Prontidão Cênica é aqui entendida como parte da intimidade
poético-corporal mobilizada para a construção de cenas, de personagens, de emoções. A prontidão está relacionada à
percepção do ator em relação ao seu próprio corpo, sua localização no espaço, sua noção de equilíbrio e capacidade
de transpor diferentes intenções, ritmos e impulsos para o movimento. Proponho uma reflexão sobre este trabalho
poético-corporal à cena, como habilitação específica para o desenvolvimento da expressividade na diversidade exigida
pela função. Esta abordagem está apresentada aqui em congruência, diferença e/ou complementaridade com o Sistema
Laban/Bartenieff e o Método Feldenkrais de Movimento, que são práticas reconhecidas da Educação Somática.
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Apresentador: Dina Maria Coelho da Costa

Título:  PG - Corpos Instáveis, Processos Contínuos: um olhar de ensino-aprendizagem no processo artístico

Orientador: Jussara Sobreira Setenta

Esta pesquisa traz a proposta de observar os processos investigativos artísticos como processos de ensino-
aprendizagem, que estão correlacionados e acontecem continuamente, a partir de conceitos de aprendizagem, trazidos
por Edgar Morin, Humberto Maturana, Antonio Damásio, Hugo Assmann, Paulo Freire, que consideram a aprendizagem
como um processo contínuo, aliados às observações de procedimentos que valorizam as individualidades, que criam
espaço de autonomia, de co-responsabilidade, de acolhimento das diferenças, de troca de informações, de resolução
de problemas e de conscientização do saber-fazer, e da mediação da parte de quem conduz os processos. Propõe-se
também a apresentar princípios e procedimentos utilizados no processo de construção do espetáculo “S/Título” de
direção de Nehle Franke para o Balé Teatro Castro Alves, na materialização desses conceitos.

Apresentador: Eduardo Machado dos Santos

Título:  PG - Trânsito entre encenação e cultura: a tradição do bumba-meu-boi como fator propulsor de um texto
colaborativo

Orientador: Erico Jose Souza de Oliveira

Esta pesquisa de caráter transdisciplinar visa criar um trânsito entre a cultura tradicional, através do bumba-meu-boi, e
os domínios do teatro (trabalho do ator e processo colaborativo de encenação). Tendo a dramaturgia como foco,
pretende contribuir para a discussão sobre processos de encenação construídos a partir de fontes da cultura tradicional,
procedimento habitual no âmbito teatral, mas carente de reflexão sobre possibilidades da cultura como fornecedora de
princípios técnicos e estéticos para a cena e o trabalho do ator.
As relações entre o tradicional e o contemporâneo são contempladas neste processo cujo olhar acadêmico se associa
ao processo investigativo e artístico, através de fundamentações teóricas sobre vários aspectos (pesquisa de campo,
dramaturgia, cultura, encenação, processo colaborativo, trabalho de ator, encenação).

Apresentador: Eline Gomes de Araujo

Título:  PG - CONTATO IMPROVISAÇÃO E AIDS: DANÇA ENQUANTO PODER-CORPO E PODER-SABER

Orientador: Isabelle Cordeiro Saint Clair da

O contexto no qual um corpo social adoecido pela materialização da Aids nos corpos individuais se constrói está
continuamente em trocas com o meio no qual a dança também ocorre.  Como uma forma de dança contemporânea, o
contato improvisação está em diálogo com diversas instâncias de produção em dança, e pode ser compreendido como
um campo potencial de produção de saber-poder específico desta dança, e deste modo, entendido enquanto caminho
para um empoderamento através de sua própria forma de ocorrência. As noções de poder e corpo de Michel Foucault,
assim como das imbricações entre poder e saber, são tomados nesta dissertação para apresentar uma forma de olhar
para as relações que acontecem na dança contato improvisação como relações de poder (FOUCAULT, 1988). Para
tanto, sua historicidade é apresentada em processos contaminatórios (BRITTO, 2008) entre Novack (1990), Banes
(1999) e Foucault (1979,1988) e discursos sobre esta forma de dança, produzidos por Steve Paxton (1997, 2008), estão
postos em diálogo com conceitos que envolvem o modo de entender o corpo e sua relação com o meio, quais sejam,
estados do corpo (DAMÁSIO, 2000), corpomídia (KATZ e GREINER), movimento e pré-movimento (GODARD, 2003), o
conceito de improvisação (MARTINS, 1999) e corpo responsivo (NOVACK, 1990). Traçando aproximações com o
campo da saúde, as similitudes e oposições entre os conceitos de risco e vulnerabilidade (AYRES, 2003, 2006, 2008),
pensadas por analogia na dança de contato, deflagram o entendimento de que o saber-se vulnerável no instante da
dança pode prover possibilidades singulares para rearranjos no corpo que dança no caminho de um auto-
empoderamento. O corpo vulnerável em sua transitoriedade engendra potenciais reorganizações no corpo na direção
de superar fragilidades, quando articula de maneira perspicaz saber e poder.  Enquanto relações de poder, as relações
abrigadas no ambiente da dança contato improvisação são consideradas hierárquicas, ainda que minimamente, e por
isso é que podem desencadear deslocamentos de status nas relações entre os sujeitos na dança e talvez em contextos
nos quais corpos com e sem aids possam demolir paredes invisíveis de guetos reais.

Apresentador: Eric de Oliveira Barreto

Título:  PG - O Ensino de Composição na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia: O Curso de
Graduação

Orientador: Paulo Costa Lima

A Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, EMUS-UFBA, é reconhecida nacionalmente pela qualidade de
suas produções, uma das quais é o Ensino de Composição. Investigar o que caracteriza o ensino de composição na
UFBA e quais os seus desafios frente às mudanças que atualmente ocorrem no cenário educacional Nacional e Mundial
– problema primordial desta pesquisa – assume grande importância pela
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Apresentador: Eric de Oliveira Barreto

Título:  PG - O Ensino de Composição na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia: O Curso de
Graduação

Orientador: Paulo Costa Lima

possibilidade de encontrar respostas ou caminhos para questionamentos como: quais as características que o tornam
peculiar? Em que ele pode contribuir para os demais cursos de composição? Quais os seus problemas? O que os
alunos e ex-alunos têm a dizer sobre ele? O que ele pode absorver de outros cursos? Como ele está posto ante a
sociedade e os modelos educacionais atuais?
A necessidade de conhecer melhor a estrutura e funcionamento do próprio Curso de Graduação em Composição desta
universidade, ouvindo o que os alunos, ex-alunos e professores (sujeitos do ensino-aprendizagem) têm a dizer, não se
faz menos relevante. Este conhecimento pode contribuir para a adoção de medidas que contribuam para a melhoria da
qualidade do curso, diminuição dos índices de evasão e estreite o diálogo com os demais cursos de composição do
país.
Esta pesquisa pretende investigar quais as características presentes no Ensino de Composição, em nível de graduação,
da Universidade Federal da Bahia, objetivando: pontuar peculiaridades; investigar pensamentos, princípios e/ou
filosofias deste ensino; examinar imaginários, produções e discursos de alunos e ex-alunos; diagnosticar problemas
enfrentados por estudantes e professores e destacar possíveis diálogos com as atuais tendências em Composição e
Educação.
Para tanto, serão utilizados, predominantemente, procedimentos de pesquisa qualitativa e, eventualmente, métodos
quantitativos, sendo os principais meios de investigação o acompanhamento de aulas de Composição e disciplinas
importantes na formação do compositor; realização de entrevistas com professores, alunos e ex-alunos; analise do
currículo do curso; analise de produções de alunos; aplicação de questionários em cursos de Composição de outras
universidades.

Apresentador: Evelin Balbino do Nascimento

Título:  PG - Uma mãe de família - Estudo da personagem Zana, do romance Dois Irmãos, de Milton Hatoum.

Orientador: Mirella Marcia Longo Vieira Lima

O trabalho Uma mãe de família - Estudo da personagem Zana, do romance Dois Irmãos, de Milton Hatoum
desenvolvido dentro do projeto Artes Tardias - Milton Hatoum se propôs a analisar a família presente no romance Dois
Irmãos, de Milton Hatoum, focalizando principalmente a personagem Zana, sua matriarca. A análise concentrou-se no
choque entre heranças diversas - com destaque para o patriarcalismo brasileiro em visível decadência – que desorienta
Zana e conduz essa mãe de família a ações que resultam em desagregação. As hipóteses indicavam que, no contexto
que abriga a família de Zana, convivem modelos familiares diversos. Baseando-se na relação tensa entre tais modelos,
o trabalho buscou situar a família dentro das gradações que possibilitaram a formação do sentimento de família no
homem ocidental, considerando a convivência problemática com uma cultura árabe transplantada que configura o lar de
Zana e Halim. Tendo publicado Relato de um certo Oriente, em 1989, o escritor amazonense Milton Hatoum ficou 11
anos quase em silêncio. Em 2000, ele lançou aquela que é talvez a sua obra mais aplaudida: Dois Irmãos (2000).
Nesse trabalho, ele insiste na revisão do passado empreendida no primeiro livro, na abordagem do problema familiar
mostrado em conexão com os quadros sociais e políticos. Os textos posteriores prosseguem essas mesmas linhas
mestras.  Assim, a análise da família que está no centro do seu segundo romance se mostrou imprescindível para o
avanço no entendimento da obra do escritor.

Apresentador: Fernanda Julia Barbosa

Título:  PG - Os protocolos de trabalho e o diário da montagem: uma análise técnica da sistematização do
processo

Orientador: Luiz Cesar Alves Marfuz

O presente projeto de pesquisa trata-se do aprofundamento da pesquisa sobre o trabalho do ator, assentada no método
dialético de construção da personagem, com foco no universo brechtiano, através do estudo da encenação e do
trabalho do ator, tendo como base a encenação e sistematização do processo de montagem da mostra didática “Quanto
Custa um homem?” construída a partir da adaptação de fragmentos de cenas das peças didáticas de Bertolt Brecht.
Este método tem forte influência no tratado estético-ideológico do teatro brasileiro, especialmente a partir da década de
60, e se estende ao processo de formação de grupos históricos como Oficina, Opinião, Arena e
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Apresentador: Fernanda Julia Barbosa

Título:  PG - Os protocolos de trabalho e o diário da montagem: uma análise técnica da sistematização do
processo

Orientador: Luiz Cesar Alves Marfuz

o teatro universitário,  exercendo, até hoje, papel de relevância nas encenações contemporâneas.
Esse projeto de pesquisa possibilitou o aprofundamento teórico e prático do Teatro Épico de Bertolt Brecht partindo da
análise de suas peças didáticas, o aprofundamento prático e teórico no exercício da direção teatral, o aprofundamento
prático e teórico no trabalho de preparação do ator e o aprofundamento prático na concepção e operação de iluminação
numa encenação brechtiana.
Foi decididamente um processo rico e consistente para um aluno de direção teatral que está em fase de formatura.
Prática e teoria coabitando e possibilitando um entendimento muito mais amplo sobre a função do diretor teatral e sua
relação com o ator, na construção de um produto artístico.

Apresentador: Flaviana Xavier Antunes Sampaio

Título:  PG - A Dança na Luz ou a Luz na Dança: A Iluminação como agente propositor da construção e
configuração de obras de Dança

Orientador: Leda Maria Muhana Martinez Iannitelli

A cena da Dança é um campo fértil de informações cênicas. O corpo do dançarino, o figurino, o cenário, a trilha sonora
e tudo que a compõe caracterizam a obra de forma determinante. Este estudo propõe investigar os modos de
abordagem da Iluminação como agente propositor em Dança. A pesquisa está organizada em três partes sendo a
primeira sobre o desenvolvimento histórico da Dança relacionada aos adventos de Iluminação, onde o tratamento de
Iluminação vigente é contextualizado com a Dança através da linha co-evolutiva. A segunda parte apresenta o termo
elemento cênico - que tradicionalmente é utilizado para apresentar a idéia da iluminação na cena da Dança - em
oposição ao termo agente propositor para enfatizar a especificidade da Iluminação e contribuição permanente à cena. A
terceira parte do texto é dedicada à análise de duas obras de Dança que possuem uma concepção particular quanto à
Iluminação: "Caught" (1982) de David Parsons (EUA) e "God exists, the mother is present, but they no longer care"
(2008) de Hooman Sharifi/Impure Company (NOR). O texto é articulado com estudos sobre o espaço (Bacherlard,
1995), a neurociência (Damásio, 2004), entre outros. Os procedimentos metodológicos da pesquisa variam entre o
estudo teórico em conexão à análise das obras através de vídeos e materiais de divulgação. O resultado desta pesquisa
nos mostra que, as formas de utilização de recursos de luz dependem das concepções coreográficas específicas, as
quais adotam protocolos particulares de sua abordagem. Portanto, trabalhos que utilizam a Iluminação como agente
propositivo, o fazem de forma diferenciada.

Apresentador: Francisco Farabundo Lopez Sivira

Título:  PG - O ator capoeira: uma proposta inspirada na capoeira angola e nas noções de organicidade
presentes no percurso de Jerzy Grotowski

Orientador: Erico Jose Souza de Oliveira

O seguinte trabalho discute a noção de organicidade desenvolvida pelo diretor polonês Jerzy Grotowski para o trabalho
do ator. O objetivo principal é estabelecer uma relação entre a capoeira angola e a organicidade grotowskiana com o
intuito de buscar princípios comuns que promovam uma liberdade criativa no ator. Através do cruzamento entre esses
princípios, pretendo desenvolver uma qualidade corpórea que ative um outro nível de consciência interpretativa, que
fuja dos movimentos quotidianos e realistas e que permita desenvolver uma poética própria para cena. A hipótese aqui
apresentada é que a prática da capoeira angola, utilizada para o treinamento do ator, revela elementos que podem
dialogar com os princípios propostos por Grotowski, como uma via de encontro para um corpo orgânico. Fundem-se
aqui dois campos teórico-práticos: a capoeira e o teatro, tendo o treinamento do ator como elemento unificador e o
exercício cênico como parte do processo experimental. As escolas de Capoeira Filhos de Angola e FICA-Bahia foram
tomadas como referência, tanto na prática quanto nas suas concepções filosóficas. No percurso da pesquisa trabalhei
com depoimentos de mestres, contra-mestres e “treineis” de ambas as escolas como fonte de informação oral. Quanto
aos procedimentos metodológicos, optei por uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo, hipotético-indutivo em
que foram realizados levantamentos bibliográficos e documentais; pesquisa de campo, envolvendo entrevistas e
observação participante. Como a pesquisa está em andamento, realizo um laboratório experimental como alicerce para
o desenvolvimento da proposta, colocando o treinamento em função de um exercício teatral, que consiste na seleção de
alguns elementos da capoeira angola para a experimentação de princípios expressivos do corpo. A intenção é criar
possibilidades de construção de uma corporeidade “artificial” – termo cunhado por Grotowski – que se distancie dos
comportamentos cotidianos.
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Apresentador: Frederico Meireles Dantas

Título:  PG - renovação do repertório das bandas filarmônicas

Orientador: Paulo Costa Lima

Trata-se de uma proposta de mudança no repertório executado pelas bandas filarmônicas na Bahia, com reflexos no
repertório em diversos estados do Brasil. O primeiro problema está, desde já, em definir qual a formação em questão:
um modelo banda de marcha, adotado pelas filarmônicas ou o modelo banda de concerto, ou banda sinfônica. No
primeiro o repertório está estagnado nos dobrados clássicos ou, pior, nas músicas populares de rádio (Norte-Nordeste)
ou arranjos padronizados americanos (Sul).
2.1 – desenvolvimento de nova linguagem musical no repertório das bandas de música.
2.2 – redesenhar a banda, nas cidades do interior, como inovadora de repertório, como alternativa às modalidades
oferecidas pela “indústria cultural” ou pelas culturas de etnia.
2.3 – incentivar a prática da composição musical, restituindo a esses grupos a independência e livre arbítrio em sua
produção.

Apresentador: Gabriel Almeida Sobral

Título: Materiais Didáticos e Hipermídia em Música: Banco deDados de Exemplos Musicais para Estudo da
Teoria Póstonal

Orientador: Ricardo Mazzini Bordini

Esse projeto tem como objetivo possibilitar aos estudantes e interessados no estudo da Teoria Pós-tonal o acesso
rápido e prático aos exemplos citados sobre no livro do Straus através de um banco de exemplos que estará disponível
na internet. Em vista da crescente utilização da Teoria Pós-tonal na geração de material pré-composicional
(dissertações de mestrado e teses de doutorado defendidas no Programa de Pós-graduação em Música da UFBA) e da
iminente implantação de disciplinas de análise nos cursos de graduação, esse projeto assume importância fundamental.

Apresentador: Guilherme Bertissolo

Título:  PG - Música Impura

Orientador: Paulo Costa Lima

Esse projeto de tese propõe uma investigação sobre as possibilidades de interação entre música e movimento e sua
aplicação em um escopo de composições, a partir de um contexto onde estas instâncias não são conceitualmente
distintas: a capoeira. As conexões serão empreendidas com base em quatro conceitos: Ciclo, Circularidade, Incisividade
e “Surpreendibilidade”. Esse arcabouço teórico será sustentando por análises musicais e de movimento (Laban).

Apresentador: Isa Sara Pereira Rego

Título:  PG - Epistemologias não cartesianas: Exploração de modelos na interface Arte-Humanidades

Orientador: Denise Maria Barreto Coutinho

O plano PIBIC 2009-2010 tem como foco Epistemologias não-cartesianas, com o estudo das principais obras dos
seguintes autores: Edgar Morin, Boaventura Souza Santos e Mário de Andrade. Iniciamos esses estudos em agosto de
2008, sobre a ótica das principais obras de autores renomados do século XX, são eles: Paul Feyerabend (1924-1994),
Gaston Bachelard (1984-1962), Pierre Bourdieu (1930-2002) e Richard Rorty (1931-2007). Esse plano consiste em
investigar as principais obras de Boaventura Sousa Santos e Edgar Morin, com foco na construção de modelos não-
cartesianos para a docência e a pesquisa em artes. Licencianda em Dança, a bolsista acrescentou à pesquisa
epistemológica da obra desses dois autores o estudo do livro As Danças Dramáticas do Brasil de Mário de Andrade.
Esta obra é importante por ser uma etnografia das artes populares brasileiras, interdisciplinar e metodologicamente
aberta, com claras referências ao caráter pedagógico das artes integradas como indutoras, facilitadoras e instrumentais
de uma pedagogia não-cartesiana. Deste modo, a aluna realizou um estudo crítico/comparado dos referidos autores. O
foco desta pesquisa foi o desenvolvimento de habilidade crítica e propositiva com relação aos materiais da cultura, das
artes e da docência, com rigor ético, ultrapassando a dicotomia teoria X prática.

Apresentador: Iuri Castro Santos

Título: Os professores da EBA e as práticas pedagógicas no ensino da arte; de 1877-1960.

Orientador: Luiz Alberto Ribeiro Freire

Esse artigo expõe o funcionamento do ensino das artes em vários países e como eram estruturados seus currículos,
com suas metodologias e mudanças que foram sendo efetuadas entre 1877 e 1960, bem como as implicações
econômicas, políticas e religiosas do Brasil. Sendo assim, o objetivo primordial é analisar as influências pedagógicas
que afetam o ensino da arte na Escola de Belas Artes da Bahia abordando os recursos didáticos inseridos em sala de
aula descrevendo alguns processos de mudanças que favorecem as experiências e inclusive as rupturas do ensino
mais marcantes na história da escola.
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Apresentador: Janos Ian Abreu Schettini

Título:  PG - ESTRATEGIAS AUDIOVISUAIS E HEGEMONIA NAS MAIORES EMISSORAS DE TV

Orientador: Leonardo Vincenzo Boccia

Segundo o dicionário Aurélio: “música é a arte de combinar sons, expressão através do som”. O presente artigo busca,
através da análise desses “sons”, tentar entender quais são as estratégias usadas pelas maiores redes de televisão do
mundo. Esta tentativa de compreensão é feita através da escolha dos fatos jornalísticos exibidos durante os programas
de telejornal, e como objeto de estudo foram escolhidos os programas de retrospectivas de fim de ano de duas das
principais redes de TV dos EUA e da Alemanha. O objetivo é entender de que forma essa arte pode ser uma arma
poderosa quando usada como ferramenta de manipulação.

Apresentador: Jeane de Jesus Santos

Título:  PG - Mitos de Criação: realizar um levantamento de narrativas literárias que falem sobre mitos da
criação e que propiciem a contação de histórias.

Orientador: Sonia Lucia Rangel

Trata-se da minha experiência enquanto pesquisadora voluntária de iniciação científica no grupo Os Imaginários. Relato
o que pesquisei durante o ano 2009.2/2010.1, partindo do estudo dos Mitos como narrativas literárias e focando os
Mitos de Criação, para dar suporte à atuação como contadora de histórias e professora de teatro em formação. Esta
estratégia se apresenta como alternativa de estudo dando início a um banco de textos com fontes literárias de várias
matrizes, que poderão ser exploradas criativamente no palco e na sala de aula. O diálogo imediato deste estudo foi com
o grupo para gerar a encenação, um dos resultados desta pesquisa. Articula-se com os planos de trabalho dos outros
componentes do grupo, além da Contação de Histórias realizadas por mim em espaços educacionais.

Apresentador: Juciara Maria Nogueira Barbosa

Título:  PG - Anísio Teixeira e o apoio às artes na Bahia

Orientador: Paulo Cesar Miguez de Oliveira

Até o início da gestão do governador Otávio Mangabeira, em 1947, não houve uma mudança de paradigmas que
beneficiasse o pleno desenvolvimento da arte moderna na Bahia. Tendo como secretário de Educação e Saúde o
educador baiano Anísio Teixeira, entre 1947 e 1951 foi notável o apoio às artes na Bahia e as contribuições para que o
Modernismo fosse melhor compreendido e aceito pelo público e pela crítica no referido período.
A relevância de se tratar sobre Anísio Teixeira e o apoio às artes na Bahia está, sobretudo, por suas múltiplas iniciativas
que prestigiaram muitos dos artistas que viriam a ser os maiores expoentes da primeira fase do Modernismo na Bahia.
Aliando arte e educação, valorizando aspectos da cultura baiana através do apoio às artes visuais, incentivando o teatro
e o lançamento de publicações focadas em temáticas baianas, Anísio Teixeira deixou um legado que ainda hoje é
referência, porém sua contribuição neste sentido carece de uma abordagem mais aprofundada, visando contribuir para
um justo dimensionamento da importância de Anísio Teixeira para a cultura baiana.

Apresentador: Juliana dos Santos de Sa

Título: Sombras e mistérios: um processo criativo com Teatro de Sombras, meio expressivo para âmbito
artístico e educacional

Orientador: Sonia Lucia Rangel

Sombras e mistérios: trata-se de um processo criativo com Teatro de Sombras, parte das técnicas do Teatro de Formas
Animadas, para desenvolver um aparato cênico de pequeno porte para ser utilizado como meio expressivo cênico em
âmbito artístico e educacional. Pelas poucas condições e material didático na escola de teatro para essa técnica, a
pesquisa se torna relevante. Pretende-se pesquisar também a utilização do objeto realizado articulado com novos
espetáculos.
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Apresentador: Juliane do Rosario Melo

Título:  PG - Suspensão da Consciência, Interrupções e/ou Resignificações de Fluxos Narrativos

Orientador: Antonia Pereira Bezerra

O projeto objetivou a exploração cênica das noções de narrativa, memória e alteridade, trabalhadas a partir do texto Na
Outra Margem, culminando numa montagem teatral que faz uso de espaços alternativos como a enfermaria de um
hospital, a sala 1C do Hospital das Clínicas, Complexo HUPES/UFBA. Trata-se do terceiro e último ano desta pesquisa
que ofereceu como resultado três espetáculos da Cia Estupor de Teatro sistematizando o conhecimento nas áreas de
Teatro, Psicologia, Sociologia, Antropologia, dentre outras, dada a sua natureza interdisciplinar.
O plano de trabalho, “Suspensão da Consciência, Interrupções e/ou Resignificações de Fluxos Narrativos”, contribuiu
para a composição do papel da protagonista Ana Kharima, através das asserções de Anne Ubesfeld acerca dos fios
condutores da compreensão de personagens. A análise de Ubersfeld no presente trabalho se dá como um inventário de
determinações que vão definir as relações da protagonista com seus interlocutores e com outros personagens. Assim,
criaram-se categorias que analisam tais determinações como: relações entre experiência e narrativa, suspensão da
consciência, contribuições psicanalíticas e resignificações da narrativa entre outras.

Apresentador: Karen Silva Santos

Título: A iconografia musical do fundo Hildebranda Fonseca Kateb como fonte de pesquisa biográfica musical

Orientador: Pablo Sotuyo Blanco

O presente projeto Memória Musical da EMUS-UFBA, foi dividido em duas etapas, sendo a segunda da qual se trata
este relatório. O objetivo nesta etapa era utilizar todo o material iconográfico musical do fundo Hildebranda Fonseca
Kateb (HFK) pertencente ao Acervo Documental Histórico Musical (ADoHM) UFBA, localizado na Escola de Música da
UFBA, visando aumentar o material biográfico da professora, arquivista e instrumentista Hildebranda Fonseca Kateb,
formada em 1937 no Institudo de Música da Bahia.

Apresentador: Laurisabel Maria de Ana da Silva

Título:  PG - Memória histórica e musical em um bairro popular - continuação

Orientador: Angela Elisabeth Luhning

Resumo para inscrição nos seminários de pesquisa e extensão Pibic 2009- 2010

   O bairro do Engenho Velho de Brotas foi berço de manifestações musicais e culturais de expressão na cidade de
Salvador durante todo o século XX. Afoxés, ternos de reis e blocos de carnaval fizeram parte da movimentação cultural
do bairro, trazendo para suas ruas moradores do bairro e de outras localidades da cidade.
   Traçando uma linha do tempo, esta pesquisa busca resgatar, através de bibliografia já existente e das falas de
moradores mais velhos da comunidade, a memória dessas manifestações para que os mais jovens do bairro tenham
conhecimento dessas iniciativas que outrora movimentavam o bairro e seu entorno, trazendo vida e movimento às suas
ruas durante toda a semana. Movimento este que traz boas recordações de cooperação, amizade e ambiente pacífico
ao bairro.
   Neste levantamento da história do bairro, que foi feito tanto através de pesquisas em arquivo, jornais antigos, quanto
através de entrevistas pré-estruturadas, as reflexões sobre os caminhos da memória em diferentes pessoas e ocasiões
e também sobre os preconceitos e costumes que apareciam em meio aos relatos das manifestações culturais que nos
foram apresentadas, foram importantes para o entendimento do universo cultural que estava sendo pesquisado.
   Reflexões sobre o conceito de diversão e de comunidade também permearam este período de pesquisas. Relatos de
moradores antigos sobre blocos de carnaval e iniciativas culturais como “shows” de calouros realizados com a ajuda de
moradores, permearam essas reflexão.
  Detalhes sobre a urbanização do bairro e do Dique do Tororó, que fica na vizinhança dele, também foram relatados
durante este período da pesquisa.
  Na reta final de execução deste projeto de pesquisa etnomusicológica,  surgiram informações relevantes sobre três
manifestações culturais que foram de relevante importância para o bairro. Através das entrevistas pré estruturadas
acima citadas, fomos informados da existência de uma baile, um terno de reis e de um bloco de carnaval. Essas
iniciativas, que movimentavam o bairro, contavam com a participação e a ajuda dos moradores que contribuíam com
seu trabalho na confecção das fantasias e doando artigos para venda posterior. Com o dinheiro, os associados
incrementavam suas fantasias, compravam equipamento de som.
  Essas iniciativas, principalmente o baile, suscitaram vários questionamentos à cerca da formação da memória, das
relações de vizinhança, e dos hábitos musicais de uma época, entre outras questões, que com certeza servirão de base
para pesquisas futuras.
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Apresentador: Laurisabel Maria de Ana da Silva

Título:  PG - Memória histórica e musical em um bairro popular - continuação

Orientador: Angela Elisabeth Luhning

Apresentador: Leandro Uema Neves

Título:  PG - DOCUMENTAÇÃO AUDIOVISUAL DO SAMBA-CHULA NO LITORAL NORTE DA BAHIA

Orientador: Eloisa Leite Domenici

O projeto teve como objetivo fazer um mapeamento da prática do samba de roda na região do litoral norte da Bahia,
particularmente na micro-região em torno dos complexos turísticos da Praia do Forte e Costa do Sauípe, e analisar os
modos particulares sobre como ocorre e como se estrutura naquelas localidades. O samba de viola, principal forma de
manifestação de samba na região, é pouco aprofundado em pesquisas acadêmicas que antecedem a esta. Além disso,
a região do litoral norte da Bahia e suas manifestações culturais não precedia de nenhum olhar acadêmico. Os objetivos
deste plano de trabalho foram em torno da documentação áudio-visual do samba de roda e de entrevistas com seus
principais protagonistas dessa prática na região. A partir disto pudemos discutir sobre as formas de ocorrência do
samba de roda e por que elas se dão, suas ligações com o sagrado e com a cultura local e também as dificuldades que
os grupos encontram para manter suas tradições. Pudemos constatar pelos relatos que houve, nos últimos vinte anos,
uma rápida mudança dos modos de vida das populações locais, em decorrência exploração turística da região e da
especulação imobiliária. Práticas comunitárias, como a manufatura da farinha e a taipagem, que eram ocasiões
corriqueiras envolvendo o samba de roda, praticamente desapareceram. A manufatura dos instrumentos do samba,
como a viola machete e os pandeiros, também deixaram de ocorrer. Além disso, a modificação dos meios de transporte
entre os vilarejos tornou-se, em alguns aspectos, impeditivo para o deslocamento das famílias. Tais modificações
enfraquecem laços comunitários e acentuam a diminuição que observamos na transmissão do samba para as novas
gerações. Identificamos também fortes pressões para mudanças na maneira de fazer o samba por parte da invasão da
cultura globalizada, bem como uma importante pressão das igrejas evangélicas para afastarem seus fiéis da prática do
samba. Foram encontrados cinco grupos organizados de samba de viola e quatro Mestres importantes e ativos, cujo
trabalho se caracteriza por forte militância cultural no sentido de manter a tradição do samba. Em relação às maneiras
de se fazer o samba, encontramos peculiaridades importantes nessa micro-região, tanto em ralação ao ritmo quanto às
dinâmicas corporais da dança. Tais observações aprofundam os conhecimentos sobre o samba de viola e acrescentam
novos dados a respeito da resistência cultural das comunidades que, a nosso ver, podem ser considerados para
orientar políticas públicas. Quanto ao registro áudio-visual, observamos que o envolvimento dos grupos com a produção
de um DVD próprio é fator que aumenta o capital simbólico de cada grupo em suas comunidades, o que pode vir a
contribuir para a revalorização do samba de roda na região.

Apresentador: Lilith de Moraes Marques

Título:  PG - O feminino Grotesco e a recepção de suas reflexões cênicas

Orientador: Hebe Alves da Silva

Em fevereiro de 2010, a bolsista Milena Flick se afastou desse projeto de pesquisa por motivos pessoais, deixando a
continuação da pesquisa delimitada em seu plano de trabalho a cargo da então voluntária, Lílith Marques, bolsista
nesse mesmo projeto no período 2008 – 2009.  Com o objetivo de dar seguimento aos avanços alcançados pela
bolsista anterior e pelo projeto Da Negação do Amor na primeira fase de seu desenvolvimento, essa investigação se
constrói dos questionamentos acerca da expressão do feminino em cena, sua faceta grotesca, seu potencial
comunicador e de sua correlação com procedimentos utilizados pelo ator para alcançar laços sólidos entre os
participantes de uma mesma experiência artística, fundamentando o teatro na necessidade humana de se relacionar de
um modo novo e íntimo com seus semelhantes, como destaca Peter Brook.
Partindo do estudo do grotesco e de três técnicas: a partitura Ponto-Espaço, o Reflexo de Susto e as Ações Físicas, a
pesquisa chega à Criação de Partituras como procedimento organizador do desempenho do ator em cena, além de
elemento transpositor das referências teóricas acerca do aspecto grotesco no feminino para a cena. Dentre os principais
resultados gerados estão a realização do evento Encontros produtivos II, a escrita do texto A Partitura como
procedimento de transposição do Feminino Grotesco para a cena, a realização da oficina “Partitura de Pontos: uma
alternativa para a construção da cena”, a elaboração de um anteprojeto de pesquisa para a seleção 2010 de aluno
Especial da Pós-Graduação, a criação de um Glossário da Pesquisa, a montagem da peça Dorotéia, de Nelson
Rodrigues e a elaboração de um memorial individual de pesquisa.
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Apresentador: Lucas Marques dos Santos

Título: Estudo Critico do Repertório Musical Disponível no  Fundo Hildebranda Fonseca Katéb

Orientador: Pablo Sotuyo Blanco

A cada dia que passa torna-se mais evidente a memória musical da Bahia e da UFBA no
meado do séc.XX., isto, graças ao núcleo de estudos musicais da Bahia – NEMUS.
Tratando- se de obras musicais umas das formas de tomar conhecimento a respeito desta na
memorial musical e de forma completa dar-se através da análise. Em uma análise musical
de determinada obra é possível encontrar diferentes respostas para a mesma questão, a
depender do tipo da análise utilizada.

Apresentador: Lucas Novaes Modesto Dalves

Título: SISTEMATIZAÇÃO E EDITORAÇÃO DA PLATAFORMA DE EXERCÍCIOS PARA O ATOR E O ENCENADOR

Orientador: Luiz Cesar Alves Marfuz

A pesquisa parte das premissas teóricas do método dialético brechtiano e da teoria do distanciamento (o Efeito V) para
dialogar com formas e tendências do teatro contemporâneo. O objetivo é trabalhar com “cenas nucleares” das peças
didáticas de Bertolt Brecht, e partir daí fazer as conexões com algumas poéticas teatrais contemporâneas no processo
de pesquisa e montagem, tendo como referências estéticas: o texto como um dos componentes da montagem, atuação
centrada na dialética do ator-contador e do ator-mostrador e o objeto multifuncional.

Com isto, busca-se através do plano de trabalho do bolsista, estruturar o processo de pesquisa utilizando os recursos
eletrônicos de digitalização e mapeamento computadorizado em torno da analise das cenas nucleares da montagem
teatral. Esse recurso garante uma rica fonte a ser usada como guia de montagem para o ator e para o encenador,
fornecendo um registro claro da estruturação das cenas e aplicabilidade das premissas teóricas do método dialético
brechtiano. Além disso, essa ferramenta serve também para dialogar com as premissas teóricas do teatro dialético,
abrindo um canal de diálogo com o campo imagético, principalmente levando-se em conta o conceito de gestus social,
de Brecht (ver desdobramento desse conceito em anexo).

Esse Mapeamento Digital de Marcação Cênica e Gestus Social tem como ponto de partida a gerência das cenas
nucleares e de transição, servindo como um catálogo storyboardy, de forma que a montagem final se organize em torno
de seu registro. O objetivo é associar a organicidade do processo da montagem teatral com os recursos digitais,
aprimorando os métodos de registro e acompanhamento do trabalho teatral elaborado, fornecendo conexões com novas
linguagens dialéticas as quais particularizam o século XXI e as novas tendências tecnológicas da era digital, e jogá-lo
na região da contemporaneidade teatral, sem que, com isto, se perca seus caracteres humano e artístico.

O uso dos mais recentes recursos digitais investe na ampliação da capacidade de expressão artística enquanto a
contaminação do teatro com as artes visuais, cinéticas e eletrônicas dá um novo salto, acompanhando a emergência
das atuais tendências a exemplo das novas mídia tecnológicas (web-art, artetelemática, net-art) e novos recursos de
mediação, virtualização e amplificação de presença, como transmissão ao vivo de um espetáculo via web a exemplo
recente do teatro Oficina em Salvador-Ba em 2010.

No plano de trabalho inscreve-se a intenção de registrar através do Mapeamento Digital de Marcação Cênica e Gestus
Social, uma cena pré-virtual, o qual se desenha nos experimentos das inúmeras intervenções da arte com tecnologia,
juntando procedimento, narrativa e pesquisa de suporte. Ressalta-se, entretanto, que não se trata de um recurso
substituinte, já que se busca relacionar esta pesquisa com outras fontes metodológicas como a elaboração de uma
Tabela de Codificação de Exercícios que contem por escrito a descrição e resultados dos exercícios aplicados aos
atores, elaboração de texto, fichamentos, protocolos, registro em vídeo e imagem do processo e do produto final. Ou
seja, estudar o modo como tanto os novos recursos digitais, como procedimentos convencionais, podem ser
apropriadas e dialogarem entre si, fornecendo-se, assim, um referencial para criação e experimentação de exercícios na
prática da cena.

O espaço da pesquisa foi na escola de Teatro, junto a um grupo de atores formando do curso de Interpretação da
Escola de Teatro da UFBA, tendo como base o exame prático, o estudo, a encenação e sistematização do processo de
montagem do espetáculo “Quanto custa um Homem?”, roteirizado pelo orientador Luiz M
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Apresentador: Luis Claudio Pires Seixas

Título:  PG - A Estética Nordestina em  Sertania: Sinfonia do Sertão Op.138 de Ernst Widmer

Orientador: Paulo Costa Lima

A proposta deste trabalho é definir um perfil estilístico de representação simbólica do nordeste brasileiro na obra
“Sertania: Sinfonia do Sertão Op.138” de Ernst Widmer, buscando pela observação, análise e interpretação entender
sua relevância,de modo seja elaborado um processo compositivo que permita a aplicação dos traços estilísticos numa
peça musical, quando os princípios estilísticos revelados poderão ser demonstrados.

Apresentador: Luiz Renato Gomes Moura

Título: MEMÓRIA, NARRATIVA E SUSPENSÃO DA CONSCIÊNCIA: OS APORTES DA ILUMINAÇÃO TEATRAL NA
SIMBOLIZAÇÃO CÊNICA DESTES CONCEITOS CENTRAIS DA PEÇA NA OUTRA MARGEM

Orientador: Antonia Pereira Bezerra

Este plano de trabalho integra a pesquisa teórica e prática, desenvolvida pela Dra. Antonia Pereira Bezerra. Sob o título
DO TEXTO À ENCENAÇÃO: CONSTRUÇÕES DRAMÁTICAS E EXPLORAÇÕES CÊNICAS ACERCA DAS NOÇÕES
DE MEMÓRIA, ALTERIDADE E NARRATIVA, a referida pesquisa discute processos de encenação teatral partindo dos
estudos do texto dramático até a entrega do espetáculo à fruição do público. O espetáculo em questão é “Na Outra
Margem”, de autoria da própria coordenadora do projeto. Além da descrição e discussão acerca da metodologia de
pesquisa aplicada durante um ano de trabalho da encenação e, principalmente, ocupei-me essencialmente do processo
de criação da iluminação do espetáculo. O cronograma da pesquisa deste plano de trabalho, em particular, se
desdobrou em três etapas:
- discussões sobre o texto dramático “Na Outra Margem”, realizadas durante os encontros da equipe do presente
projeto, com a intenção de abordar os conceitos de narrativa, memória e suspensão da consciência na obra analisada;
- encontros com os pesquisadores e a equipe técnica do espetáculo para leitura e iniciação do processo de encenação
e, sobretudo para concepção da luz do espetáculo;
- entrega do espetáculo à fruição do público e circulação nacional do mesmo (“Na Outra Margem” foi apresentado no
Complexo HUPES/UFBA, em Salvador e no Hospital Sanatório Pathernon, em Porto Alegre).

Apresentador: Manha Chagas Santos

Título:  PG - A festa no corpo e o corpo da festa. A análise de um processo criativo.

Orientador: Ciane Fernandes

Essa pesquisa tem como intenção investigar o meu processo criativo como atriz no espetáculo “Dias de Folia”, do
Núcleo do Teatro Castro Alves, sob direção de Jacyan Castilho. O espetáculo tem como proposta encenar festas
públicas e privadas, pesquisando comportamentos corporais nestas situações de encontros e desencontros, a partir de
improvisações e sem o uso de texto. Na minha pesquisa busco identificar os caminhos que meu corpo trilha como
resposta às propostas de improvisação, partindo do pressuposto de que a linguagem verbal não está em jogo. Serão
analisados os caminhos de construção de tipos encontrados nessas festas, a contracena e a relação com o espaço,
assim como a relação do movimento corporal com a musicalidade da cena, a partir dos princípios do Teatro
Improvisação de Keith Johnstone e dos pressupostos de Rudolf Laban.

Apresentador: Marcelo Sousa Brito

Título:  PG - Pedra Afiada: um convite para o teatro invadir a cidade

Orientador: Angela de Castro Reis

Este trabalho tem como objetivo recontar a história de uma cidade a partir do encontro do indivíduo e um lugar
escolhido por ele, fazendo uma leitura de um “lugar” bem guardado e escondido na memória. Tendo como premissa a
existência desse ”lugar”, um diálogo entre teatro e cidade, foi estabelecido utilizando a cidade de Itambé, no sudoeste
baiano como “laboratório” para a construção de um texto que possa invadir esta cidade com uma outra história, a
história de quem vive este espaço urbano. Os caminhos utilizados para atingir os objetivos foram diversificados e, para
tanto, o trabalho foi centrado em metodologias participativas que visam à construção coletiva de conhecimento, a partir
da convivência com a comunidade. Para isso, a Fenomenologia da Percepção de Maurice Merleau-Ponty foi de
fundamental importância na construção desta dramaturgia do espaço a partir de suas reflexões sobre os fenômenos
existentes na relação entre o individuo e o lugar que ele habita. Na segunda parte da pesquisa os depoimentos foram
reunidos e transformados em texto  recontando a história deste lugar e apresentando questionamentos atuais dos
habitantes que lá vivem, dentro de uma ação cênica fragmentada por toda a cidade. Assim, concluímos que o mundo
cultural pode ser, portanto, revelado a partir de uma “significação afetiva”, capaz de fazer refletir, agir, questionar,
transformar, mobilizar e unir os cidadãos na consecução de uma ação sócio-cultural.
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Apresentador: Marcos da Silva Sampaio

Título:  PG - Villa-Lobos Contour Module: versão 0.2

Orientador: Pedro Ribeiro Kroger Junior

O Villa-Lobos Contour Module (VLCM) é o módulo para processamento de contornos musicais do software livre para
Musicologia Computacional, Villa-Lobos. Contorno é o desenho, perfil ou formato de um objeto. Em música um contorno
pode mapear diversos parâmetros, como altura em função do tempo. Contornos são representados gráfica e
simbolicamente e podem ser relacionados por diversas operações matemáticas presentes na literatura (Friedmann
1985, Marvin 1987, Morris 1993). Tais operações exigem cálculos precisos, o que justifica a criação do software VLCM,
para cálculos de operações e plotagem de contornos.
A nova versão do VLCM, 0.2, apresentada neste trabalho, tem implementados cálculo de segmentos de contorno a
partir de diagonal interna, comparação de contorno e de contorno embutido, e redução de contorno de Morris (1993). As
próximas etapas do desenvolvimento incluem a implementação de mais operações de contornos, melhoria da GUI, e
conexão com o software Villa-Lobos.

Apresentador: Marcos dos Santos Santos

Título:  PG - Procedimentos pedagógico-avaliativos da Professora Hildebranda Fonseca Káteb: um estudo
analítico.

Orientador: Pablo Sotuyo Blanco

O presente trabalho discute os procedimentos pedagógico-avaliativos adotados pela professora Hildebranda Fonseca
Káteb enquanto professora da disciplina Teoria e Percepção ministrada na Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC) e
posteriormente na Escola de Música da UFBA (EMUS-UFBA), analisando os registros da sua prática docente sob a
perspectiva das ferramentas pedagógicas localizadas no fundo documental Hildebranda Fonseca Káteb (HFK), e
também a partir de relatos obtidos através de entrevistas feitas com ex-colegas e ex-alunos da professora,
contextualizando a situação do ensino musical em Salvador no período que equivale a partir da segunda metade do
século XX.

Apresentador: Marcos Uzel Pereira da Silva

Título:  PG - A MULHER NEGRA NO BANDO DE TEATRO OLOGUM: RELAÇÕES RACIAIS E DE GÊNERO NAS
PERSONAGENS DA PEÇA "CABARÉ DA RRRRRAÇA"

Orientador: Lindinalva Silva Oliveira Rubim

Meu trabalho se propõe a fazer um estudo das intersecções entre gênero e raça na cultura contemporânea, em especial
no teatro, com foco nas personagens femininas na encenação da peça Cabaré da Rrrrraça, do Bando de Teatro
Olodum, a companhia teatral negra mais expressiva nas artes cênicas da Bahia. Esta obra dramática foi escolhida por
ser a mais popular e de maior longevidade no repertório do Bando. Nunca na história do teatro baiano uma peça
encenada exclusivamente por atores negros fez tanto sucesso quanto o Cabaré da Rrrrraça, em cartaz há 12 anos.
As personagens femininas desta peça, lançada em 1997, me deram o foco do trabalho e a dimensão da importância de
um estudo sobre a mulher negra representada num espetáculo encenado somente por artistas negros. Esta relevância
se afina com a atualidade universal da temática em um mundo no qual crimes de racismo ainda são praticados
cotidianamente e onde os aspectos de gênero da discriminação racial e os aspectos raciais da discriminação de gênero
não foram totalmente apreendidos pelos discursos dos direitos humanos. Mesmo sendo uma referência dentro da
cultura baiana, o Bando nunca foi tema de um estudo acadêmico que privilegiasse, em particular, a relação entre
gênero e raça na cultura contemporânea em seu repertório teatral. Este trabalho pode, portanto, servir como uma
ferramenta útil para favorecer e tornar público um enfoque importante sobre a mulher negra representada por
personagens no campo das artes cênicas, especialmente nas produções de Salvador.
Dentre as 16 personagens do Cabaré da Rrrrraça, oito são mulheres, sete são homens e uma ousa atravessar o
território dos gêneros ao se assumir como mulher no corpo de um homem. Estas personagens, na faixa etária dos 20
aos 50 anos, mostram em cena vários confrontos diante de temas universais, como a discriminação racial no trabalho, a
sexualidade dos negros e a ideologia do branqueamento.
No conjunto de papéis representados pelo elenco do Bando neste espetáculo, as personagens femininas se
sobressaem. São mulheres de personalidade forte, auto-estima elevada e que se diferenciam, principalmente, das
representações estereotipadas comumente apresentadas ao público pela televisão (a exemplo das escravas e das
empregadas domésticas das novelas).
Nunca na história do teatro baiano uma peça encenada exclusivamente por atores negros fez tanto sucesso quanto o
Cabaré da Rrrrraça. Esta mesma peça já foi vista em várias cidades brasileiras e em países como Angola e Portugal.
Tornou-se o grande cartão postal do Bando, que nasceu em Salvador em outubro de 1990, quando passou a contribuir
de forma expressiva para o fortalecimento de uma temática social e política na vida cultural baiana pelo viés do teatro.
Seus atores e as atrizes estão unidos por características que identificam socialmente esta companhia artística: traços
físicos de seus componentes, afinidades socioculturais, de tradição, de religiosidade e de linguagem. O elenco negro do
Bando é composto por pessoas que se reconhecem como representantes de uma mesma vida social e que visam uma
interação, a auto-inclusão, a inclusão por parte do outro e a defesa de interesses, códigos e valores em comum.
Formam, assim, um grupo de homens e mulheres culturalmente
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Apresentador: Marcos Uzel Pereira da Silva

Título:  PG - A MULHER NEGRA NO BANDO DE TEATRO OLOGUM: RELAÇÕES RACIAIS E DE GÊNERO NAS
PERSONAGENS DA PEÇA "CABARÉ DA RRRRRAÇA"

Orientador: Lindinalva Silva Oliveira Rubim

ligados e que tem na ques

Apresentador: Melquiades Jose de Araujo Neto

Título: Teoria da Semiótica da Imagem em Movimento –Espaço/tempo/lugar: Fichamento de Tópicos

Orientador: Maria Celeste de Almeida Wanner

Em constante desenvolvimento o projeto Poéticas Digitais Sígnicas: o tempo em constante devir, buscou catalisar
conhecimentos acerca da imagem em movimento tendo como inicio um foco teórico e prático nas relações entre
espaço, tempo e lugar, por meio de ferramentas de baixa tecnologia, e por meio da semiótica, ressignificando e
propondo novos caminhos no entendimento do sensível poético visual pessoal e popular com os múltiplos avanços
sociotecnológicos.

Apresentador: Messias Barbosa da Conceicao

Título: João José Rescala e a arte moderna na EBA - UFBA

Orientador: Luiz Alberto Ribeiro Freire

O trabalho João José Rescala e a arte moderna na EBA/ UFBA, foi desenvolvido como propósito de capacitação do
Programa Institucional de Bolsas Iniciação Científica (PIBIC), financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), tem por objetivo maior fazer parte como um capítulo do livro sobre a história da Escola
de Belas Artes. Tendo como objeto de pesquisa João José Rescala e a arte moderna na EBA/ UFBA. Neste estudo é
investigado cientificamente a atuação do referido, como artista criador e arte educador, são feitas análises de obra
artística e são consideradas as relações profissionais com o ambiente cultural que o artista viveu. Desta forma busca-se
compreender em que contexto se fez as mudanças na instituição de ensino acadêmico para um ensino de arte
modernista. Esta pesquisa fez-se em duas fases: primeiro a pesquisa indireta, bibliográfica (secundaria) e documental
(fontes primárias). A segunda direta, com observação direta, pesquisa de campo, para análise de produção artística.
Considera-se que esta pesquisa contribui para compreensão sobre a importância da vida e da obra artística de João
José Rescala, e aponta como se desenvolveu os acontecimentos no meio artístico-cultural para a implantação de um
ensino de arte modernizado na EBA/ UFBA nas décadas de 1950 e 1960.

Apresentador: Mila Martins de Barros

Título: ESTILOS DE INTERPRETAÇÃO EM ALUNOS DE CURSO SUPERIOR DE MÚSICA NO BRASIL

Orientador: Diana Santiago da Fonseca

Este plano de trabalho está inserido num projeto de três anos (2007-2010) que estudou a prática musical em duas
escolas de ensino de nível superior no Brasil (Estilos de atuação e desempenho na execução musical: aspectos da
prática musical e da performance em duas escolas de música no Brasil, coordenado por Diana Santiago). Este plano de
trabalho deteve-se na prática musical em seu aspecto interpretativo, buscando compreender como é realizada na
Escola de Música da UFBA (EMUS-UFBA). Seus objetivos foram o levantamento das características da interpretação
dos discentes da instituição, a partir de gravações,  buscando encontrar os padrões das características interpretativas
que apresentam. Focou duas questões: 1) Como classificar o intérprete tomando Westney como referencial? 2) Como
classificar o intérprete tomando Bruser como referencial? Utilizou-se a Escala de observação da prática de piano
desenvolvida por Linda Gruson, traduzida e adaptada especialmente para a análise das gravações dos alunos de piano
e violão. Foram observados comportamentos, erros e acertos dos indivíduos durante a execução.

Apresentador: Milianie Lage Matos

Título:  PG - Viajar, deslocar-se, andar como estrutura performativa na construção de mapeamentos estético-
políticos.

Orientador: Jussara Sobreira Setenta

Este Projeto de Iniciação à Pesquisa abordou procedimentos artísticos e políticos que vincularam a experiência
cotidiana a processos artístico-pedagógicos com foco no autoconhecimento e na sistematização reflexiva de
proposições artísticas a partir da compreensão do sujeito no mundo como co-autor da realidade. Compreendendo a co-
dependência entre indivíduo e ambiente as abordagens corpóreas privilegiaram elementos do ser sensível e analítico
espaço-temporal, de modo que foram organizadas intervenções/instalações públicas, proposta pedagógica,
intercâmbios culturais e participação na publicação de uma revista on-line a partir de uma iniciativa ativista que
entrelaçasse os modos do ser aos modos do mundo, ou seja, a experiência ao sujeito. Dessa maneira, a construção de
mapas funcionou como metodologia que norteou e sistematizou esses conhecimentos em produções textuais, verbais e
corporais, com base na compreensão de política como performatividade, conectando atividades teóricas e práticas a
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Apresentador: Milianie Lage Matos

Título:  PG - Viajar, deslocar-se, andar como estrutura performativa na construção de mapeamentos estético-
políticos.

Orientador: Jussara Sobreira Setenta

partir de exercícios investigativos e conceituais do/no corpo que dança.

Apresentador: Mirela Dornelles Gonzalez Paz

Título: Estudo da corporalidade do samba chula e experimentos de hibridismo com a dança contemporânea

Orientador: Eloisa Leite Domenici

O objetivo deste plano de trabalho é desenvolver experimentos de criação cênica  partindo das dinâmicas corporais do
samba chula. Para tal, estamos analisando e nos apropriando da movimentação corporal dos sambadores e
sambadeiras, através de registros coletados durante a pesquisa de campo (primeira fase do projeto da orientadora, já
concluída), além de outros materiais já existentes em DVD. A inter-alimentação entre música e dança, que é uma
característica marcante do samba chula, irá pautar a metodologia a ser utilizada nos laboratórios de criação cênica, em
que um músico e uma dançarina interagem, esperando que as células musicais e as dinâmicas corporais se entrelacem
em uma cadeia produtiva. Iremos registrar o processo de criação para produzir uma análise ao final, além de
sistematizar as dinâmicas corporais re-criadas na forma de uma oficina. O projeto cênico servirá também como
investigação processo colaborativo de criação interdisciplinar em artes em torno de um assunto que suscita a
interdisciplinaridade, que é o samba de roda.

Apresentador: Moises Silva Mendes

Título:  PG - O Conservatório de Música da Bahia  (1898-1917) prática pedagógica e musical

Orientador: Pablo Sotuyo Blanco

Esta comunicação tem a finalidade descrever os processos técnicos que foram executados e os que ainda estão em
andamento, em minha pesquisa de mestrado na área de Musicologia Histórica, a qual teve início no semestre 2010.1,
no PPGMUS-UFBA. Esta pesquisa tem como tema “O Conservatório de Música da Bahia (1897-1917) prática
pedagógica e musical”. De acordo com o tema e os objetivos desta investigação procura-se discutir quais os métodos
pedagógico-musicais eram utilizados no Conservatório, quais os seus protagonistas, como acontecia à prática musical
desta instituição, qual a sua estrutura administrativa e qual o impacto social provocado pela sua prática pedagógica e
musical. As atividades referentes às metodologias utilizadas até o momento são:
1) Revisão Bibliográfica: A pesquisa bibliográfica identificou os seguintes autores: Melo (1908), Querino (1911), Xavier
(1965), Brasil (1976), Perrone e Cruz (1997), e Costa et al (2002), que relataram fatos sobre a história do Conservatório
de Música. Outras obras como o Dicionário de Artistas e Artífices na Bahia e outras do campo da Musicologia Histórica
também foram utilizadas. A pesquisa bibliográfica resultou na obtenção de informações que necessitaram ser
confirmadas, despertando a necessidade da realização de uma pesquisa documental.
2) Pesquisa Documental e Arquivística: A pesquisa documental tem sido utilizada na busca por documentos primários
relativos ao Conservatório de Música da Bahia, e têm acontecido em arquivos institucionais que tinham ligação direta
com o Conservatório como o Instituto de Música da Universidade Católica da Bahia e Escola de Belas Artes da Bahia.
Outros locais como o Arquivo Público da Bahia e no acervo pessoal da família de Silvio Deolindo Fróes. A partir desta
pesquisa foi possível localizar uma grande quantidade de documentação até então inédita sobre o Conservatório de
Música da Bahia.
3) Tratamento da informação documental (transcrições)
Esta etapa consistiu na transcrição literal dos livros de Atas da Fundação do Conservatório e os outros documentos que
foram localizados.
4) Produção textual: Esta pesquisa já obteve alguns resultados até o momento, entre os quais a produção de dois
textos, uma comunicação submetida, aceita e apresentada no XX Congresso da Associação Nacional de Pesquisa e
Pós-Graduação em Música – Florianópolis, 2010 intitulada: “Conservatório de Música da Bahia: novas achegas relativas
à sua fundação”.
Resumo: O presente trabalho apresenta a revisão bibliográfica e a análise preliminar da documentação, recentemente
localizada, relativa ao Conservatório de Música da Bahia, resultado do estágio inicial do mestrado em Música, no qual
pesquisa-se o histórico daquela instituição de ensino musical, entre a sua criação e a sua autonomia institucional. Esta
comunicação também relata o nome das principais instituições onde a pesquisa documental tem acontecido, fato que
possibilitou a localização da documentação ainda inédita, além de mostrar a listagem de tal documentação.

O outro texto produzido é o ensaio intitulado “A Orquestra da Sociedade de Concertos Sinfônicos da Bahia”
Resumo: Este ensaio traz informações sobre a Orquestra Sinfônica do maestro Matias de Almeida, as quais



Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES   Sub-Área: ARTES

Apresentador: Moises Silva Mendes

Título:  PG - O Conservatório de Música da Bahia  (1898-1917) prática pedagógica e musical

Orientador: Pablo Sotuyo Blanco

foram retiradas de uma matéria da Revista Musical Weco (1930). As informações fornecidas pela crítica aos três
concertos iniciais da referida orquestra, criada possivelmente no início da década de 1930, proporcionaram a discussão
de aspectos como o repertório executado, o local das apresentações, o nome dos músicos participantes e o tipo de
crítica recebida pela orquestra. Outro ponto abordado é a localização desta orquestra na história da música da Bahia
que demonstra a “evolução” alcançada neste período (1930), por este grupo musical em relação ao repertório praticado
nos “Concertos” realizados nos primeiros anos do século XX; e os concertos praticados pela Orquestra Sinfônica do
Padre Luiz Gonzaga Mariz, executados na metade do século XX.

Apresentador: Nath Delabianca Santos

Título:  PG - Dinâmicas Corporais do Samba Chula no Litoral Norte da Bahia

Orientador: Eloisa Leite Domenici

O plano de trabalho teve como objetivo fazer um mapeamento da prática do samba de roda em uma micro-região do
litoral norte da Bahia e analisar as particularidades sobre como ocorre a dança daquelas localidades. A análise da
dança compreende tanto aspectos coreográficos quanto observações sobre como o movimento se organiza no corpo
dos sambadores e sambadeiras, o que chamamos de “dinâmicas corporais”. O samba de viola, principal forma de
manifestação de samba na região, e ainda não foi estudado naquele local, sendo que os estudos se concentram sobre
o Recôncavo baiano. Observamos que entre os grupos pesquisados, predomina uma estrutura em que uma ou no
máximo duas sambadeiras dançam no centro da roda a cada vez, iniciando sua coreografia em frente à viola e
mantendo esta referência espacial ao longo de sua improvisação, retornando diversas vezes a essa posição, em uma
espécie de reverência ao violeiro. A dança deve ocorrer nos intervalos das frases cantadas, nas frases da música
instrumental, sendo que a sambadeira faz sua dança em dialogo com as frases da viola e da percussão. O modo de
sambar se caracteriza por um sapateado rápido no qual os pés permanecem firmemente ligados ao chão, mantendo o
alinhamento em paralelo, praticamente sem rotação da articulação coxo-femoral. A participação feminina na dança é
predominante, cabendo aos homens a participação como músico ou o acompanhamento nas palmas. A maneira de
sambar dos homens difere bastante das mulheres nas dinâmicas corporais, embora mantenha o alinhamento
característico dos pés em paralelo. O andamento do samba é nitidamente mais acelerado em relação ao que
observamos no samba do Recôncavo, o que exige das sambadeiras um vigor muito grande para manter a execução da
dança por períodos prolongados, considerando que as rodas de samba duram por várias horas praticamente sem
interrupção. Observamos diferenças importantes entre o movimento das sambadeiras mais jovens em relação às
senhoras, adotando a rotação externa dos pés e a posição semi-elevada dos calcanhares, o que sugere uma tendência
a imitar o samba carioca amplamente veiculado pela televisão, descaracterizando o samba local. Nossa análise
sublinha correlações entre o modo de sambar com movimentos corporais comumente encontrados no cotidiano
daquelas localidades, além de correlações com imagens poéticas da fala e do canto, sugerindo uma importante rede de
continuidade entre séries culturais, em que corpo e metáfora se articulam mutuamente. Alem de acrescentar novas
informações sobre o samba de viola, nosso estudo aponta caminhos de aprofundamento sobre as correlações entre
corpo e metáfora que podem constituir ricos exemplos da complexidade das imbricações materiais que caracterizam os
sistemas culturais mestiços, um assunto que vem despertando o interesse de diversos autores.

Apresentador: Nicole Borba de Avillez

Título:  PG - AFETOS ROUBADOS NO TEMPO - Pesquisa para publicação da matéria, conceito e memória em
objetos

Orientador: Maria Virginia Gordilho Martins

Esta pesquisa está inserida na pesquisa em Artes Visuais e compreende a finalização no que diz respeito a minha
contribuição como bolsista PIBIC no projeto AFETOS ROUBADOS NO TEMPO. As investigações realizadas para
registro em livro, especificamente a conferencia das fichas catalográficas e das imagens existentes, normatização dos
textos críticos seguindo os parâmetros da ABNT referentes a publicação, revisão ortográfica, e acompanhamento de
todo o processo de editoração do livro em questão e sua publicação, são referentes a identificação de matrizes e o
conhecimento da diversidade de matérias que ecoam o território de cada idealizador em diálogo com a procedência do
objeto e registro da sua imagem. Além destes registros, o livro proposto reproduzirá também as montagens inerentes à
itinerância do projeto.
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Título:  PG - Corpos Silenciados

Orientador: Cassia Dolores Costa Lopes

Este trabalho pretende problematizar as representações femininas no imaginário literário e das outras artes, a exemplo
do cinema, além de construir uma reflexão crítica sobre as categorias estanques de identificação do sujeito. Através da
articulação de teorias do gênero, do corpo e da sexualidade, será mapeado o campo simbólico de projeção do feminino,
buscando, através da análise interdisciplinar da literatura e das produções cinematográficas, delimitar os discursos que
são escritos na superfície corporal. Localizaremos, nos corpos representados nessas mídias, as engrenagens do
modelo patriarcal, entendendo que as produções executam o trabalho ideológico do gênero, encerrando o sujeito em
uma categoria interpretativa. Pretende-se, portanto, identificar, através dos recursos de representação, os paradigmas
que cristalizaram a noção de feminino.

Apresentador: Paulo Cesar Santana E Silva

Título: A produção dos alunos do Curso de Composição da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia
no período entre 1999 e 2009

Orientador: Paulo Costa Lima

O trabalho intitulado “A produção dos alunos do Curso de Composição da Escola de Música da Universidade Federal da
Bahia no período entre 1999 e 2009” tem por objetivo geral fazer levantamento e análise da produção composicional
dos alunos da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Tendo como sujeitos da pesquisa os alunos do
curso de Composição e Regência, pretende-se alcançar o objetivo proposto através das seguintes etapas:
levantamento da  produção dos alunos do curso no período proposto,  conhecer a quantidade e tipos de produções,
calcular a média de composições realizadas pelos estudantes e criar categorias temáticas para classificação da
produção.

Apresentador: Paulo Oliveira Rios Filho

Título:  PG - Hibridação cultural como horizonte metodológico para a criação de música contemporânea

Orientador: Paulo Costa Lima

O presente trabalho propõe um percurso de pesquisa em composição musical, focalizando a hibridação como um
horizonte metodológico possível no campo da criação de música contemporânea. De maneira específica, a proposta se
apóia na elaboração de um quadro teórico que abarque as questões levantadas pelo tema, e envolve a identificação de
procedimentos, estratégias e designs de hibridação, transitando de forma contínua entre avaliação analítica e prática do
compor.

Apresentador: Pedro Amorim de Oliveira Filho

Título:  PG - Composição Musical como Jogo

Orientador: Paulo Costa Lima

O presente trabalho é uma exploração do elemento jogo, presente em todos os aspectos da cultura humana, com foco
especial no campo da composição musical. Para tanto, entenderemos composição como um ramo da atividade cultural
humana que se caracteriza por propor situações manipulando materiais que, a partir desse processo, passam a ser
reconhecidos como " musicais".
Trataremos de quatro categorias de jogo musical:
1 - jogos instrumentais, que envolve a participação de músicos com seus instrumentos
2- jogos conceituais, que trabalham com contextualizações, deturpações e outras interferências no campo semiótico da
música.
3- situações musicais, ou seja, ações, performances, intervenções e outros processos artísticos que se relacionem com
a noção de música sem necessariamente produzir uma obra sonora.
4- objetos lúdicos musicais, a criação de intrumentos, brinquedos, partituras tridimensionais e outros objetos com os
quais se possa realizar jogos musicais.

Apresentador: Pedro Arnaldo Henriques Serra

Título:  PG - Ética na prática teatral

Orientador: Catarina Santanna

Esta pesquisa tem como base a ética na prática teatral, buscando realizar uma análise crítica-criativa sobre a presença
de pressupostos éticos nos principais métodos para formação de ator desenvolvidos ao longo do século XX, bem como
em comportamentos - individuais e coletivos - que ensejam dilemas éticos específicos da prática teatral. Após a
consolidação do teatro moderno, ao longo do século XX, alguns diretores teatrais dedicaram seus esforços a uma ação
pedagógica que se revelava em uma esmerada formação para o ator. Através da ação de tais profissionais, foram
desenvolvidos métodos e técnicas para o trabalho do ator. A principal motivação de tais métodos era prover este “novo
ator de teatro” de uma técnica e de uma reflexão sobre a arte da representação teatral. O grande ideal que uniu estes
diretores pode ser metaforizado no
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desejo de que o ator adquirisse a condição de “senhor do seu ofício”. Dotar o ator de técnica e conhecimento sobre a
sua arte é um ponto de comunhão entre estes homens de teatro, independente de suas diferenças estéticas (existentes
ou não). Partindo das premissas acima expostas, a pesquisa questiona: como a discussão dos parâmetros éticos -
presentes ou não no teatro contemporâneo - pode contribuir com a formação do profissional de artes cênicas,
possibilitando que os sujeitos envolvidos nas ações artísticas, bem como as relações com seus pares e as condições de
trabalho sejam itens criticamente observados em suas práticas artísticas? A pesquisa integra o curso de Doutorado do
Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas (PPGAC) da Universidade Federal da Bahia, inserida na linha IV do
Programa: Dramaturgia, História e Recepção, sob orientação da Profa. Dra. Catarina Santanna.

Apresentador: Pedro Augusto Silva Dias

Título:  PG - Centricidade e Forma em Três Movimentos para Clarinete e Orquestra

Orientador: Paulo Costa Lima

Este trabalho procura fornecer uma visão geral sobre centricidade - termo usado para designar estratégias de
priorização de classes de notas que escapam tanto às técnicas de análise tonal tradicional como as técnicas de análise
ligadas ao serialismo - ilustrando diversos conceitos, processos, mecanismos e materiais ligados a esse fenômeno, e
envolvendo autores estilisticamente tão diversos quanto Richard Straus, Bartók, Stravinsky, Schoenberg Hindemith e
Thomas Adès. À luz dessa investigação, examinamos analiticamente a nossa obra para clarinete solista e orquestra.

Apresentador: Rita Pereira Mendes da Rocha

Título: Imagens e Gestos: concepção e confecção de personagens para público adulto em Teatro de Formas
Animadas

Orientador: Sonia Lucia Rangel

Imagens e Gestos: trata-se da concepção e confecção de personagens não humanos para público adulto em Teatro de
Formas Animadas. Investigação importante do ponto de vista estético e poético, pois é mais comum esta forma estar
associada ao universo infantil. Abrange a concepção e a execução no primeiro semestre e a assistência de direção no
segundo.  A aluna já participa do grupo Os Imaginários desde 2008, atuando também como pesquisadora voluntária.
Importante pela especificidade do seu curso em Direção Teatral, trará para o grupo contribuições específicas dessa
área, pois atuará como assistente de direção no segundo semestre da pesquisa.

Apresentador: Roberto Lucio Cavalcante de Araujo

Título:  PG - O Triângulo de Ceres: Três Metodologias Fundamentais para Formação de Atores em Salvador

Orientador: Jacyan Castilho de Oliveira

Foram examinadas três diferentes metodologias da área de Pedagogia do Teatro, elaboradas e aplicadas pelos artistas-
professores da Escola de Teatro da UFBA Harildo Déda, Hebe Alves e Meran Vargens,considerando-se que, no Brasil,
a análise de processos de formação de atores continua sendo um campo pouco explorado pelos estudiosos. Durante a
pesquisa qualitativa, promovemos o estudo de caso de cada uma das referidas propostas de ensino, por intermédio de
pesquisa bibliográfica, documental e experimental, prioritariamente através de leituras concernentes ao assunto,
entrevistas e observação de aulas, ensaios e apresentações, sempre a partir dos procedimentos dos mestres-atores na
relação  mantida com atores em formação. Assim, discorremos sobre as entrevistas realizadas com seguidores de cada
um dos professores, promovendo reflexões sobre pontos de convergência e divergência entre os métodos observados,
e problematizamos as singularidades das ações pedagógicas discutidas, estabelecendo conclusões que ampliam o
estudo sobre Interpretação Teatral no país, com ênfase no acento local e em características específicas das
metodologias relacionadas.

Apresentador: Rodrigo Silva Leal

Título: Materiais Didáticos e Hipermídia em Música

Orientador: Ricardo Mazzini Bordini

Continuação do Projeto iniciado em 2008, portanto, o resumo é o mesmo.
O Laboratório de Materiais Didáticos e Hipermídia em Música foi criado em 2006 com recursos do CTINFRA com a
finalidade de prover material didático utilizando múltiplos suportes digitais.
1)A confecção de materiais didáticos digitais pode ser aplicada na criação de:
a.Manuais de Fundamentos da Teoria Musical;
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b.Manuais de Solfejo e Percepção Musical;
c.Manuais de Harmonia;
d.Manuais de Contraponto;
e.Manuais de Forma Musical
f.Manuais de Instrumentação e Orquestração;
g.Manuais de Composição;
h.Manuais de Técnica Instrumental (abrangendo todos os tipos de instrumentos).
2)Uma Intranet pode prover on-line e sob demanda os seguintes materiais para consulta em classe:
a.Partituras digitalizadas (copiadas (scanner) ou editadas);
b.Gravações digitalizadas;
c.Textos e Traduções digitalizados;
3)Em colaboração com pesquisadores da área de Educação Musical, pode-se desenvolver testes de avaliação para
analisar o rendimento dos alunos que utilizam os materiais didáticos digitais.
4)O laboratório proverá treinamento para professores, monitores e alunos possibilitando um manuseio mais eficiente
dos materiais para que tanto os professores quanto os alunos possam criar seus próprios materiais conforme suas
necessidades.

De modo geral, o projeto pretende: compilar, elaborar, editar, armazenar, recuperar e distribuir materiais didáticos para
ensino e pesquisa em música utillizando recursos de hipermídia.

Apresentador: Sanara de Santana Rocha

Título:  PG - Ator Contador e Ator Mostrador : Teoria e prática na montagem didática Brechtiana

Orientador: Luiz Cesar Alves Marfuz

O referido trabalho consiste no aprofundamento de uma pesquisa sobre o trabalho do ator, assentada no método
dialético de construção da personagem, com foco no universo brechtiano, através do estudo da encenação e do
trabalho do ator.
 No que tange o plano de trabalho da bolsista, este, consiste na analise dos aspectos artísticos da encenação
Brechtiana, com o intuito de identificar o caráter pedagógico e visando um sistema de organização para as ferramentas
utilizadas nos processos de condução do ator. Este sistema será  efetivado através de estratégias escritas tais como
protocolos de ensaio, escritos acadêmicos, compilação de referencias bibliográfica ou em meio eletrônico, entre outras
coisas.
 Além disso, a bolsista é responsável pelo armazenamento das mídias com as canções utilizadas nos espetáculos
resultados no decorrer da pesquisa, e também realizará uma compilação de links musicais dos espetáculos de Brecht
em substituição as entrevistas pretendidas no inicio da bolsa.    Isto se deu pelo fato de a pesquisa ter atingido um
caráter prático mais latente, e as demandas neste sentido tornarem-se maiores e de outra natureza. Se junta a isso
para a bolsista a função de conduzir os exercícios de preparação vocal para os atores, estimulando a reflexão e a
compreensão dos mesmos sobre a importância do elemento musical para o ator na cena brechtiana.

Apresentador: Silvana Barretto Rezende

Título:  PG - A CONSTRUÇÃO DE IMAGENS DA NACIONALIDADE PELA CINEMATOGRAFIA BRASILEIRA
CONTEMPORÂNEA.

Orientador: Marinyze das Gracas Prates de

A pesquisa tem como objetivo examinar as imagens do Brasil construídas e disseminadas pela cinematografia brasileira
contemporânea, procurando articulá-las com as questões relativas a gênero e etnia. Através da análise de um conjunto
de filmes nacionais, de longa-metragem, realizados nas duas últimas décadas, pretende-se verificar como o Brasil e os
brasileiros vêm sendo representados nessas produções.

Apresentador: Simone Gonçalves Santos

Título:  PG - Dança de Rua: Um olhar estético da Juventude do MSTB/SSA  na Ocupação Quilombo de Escada

Orientador: Sandra Maria Marinho Siqueira

Relatório final correspondente ao plano de trabalho intitulado: “Dança de Rua: Um olhar estético da Juventude do MSTB
– Ocupação de Quilombo de escada” do Projeto educação e movimentos sociais: uma análise das práticas estéticas,
organizativas e políticas do Movimento dos Sem tetos da Bahia (MSTB), desenvolvida no período entre agosto de 2009
e julho de 2010 na ocupação Quilombo de Escada.  A dança de Rua é um dos  elemento que compõe o HipHop, nela o
corpo é ultilizado para expressar a realidade.
Jovens que estão inseridos no MSTB-BA  ultilizam a dança para revelar a estetica de rebeldia e resistência,
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usando a arte para integrar-se na luta pela moradia.

Apresentador: Simone Marques Braga

Título:  PG - Avaliação em canto coral: as implicações da consideração do individual no coletivo

Orientador: Ana Cristina Gama dos Santos

Ao final da apresentação de um coral, qualquer ouvinte, independente do seu contato e conhecimento musical, é capaz
de tecer comentários favoráveis ou não à performance. Os aspectos abordados poderão ser desde o repertório ao
figurino utilizado. Percebe-se nesta ação que o autor das críticas traz consigo valores e conceitos que passam a ter a
função de classificar o que julga ser bom para ouvir e ver. Este fenômeno de apreciar, julgar e diagnosticar o
desenvolvimento dos indivíduos envolvidos refere-se à avaliação.  A ação de avaliar o desempenho individual de cada
coralista é uma atividade realizada espontaneamente entre os regentes. Entretanto, a transferência desta avaliação
para o contexto escolar formal poderá sofrer interferências, limitações e apontar para a necessidade de adaptações
para a realização neste ambiente.  A oportunidade de lecionar a Disciplina canto coral, inserida em matriz curricular de
escola profissionalizante de música, na formação de jovens e adultos instrumentistas, gerou reflexões acerca do
processo avaliativo: quais seriam os procedimentos adotados nesta avaliação formal? Quais seriam as possibilidades a
serem adotadas na avaliação de corais escolares? As mudanças nas bases materiais e axiológicas da sociedade,
provindas dos avanços tecnológicos, desenvolvimento científico e dos novos modelos econômicos mundiais, traçam um
novo paradigma educacional: diversidade de necessidades educativas dos alunos. A educação deverá considerar estas
mudanças, ao criar condições para o desenvolvimento integral de todos os alunos e o desenvolvimento de suas
capacidades de maneira heterogênea em variadas possibilidades de aprendizagem. A Escola deverá aprender a utilizar
e verificar mecanismos que permitam que todos os alunos, independente de suas características, sejam capazes de
aprender o máximo possível, ao preservar sua identidade e adaptar-se às modificações impostas pelo mercado de
trabalho atual, ao agregar ou potencializar habilidades e competências. Neste sentido, como avaliar o desempenho
individual no contexto coletivo do canto coral na escola? Esta problemática foi ponto de partida para a elaboração da
pesquisa aplicada no Curso Técnico em Instrumento no Centro de Educação Profissional Pracatum, localizado na
cidade de Salvador, Bahia. Os seus objetivos foram elaborar atividades para avaliar o desenvolvimento individual; estar
coerente com a proposta de ensino-aprendizagem da educação profissional; adotar uma avaliação processual; valorizar
as diferenças e particularidades de cada aluno; desenvolver ou potencializar competências e habilidades exigidas pelo
mercado de trabalho atual; definir conteúdos a serem desenvolvidos no canto coral e contribuir para a construção de
conhecimentos teórico e prático do instrumento voz. Foram elaboradas e aplicadas, em três turmas de 1º ano, composta
por jovens e adultos, atividades musicais envolvendo conhecimentos do instrumento voz e abordando execução,
apreciação, saberes teóricos, criação e aspectos de técnica para verificar o desenvolvimento individualizado. A base
para a elaboração foi o Modelo C.(L).A.(S).P desenvolvido por Keith Swanwick (1979). A verificação dos resultados da
aplicação das atividades foi realizada pela professora/pesquisadora através da observação participante e
posteriormente pelos alunos e especialistas convidados (regentes), por meio de questionários quali-quantitativos. Os
resultados obtidos apontam ser uma estratégia relevante para a verificação dos conteúdos, material didático, método de
ensino, postura docente e processo avaliativo. Estes dados permitem concluir que uma avaliação planejada e
diversificada, ao considerar a duração da aula, prazos e datas do calendário escolar, objetivos da proposta de ensino,
conteúdos e o processo do desenvolvimento de saberes musicais dos alunos, adéqua-se ao contexto profissionalizante
escolar.

Apresentador: Sonia Teresa Guillen Guillen

Título:  PG - O MELODRAMA NA OBRA DRAMATICA DE GILDA DE ABREU.

Orientador: Eliene Benicio Amancio Costa

Quem de nós não teve o sonho de ter um grande amor, encontrar a sua alma gêmea, juntar-se a ela e triunfar frente a
qualquer adversidade? Gilda de Abreu (1904-1979) atriz, dançarina, cantora, dramaturga, produtora e diretora de
cinema, autora das obras dramáticas, tais como "Mestiça", "O Ebrio", "Pinguinho de Gente", "Angela", "Coraçao
Materno", "Arca de Noe" e "Aleluia da Cigana"... entre outras. Pionera roteirista e diretora de cinema Brasileiro.
Transitou na literatura, teatro e no cinema, adaptando os romances de própria autoria a roteiros para teatro e cinema.
Analisar os elementos que se encontram na obra da autora e os caracteres melodramáticos repetitivos e comuns nela,
tais como, a preferência a enredos sentimentais, açôes que se desdobram em toda sorte de peripécias, e estrutura de
composição bipolar, personagens de valores opostos e emoções extremas, que vão da desolação a euforia. Tais
caracteres se apresentam na obra da autora, qual: 1. O destino dos protagonistas está predestinado num inevitável
desenlace. 2. O descobrimento da verdadeira identidade de um dos protagonistas dissolve as diferenças sociais que
dificultam a união dos
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Apresentador: Sonia Teresa Guillen Guillen

Título:  PG - O MELODRAMA NA OBRA DRAMATICA DE GILDA DE ABREU.

Orientador: Eliene Benicio Amancio Costa

amantes. 3. O desenlace da ação é advertido por um presságio. 4. Os amantes concretizam sua união, aliás, por pouco
tempo. 5. A história dos amantes se repete por várias gerações, amores impossíveis resolvidos num final feliz. 6. As
filhas, fruto do amor dos amantes, são separadas da mãe, por motivos da morte desta, ou por não serem aceitas como
filhas ilegítimas. 7. Quando as protagonistas se apaixonam, entram em conflito interno, antes modelos de filhas
exemplares, obedientes e fiéis ao pai, escolhem seguir seus próprios instintos, quebrando a ordem social e obediência
patriarcal. O amor é o motor da ação, as relações dos personagens estão sujeitas ao seus próprios destinos, os
acontecimentos se precipitam inevitavelmente ao desenlace e triunfo do amor.

Apresentador: Tais Correa Viscardi

Título:  PG - Eu me lembro: o negro (en)cena

Orientador: Marinyze das Gracas Prates de

O estudo pretende promover uma reflexão acerca das imagens de afro-descendência presentes no Eu me lembro
(2005), de Edgard Navarro, buscando evidenciar  e contrastar as tensões e negociações pertinentes às relações raciais
na Bahia e os discursos que as representam.

Apresentador: Thiago Carvalho de Sousa Correia

Título:  PG - A Critica Genética, um Olhar Sobre o Processo de Criação Artística.

Orientador: Antonia Pereira Bezerra

Com o intento de fazer uma analise á luz da Critica Genética do espetáculo teatral “Na Outra Margem, partindo dos
conceitos arrolados na obra “Gesto Inacabado”, de Cecília Almeida Salles, a presente pesquisa intitulada “A CRÍTICA
GENÉTICA, UM OLHAR SOBRE O PROCESSO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA”, ancorado na pesquisa da Dra. Antonia
Pereira Bezerra, intitulada” DO TEXTO Á ENCENAÇÃO: CONSTRUÇÕES DRAMÁTICAS E EXPLORAÇÕES
CÊNICAS À CERCA DAS NOÇOES DE MEMÓRIA, ALTERIDADE E NARRATIVA. Tem como objetivo trazer a obra de
arte a partir do ângulo processual, encontrando o caminho percorrido pelo o artista em cada momento do movimento
criativo da concepção da obra, desde o insight inicial até a entrega da obra ao público.

A presente pesquisa objetivou a descentralização do olhar do espetáculo como resultado final, propondo um parâmetro
entre discussões e edificações de pensamentos sobre a análise dos espetáculos teatrais, a partir dos conceitos da
Critica Genética.  Partido do pressuposto de que temos em nosso pensamento, pelo menos o censo comum, que a obra
de arte é vista e só pode se vista na entrega dela pelo artista ao público, e que o resultado é único e imutável. Percebe-
se ainda, que o crítico genético serve-se de algumas ferramentas para fazer esses estudos de documentos de processo
(todo e qualquer registro feito pelo artista em seu processo de construção), dos rastros deixados pelo criador, da análise
do olhar desse criador para a idealização da obra, da morfologia do criador e da obra criada.

 A obra de Cecília Alves Almeida Salles, propõe a desmistificação da obra acabada, fazendo uma abordagem que visa à
construção de um caminho traçado pelo artista no movimento criador da obra. Tendo em vista esses aspectos, a
presente pesquisa deteve-se na execução de uma análise de processo teatral, trazendo para isso, informações dos
participantes do processo, que culminou no pensamento poético de que os artistas envolvidos vêm construindo uma
história no âmbito teatral da cidade de salvador. Essa pesquisa contribui para uma possível pluralidade de entendimento
do fazer artístico, desmistificando que a obra de arte está sendo finalizada ao ser entregue ao público.

Apresentador: Thulio Jorge Silva Guzman

Título:  PG - Performatividade no processo criativo em dança: relações entre corpo e ambiente dos sujeitos
agentes envolvidos

Orientador: Jussara Sobreira Setenta

O estudo na pesquisa parte do conceito de performatividade, para estudar as relações do(s) sujeito(s)-agente(s)
envolvidos no processo criativo em dança contemporânea. Estas, ocorrem num espaço intersticial no trânsito de
informações na organização dos discursos na sua recontextualização com os ambientes.
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Apresentador: Valdinei Matos de Jesus

Título: Ação e Interatividade Corpo-Imagem na dança telemática

Orientador: Ivani Lucia Oliveira de Santana

A pesquisa desenvolvida buscou investigar na relação câmera e corpo as possibilidades de construção da imagem nas
obras de dança em ambientes telemáticos desafiados pela diversidade de agentes: dançarinos, ambiente virtual 3D,
agentes autômatos (robô) e sintéticos (avatar). O bolsista iniciou sua pesquisa em 2010.1 em substituição a Ana
Caroline da Rocha Freitas. Neste sentido, a pesquisa foi desenvolvida a partir da continuidade dos estudos realizados.
Foi necessário também o estudo bibliográfico sugerido pela orientadora para o aprofundamento teórico sobre Cultura
Digital e Perspectiva do Embodied. Por tanto, buscamos as produções de artistas e pesquisadores lusófonos e
hispanófonos que trabalham com a temática dança contemporânea e tecnologia, sendo este, material que, também,
ampliaria o acervo do Mapa D2 (www.mapad2.ufba.br). A pesquisa do bolsista enveredou para produções audiovisuais,
em virtude, sobretudo, de seus conhecimentos, o que culminou em experimentos disponibilizados na internet, realizados
a partir dos laboratórios e um vídeo tutorial para análise e estudo de câmera, colaborando, deste modo, com o
desenvolvimento artístico-científico do campo da Dança e Performance com mediação tecnológica.

Apresentador: Valdjane Santos de Jesus

Título: Da Negação do Amor: Investigação dos procedimentos recorrentes na construção do texto dramatúrgico
da Obra de Nelson Rodrigues presentes na peça Dorotéia

Orientador: Hebe Alves da Silva

Durante dois anos o Núcleo de Investigação, Processos e Criação da Cena desenvolve uma série de atividades de
pesquisa em artes cênicas, tomando como eixo o Estudo da Anatomia Emocional das Personagens da peça Dorotéia
de Nelson Rodrigues. Em 2010, a orientadora Hebe Alves traçou novas diretrizes.
 Nesse sentido, Da Negação do Amor: Investigação dos procedimentos recorrentes na construção do texto
dramatúrgico da Obra de Nelson Rodrigues presentes na peça Dorotéia é uma continuação da pesquisa iniciada em
2008. Desde então, me debrucei sobre a biografia e bibliografia do autor. A pesquisa serviu de base para a nova etapa
iniciada em 2010 que teve como objetivo comum a montagem da peça Dorotéia cque estreou em agosto.
Face a indicação, desenvolvi e nomeei para a sistematização dos conteúdos pesquisados, três tipos de procedimento
dramatúrgicos presentes na obra do autor, são elas: Recorrências intra-textuais, Recorrências extra-textuais e
Recorrências co-textuais. Além das fontes externas, foram imprescindíveis, para essa etapa da pesquisa, as
experiências, atividades e habilidades desenvolvidas ao longo desses anos pelo Núcleo de estudos. Dentre elas a
produção e participação em seminários, elaboração de artigos, ensaios da peça Dorotéia, reuniões, quase que diárias, e
intercâmbio com pesquisadores do mestrado e alunos da graduação.
Através dessa experiência foi possível avaliar o grau do conhecimento produzido pelas cinco jovens atrizes-
pesquisadoras, sob orientação da professora responsável pela pesquisa, que resultou na elaboração de estratégias
variadas de abordagem do processo criativo com vistas à encenação de uma peça teatral.
	Debruçando-me em sua obra e utilizando-me do registro e sistematização de aspectos que interessavam diretamente a
minha pesquisa, discriminei uma conjuntura de três dos procedimentos recorrentes na obra de Nelson e os nomeei
como: Recorrências intra-textuais recorrências co-textuais e recorrências extra-textuais, lançando mão da comparação
com o texto-objeto.
	As recorrências intra-textuais acontecem dentro da própria obra, no caso estudado, Dorotéia. Exemplo disso são as
personagens Dorotéia e D. Assunta da Abadia. Ambas querem entrar em um universo oposto ao delas. Outra
recorrência intra-texto acontece com relação aos personagens que negam a si mesmas. “Flávia: (...) Nunca amei
ninguém, nem a mim mesma.” E também: “Dorotéia: Já não sou mulher, tudo que era mulher morreu em mim.” Esse
tipo de repetição acontece ainda em vários textos da obra de Nelson. Em suas peças existe sempre alguém que se
nega.
	Nos procedimentos que descrevi como co-textuais, as repetições acontecem dentro das peças. Destaco as
personagens monomaníacas que agem como sonâmbulas e o clímax onde as personagens se afirmam como loucas. O
desamparo das jovens de Nelson. Das Dores (na peça Dorotéia), Sônia, (em Valsa n° 6) é outro procedimento
importante.
	Em contraponto a esse desamparo, pode se observar, nas meninas de Nelson, os maiores exemplos de crueldade,
principalmente em suas crônicas. São as recorrências extra-textuais. Nelas estão também as memoráveis frases de
efeito do autor. Na obra Dorotéia, vemos uma gama delas como na fala da personagem Maura: “Tudo que não tem
testemunha deixa de ser pecado.” E na réplica de Dorotéia: “Sou tão linda, que sozinha no quarto seria amante de mim
mesma.” São recorrências que povoam toda a sua obra, ou seja, sendo peças ou crônicas esportivas, ou em sua vida.
Nesse último aspecto temos como exemplo os belos rapazes descritos por Nelson. Geralmente são homens sensuais e
de muita beleza. Essa é a descrição que ele faz do irmão, assassinado na frente dele precocemente. Ou em
personagens que sofrem de algum tipo de deficiência. Vemos em Anjo Negro, um exemplo disso na personagem da
menina que tem deficiência visual. Uma das filhas de Nelson é deficiente visual.
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Apresentador: Vanessa Cerqueira Marins

Título: “História de Vida e Suspensão da Consciência

Orientador: Antonia Pereira Bezerra

Esta pesquisa pretende discutir os conceitos; "História de Vida e Suspensão de Consciência" que são arrolados na
Peça " Na Outra Margem",  apresentando relatos de como se deu o processo de criação,realização e compreensão do
texto dramático e no espetáculo.
A peça “Na Outra Margem” é a terceira de uma trilogia dramática acerca das noções
de memória, alteridade e narrativa. Sua trama está ancorada na técnica da História de Vida,
técnica bastante difundida e utilizada na pesquisa antropológica.
Para a compreensão e análise das dimensões da obra dramática “Na Outra Margem”; e
o seu processo de construção, foi necessário o estudo teórico desse gênero literário narrativo.
Em; BENJAMIN, Walter. - O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov.-,
encontrei considerações pertinentes que evidenciam a dimensão narrativa do texto dramático
de Antonia Pereira Bezerra.

Apresentador: Veronica de Moraes Sampaio

Título:  PG - A BUSCA DE UMA VOZ PRÓPRIA NA DANÇA: CRIAÇÃO AUTORAL EM DIÁLOGO COM
CORPORALIDADES BRASILEIRAS

Orientador: Eloisa Leite Domenici

A chamada dança contemporânea não é fácil de definir. Trata-se de um terreno repleto de experimentalismo, cujas
fronteiras são continuamente desestabilizadas pela grande diversidade que caracteriza a produção atual. A criação de
ferramentas epistemológicas capazes de lidar com essa produção vem sendo desenvolvida por autores cujo trabalho
consiste em analisar obras de criadores, localizar suas questões, e encontrar, não leis, mas traços de regularidade, com
o intuito de que sirvam de parâmetros para a compreensão de outros, e assim criar uma sistematização (Louppe, 1996,
2007; Lepecki, 2004, 2006; Cremezi, 2004; Foster, 2002). O presente trabalho analisa duas obras-solo criadas pela
pesquisadora e comenta sobre seu processo de criação: a primeira, “Bom de Quebrar”, selecionada para o programa
RUMOS DANÇA/Itaú Cultural, 2006, e a segunda de nome provisório LOOP, criada em 2009, como seguimento de
algumas questões presentes na primeira. Da análise dessas obras emergem temas que vêm sendo discutidos pelos
autores citados: o retorno a certos traços do minimalismo, como o reducionismo; a “presença”, o presente, a
impermanência, a primazia do gesto que ocorre unicamente em um momento e não se repete; o hibridismo ou a
mestiçagem cultural, o interesse pelo “outro” cultural como procedimento para a pesquisa de novos movimentos. Uma
constante nessas obras foi o dialogo com corporalidades brasileiras para a criação de movimentos. Das questões
inicialmente formuladas, sobre como misturar o material das danças populares na criação em dança sem desnível de
hierarquia e qual a potencialidade desse encontro em termos de estruturas compositivas, dos modos de organização do
movimento no corpo e de elementos técnico-poéticos, foram exploradas em laboratórios corporais que subsidiaram a
criação. Para alem de apropriações e re-significação, prevalecem aqui processos de hibridização entre lógicas
corporais, em que os padrões de movimento criados resultam propositalmente pouco reconhecíveis quanto à sua
procedência. Esse “mosaico mestiço” que é produzido na zona de hibridismo própria do encontro entre universos
culturais diferentes no corpo, produz também ambigüidades e ambivalências que subvertem o pensamento clássico.
São vários dualismos que surgem diluídos nas duas obras: feminino e masculino, alto e baixo, erudito e popular,
diversão e violência. Os estados tônico-corporais são explorados ao limite, resultando em experimentos radicais no
corpo: até onde se pode chegar com a repetição de um movimento? Sobressai desta análise uma questão de fundo,
que fora também a motivação para a criação artística objeto desta pesquisa: a busca de uma voz própria na dança.
Assim, acreditamos lançar uma contribuição para a reflexão sobre a criação autoral, ou “danse d’auteur”, que é uma das
vertentes mais fortes de inovação da dança atual.

Apresentador: Vinicius Borges Amaro

Título:  PG - Estudo do comportamento acadêmico dos estudantes egressos do curso de composição da
Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (EMUS-UFBA)

Orientador: Paulo Costa Lima

O presente projeto pretende estudar o Comportamento Acadêmico dos alunos egressos do curso de composição da
Escola de Música da Universidade Federal da Bahia entre 1996 e 2009 e sua relação com a vida profissional,
objetivando investigar os fatores que o determinaram, focando os discursos acerca da experiência cultural vivida
durante a permanência no curso e seu reflexo na vida profissional. Para tanto serão utilizados procedimentos de
pesquisa quantitativa e qualitativa. Entrevistas serão realizadas, gravadas em vídeo, e os trechos que melhor informem
sobre os fatores que influenciaram o comportamento acadêmico e os que influenciam a vida profissional dos alunos
egressos serão editados num formato de curto documentário. Como produtos finais da pesquisa será redigido um artigo
e produzido material audiovisual.
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Apresentador: Vitor Martins Gonçalves Menezes

Título: Afetos Roubados no Tempo

Orientador: Maria Virginia Gordilho Martins

Esta pesquisa esta´ inserida na a´rea de Artes Visuais e compreende a finalizac¸a~o no que diz respeito a minha
participac¸a~o como bolsista PIBIC do projeto AFETOS ROUBADOS NO TEMPO, especificamente a editorac¸a~o e
diagramac¸a~o do mesmo, inerente a identificac¸a~o de matrizes de identidades e o conhecimento da diversidade de
mate´rias que ecoam o territo´rio de cada idealizador em dia´logo com a procede^ncia do objeto e registro da sua
imagem. Ale´m destes registros, o livro proposto reproduzira´ tambe´m as montagens inerentes a` itinera^ncia do
projeto.

Apresentador: Vitor Silva Rios

Título: Estu d o d o C o mp o rta me n to Acadêmico dos estudantes do Curso de Composição da Escola de
Música da Universidade Federal da Bahia

Orientador: Paulo Costa Lima

O presente projeto pretende estudar o Comportamento Acadêmico dos estudantes do Curso de Composição da Escola
de Música da Universidade Federal da Bahia objetivando investigar os fatores que o determinam, focando os discursos
acerca da experiência cultural que atualmente é vivenciada no curso, analisando os pontos de retenção (disciplinas que
mais reprovam) e os índices de Vinculação e Retenção. Para tanto serão utilizados procedimentos de pesquisa
quantitativa e qualitativa. Serão realizadas entrevistas, as quais serão gravadas em vídeo, e os trechos que melhor
informem sobre os fatores que influenciam o comportamento acadêmico do alunos serão editados num formato de curto
documentário. Como produtos finais da pesquisa será redigido um artigo e produzido material audiovisual.

Apresentador: Yarasarrath Alvim Pires do Carmo

Título:  PG - Investigação prático-teórica envolvendo a criação e a execução de bonecos em proporção humana
para a cena

Orientador: Sonia Lucia Rangel

Trata-se de uma investigação prático-teórica envolvendo a criação e a execução de um boneco em proporção humana
para a cena, na qual serão de relevância aspectos de concepção, uso de materiais, projeto de construção e execução
adequada para a interpretação em cena. Inclui as questões de improvisação e manuseio em grupo de atores, já que
será realizado em grande proporção. Fará parte da encenação de tema adulto a ser concretizada ao longo deste novo
ano de trabalho. Gera registro e conhecimento para uma área com poucas referências. Está articulado ao cronograma e
repertório do grupo.
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Apresentador: Alan Nunes Machado Junior

Título: TEATRO INFANTIL NA DITADURA MILITAR: RECENSÃO E ESTUDO

Orientador: Rosa Borges dos Santos

Os textos do teatro infantil, produzidos e submetidos à censura prévia, durante o regime militar, na Bahia, bem como
materiais que se constituem em elementos paratextuais, são objeto de estudo deste pesquisador, no subprojeto
intitulado Textos teatrais infantis censurados na Bahia: recensão e estudo. Nessa pesquisa, têm-se como atividades
principais a seleção e a organização daqueles textos teatrais e dos elementos paratextuais, visando à elaboração de um
catálogo descritivo, digital, que servirá como material de consulta para diferentes especialistas.  A realização desse
projeto justifica-se, sobretudo, pela possibilidade de contribuir com a preservação e a transmissão do patrimônio cultural
escrito baiano, além de tornar possível uma caracterização de determinada dramaturgia, permitindo também melhor
compreender como alguns autores utilizavam de linguagem metafórica e de recursos cênicos, para alcançar o público
adulto que acompanhava as crianças durante os espetáculos. Seguindo os pressupostos teórico-metodológicos da
Crítica Textual Moderna, a partir do amplo corpus já reunido, realizaram-se as atividades de seleção e de digitalização
de alguns textos teatrais infantis nesta primeira etapa do trabalho. Assim, tem-se como resultado a digitalização, após
seleção, de quarenta e cinco textos. Além disto, elaboram-se comunicações para apresentação em alguns eventos
científicos e artigos para divulgação da pesquisa empreendida. Neste momento, inicia-se uma segunda etapa, de
tratamento das imagens, conversão para o formato PDF e identificação padronizada. Realizar-se-á ainda a descrição
física e resumo dos textos digitalizados, tarefas fundamentais para a realização do catálogo.
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Apresentador: Alexandre Carvalho Pitta

Título:  PG - Cacos, contatos e confrontos: a reconstrução literária em Lábaro estrelado

Orientador: Evelina de Carvalho Sa Hoisel

O trabalho pretende analisar Lábaro estrelado, peça teatral da dramaturga Cleise Furtado Mendes, com o objetivo de
estudar a concepção de literatura a partir da montagem de fragmentos – especificamente de letras de músicas
brasileiras de diversas épocas. Busca-se analisar como os trechos de produções artísticas preexistentes constroem
novos discursos e interferem nas reflexões sobre o gênero dramático. Além disso, pretende-se estudar a construção de
Lábaro estrelado como um panorama do Brasil, explicitado pelas diversas vozes líricas que, por meio de seus
personagens e dos diversos "cacos" retirados das músicas brasileiras, constroem, a partir do encontro e do conflito, a
face brasileira. A escolha da obra justifica-se pela proposta de observar como a produção teórico-crítica de Cleise
Mendes se entrelaça com sua produção artística, o que a coloca como objeto de pesquisa do projeto O escritor e seus
múltiplos: migrações.

Apresentador: Aline Van Der Schmidt

Título:  PG - Identidades, glossários e “entre-lugar”: os trânsitos físicos e culturais nos romances de Arnaldo
Santos e Henrique Abranches.

Orientador: Maria de Fatima Maia Ribeiro

Este trabalho, como voluntária PIBIC, surgiu como desdobramento do trabalho anterior que realizei como bolsista PIBIC
no período de ago.2008 a jul.2009, intitulado “Glossário, tradução e “entre-lugar” na recepção brasileira da Coleção
Biblioteca de Literatura Angolana (Maianga, 2004)”. Nesta nova pesquisa aprofundei as analises sobre glossários
tomando como corpus os romances A casa velha das margens e A konkhava de Feti, analisando as questões culturais,
lingüísticas e políticas que aproximam e distanciam os glossários dos dois romances e, de uma maneira geral, os
demais livros da Coleção. Essas questões foram aprofundadas e postas em discussão em seminários tais como
ABRAPLIP, SEPESQ2009 e no XXVIII Seminário Estudantil de Pesquisa e X Seminário de Pesquisa e pós-graduação.
Este trabalho ocorreu no período de agosto a dezembro de 2009 quando houve a necessidade de meu desligamento
por conta da conclusão da minha graduação em licenciatura e bacharelado do curso de Letras da UFBA.

Apresentador: Amanda Soares Aleluia

Título:  PG - ANÁLISE GRAFEMÁTICO-FONÉTICA EM DOCUMENTOS DO LIVRO VELHO DO TOMBO

Orientador: Celia Marques Telles

O Livro Velho do Tombo integra uma coleção de cinco livros, nomeados respectivamente como: Livro Velho do Tombo,
livro I, II, III, IV, sendo o Livro Velho do Tombo o mais antigo. Dele constam 91 traslados de documentos, sendo que
apenas 87 deles são validados, por possuírem autenticação. A finalidade da edição é facilitar aos pesquisadores acesso
ao texto original. Em estudo anterior foram descobertas diferentes scriptae e seus respectivos scriptores, nomeados de
acordo com a ordem encontrada no livro. Com a utilização dos fólios já transcritos, que foi a primeira etapa de toda
pesquisa, foi feita uma tabela contendo todas as variações grafemáticas encontradas. A partir da descrição e da
transcrição paleográfica da scripta, chega-se ao levantamento grafemático e, por conseguinte, se chega à análise
grafemático-fonética.  O presente trabalho busca com a utilização de fólios, escritos pelo scriptor 2 (88r ao 97v), realizar
uma análise grafemática onde serão demonstradas as variações de alguns grafemas e, em especial a grafia do ditongo
–ão átono ou tónico. Foi possível contatar com o trabalho que não existe uma regra que possa que possa ser
estabelecida para o uso de ambos. Tal trabalho resulta numa maior facilidade de leitura e compreensão do texto,
tornando-o ainda mais útil a outras áreas do conhecimento

Apresentador: Ana Maria Silva Carmo

Título:  PG - Representações etnicorraciais na literatura infanto-juvenil: Amanhecer esmeralda e O presente de
Ossanha

Orientador: Florentina da Silva Souza

O presente trabalho intitulado Representações das relações etnicorraciais na literatura infanto-juvenil: Amanhecer
Esmeralda e O presente de Ossanha, Férrez e Joel Rufino dos Santos, iniciado em julho de 2009 e finalizado em julho
de 2010, orientado pela Profa. Dra. Florentina Souza, integrando o projeto Etnicidades: Escritores/as e Intelectuais
Negros/as no Brasil, consiste na análise das obras citadas, com a finalidade de averiguar: i) como a criança negra é
representada nas mesmas; ii)como o universo infantil é desvelado;  iii) as estratégias utilizadas para representações de
sujeitos e/ou de cultura denominados negros.  A investigação foi constituída de leitura das obras de textos críticos sobre
os autores; Além disso, foi também realizada no texto, a caracterização do contexto de produção dos textos; a
discussão de conceitos de literatura infanto-juvenil, a identificação de pontos convergentes e divergentes nas produções
textuais dos autores.
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Apresentador: Bruno Emanuel Nascimento de

Título:  PG - Trânsitos físicos e imaginários na produção discursiva de Manuel Rui Monteiro (Angola) e suas
relações com dicursos portugueses e brasileiros.

Orientador: Maria de Fatima Maia Ribeiro

Pesquisa na área de literatura comparada examina os discursos sobre trânsitos e trocas culturais entre Angola e
Portugal, presentes em textos literários e críticos do escritor angolano Manuel Rui Monteiro, buscando problematizar os
deslocamentos de pessoas, bens simbólicos e categorias discursivas e conceituais. A partir da temática dos êxodos e
retornos, examina-se a possível associação com os movimentos de descolonização e guerras, bem como as suas
relações com processos de subjetivação histórica e discursiva e de (re)construção de identidades e nações. Avaliam-se
os impasses e dilemas de uma globalização que paradoxalmente mobiliza e imobiliza ações subjetivas em confronto
com formulações discursivas de língua oficial portuguesa, correlacionadas com a construção de sujeitos históricos.

Apresentador: Caius Marcellus do Nascimento

Título: Contes du village: uma mistura de tradição e inovação, de absurdo e de bom senso, de humor e de
sentimentos

Orientador: Sergio Barbosa de Cerqueda

Apresentação dos resultados preliminares da pesquisa.

Apresentador: Carla Ceci Rocha Fagundes

Título:  PG - O ACERVO DE TEXTOS DA IMPRENSA BAIANA RELATIVOS AO TEATRO E À CENSURA NO
PERÍODO DA DITADURA

Orientador: Rosa Borges dos Santos

O subprojeto, O Acervo de Textos da Imprensa Baiana relativos ao teatro e à censura no período da Ditadura, integra o
Projeto Edição e estudo de textos teatrais censurados no período da ditadura na Bahia, que privilegia o estudo e a
edição dos diferentes textos teatrais produzidos durante o período. Tem-se como objetivo a organização de um catálogo
descritivo digital, por meio da recuperação dos textos de imprensa, relativos ao teatro e à censura, através da criação
de um sistema de identificação, determinando os pontos de acesso às informações neles contidas. Tal prática, no
âmbito da Crítica Textual, realiza-se por meio da pesquisa de fontes, que se justifica pelo fato de fornecer orientação
para o trabalho de edição e para o estudo dos textos teatrais censurados. Esta comunicação visa apresentar as etapas
de preparação do catálogo descritivo digital, ainda em curso, com a finalidade de ampliar o acesso às informações a um
público maior.

Apresentador: Carla Cristiane Cruz Souza

Título: OPERA WONYOSI: A RECRIAÇÃO DA VIOLÊNCIA POLÍTICA NA ÁFICA PÓS-COLONIAL

Orientador: Silvia Maria Guerra Anastacio

O objetivo deste estudo foi, a partir da tradução da Ópera Wonyosi de Wole Soyinka, escrita em 1977, estudar as
questões de violência política encontradas na obra pós-colonial do autor sul africano, fazendo uso dos códigos da
Critica Genética, o processo de tradução da peça foi documentado, com base em suas três diferentes versões na
passagem do texto do inglês para o português.

Apresentador: Cassio Pinchemel Salles

Título: A “crise da crítica” em discussão: uma leitura da produção metacrítica nos suplementos culturais de
jornais brasileiros

Orientador: Rachel Esteves Lima

O texto tem por objetivo averiguar como vêm se dando as discussões que alguns agentes do campo da crítica – críticos,
comentadores e resenhistas de literatura e cultura – têm produzido sobre si mesmos em grandes jornais brasileiros na
contemporaneidade, tomando-se como ponto de partida os recentes diagnósticos que indicam uma crise generalizada
na crítica, tanto a produzida por acadêmicos (scholars) quanto por jornalistas culturais. Foram observadas também, no
período pesquisado, as mudanças gráficas e editoriais que os veículos pesquisados sofreram, buscando-se o
acompanhamento dos textos que apresentavam e/ou analisavam tais mudanças levando em consideração o contexto
da imprensa brasileira. Partindo dos pressupostos da história do presente, o trabalho é resultado do acompanhamento
dos textos metacríticos publicados em suplementos culturais de seis jornais brasileiros, buscando-se entender o como
se constitui e como funciona a crítica na contemporaneidade.
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Apresentador: Danilo Sales de Queiroz Silva

Título:  PG - Relações Familiares e Decadência Social

Orientador: Mirella Marcia Longo Vieira Lima

O trabalho tem como foco o estudo das relações familiares na obra Cinzas do Norte de Milton Hatoum. Através de
análise da desestruturação do agrupamento familiar do protagonista do romance, torna-se possível avaliar o papel da
família enquanto hiponímia da sociedade brasileira. Representando metonimicamente as estruturas sociais da nação, o
núcleo familiar é considerado, no contexto simbólico, o local da vigência do confronto entre o novo e o velho, entre a
ordem e a desordem, culminando na degradação e decadência do grupo doméstico – o qual, em última análise,
corresponde no plano figurativo a todo o corpo social do Brasil. Tomando como hipótese a formação de uma espécie de
ideário farmácon e sua permanência cultural, a pesquisa toma o rumo da análise comparativa – entre obras literárias e
outras manifestações artísticas na mesma área temática – a fim de avaliar a importância dessas narrativas enquanto
pulsões do imaginário brasileiro, insuflado simultaneamente pela sina decadentista e pela promessa positivista.

Apresentador: Diandra Sousa Santos

Título:  PG - Lady Macbeth: Refrações na Contemporaneidade

Orientador: Elizabeth Santos Ramos

O presente artigo traz uma análise do processo de recriação da peça shakespeariana Macbeth, escrita entre 1605 e
1606 e publicada no fólio de 1623, no filme homônimo dirigido por Peter Moffat, lançado pelo canal de televisão
britânico BBC, em 2005, como parte da série Shakespeare Retold. A análise fundamenta-se nas teorias
contemporâneas dos estudos de tradução que problematizam conceitos cristalizados, comumente associados às
traduções, tais como “originalidade” e “fidelidade”. Aqui, compreende-se a tradução intersemiótica como resultado de
um processo de interpretação que sempre estará vinculado à subjetividade de quem a realiza. Analisar-se-ão as
estratégias utilizadas pelo diretor/tradutor na adaptação da sangrenta peça de William Shakespeare para os dias atuais,
particularmente a recriação da personagem Lady Macbeth e de discursos relacionados a questões de gênero.

Apresentador: Elide Elen da Paixao Santana

Título:  PG - TU e VOCÊ no Português do Brasil

Orientador: Suzana Alice Marcelino da Silva

O projeto TU e VOCÊ no Português do Brasil objetiva levantar dados e tecer comentários acerca
dos pronomes pessoais tu / você na identificação do interlocutor, examinando a região geográfica
em que se apresentam, as suas características morfossintáticas, situações em que ocorrem e as
variáveis sociais que possam condicionar a seleção. Este projeto se faz relevante por identificar
semelhanças e diferenças entre as áreas do território brasileiro e, assim, contribuir para a
composição do panorama geolinguístico que se propõe oferecer o Projeto ALiB. No presente
trabalho será exposta a análise dos pronomes pessoais tu / você nas quatro capitais da região
Sudeste do Brasil, a saber, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Vitória, assim como a
variação fonética você > cê.

Apresentador: Elizia de Argolo Benicio

Título:  PG - Heranças: possíveis diálogos

Orientador: Evelina de Carvalho Sa Hoisel

          Estudo do romance Heranças, do escritor mineiro Silviano Santiago, publicado em 2008, observando o diálogo
que tal obra estabelece com as demais produções literárias e não literárias – teórica e crítica – do autor, bem como sua
interlocução com a tradição literária, focalizando-se primordialmente os textos: Memórias Póstumas de Brás Cubas e
Quincas Borba de Machado de Assis. A escolha da obra justifica-se pelo que já vem sendo desenvolvido sobre a
produção cultural de Silviano Santiago, a partir das múltiplas atividades por ele desempenhadas: professor, ensaísta,
romancista, crítico, mediador cultural, editor. A  produção textual  de Santiago  entrelaça uma diversidade de marcas
discursivas que atesta a pluralidade  de lugares de fala atravessada por este intelectual, possibilitando inseri-lo em uma
profícua vertente que caracteriza a atuação do intelectual contemporâneo: a do intelectual que conjuga a atividade
criadora com a atividade teórico-crítica, associada a uma prática acadêmica, aspecto este  que o coloca como objeto de
pesquisa do projeto O escritor e seus múltiplos: migrações. O título  Heranças, além de remeter o leitor  para a temática
principal do romance, já indicia  a construção de um  texto que se constitui com muitas  vozes herdadas do passado
individual e coletivo,  estabelecendo-se como espaço de possíveis diálogos e interlocuções.
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Apresentador: Elton Linton Oliveira Magalhaes

Título:  PG - Roberval Pereyr: dimensionamento e configuração do lirismo moderno

Orientador: Ligia Guimaraes Telles

O subprojeto Roberval Pereyr: dimensionamento e configuração do lirismo moderno, vinculado ao projeto O escritor e
seus múltiplos: migrações está inserido numa pesquisa preliminar acerca da produção do intelectual Roberval Pereyr.
A partir deste, procurou-se analisar a relação entre a poesia do referido escritor e sua escrita crítico-teórica. Para isso,
utilizou-se como ponto de partida para análise o seu primeiro livro de poesia: As roupas do nu e A unidade primordial da
lírica moderna – livro resultado de sua dissertação de mestrado realizada da Universidade Federal da Bahia.
Nessa pesquisa, objetivou-se identificar a relação do intelectual teórico com a sua produção ficcional, assim como
analisar dentro dessa obra elementos que possam enquadrá-la no contexto da lírica moderna.

Apresentador: Emanuelle Chagas da Silva

Título: AS DONAS DA CASA: um estudo em Adélia Prado e Myriam Fraga

Orientador: Cassia Dolores Costa Lopes

Esta pesquisa destina-se à reflexão crítica acerca da metáfora da “casa” enquanto local de inserção de corpos, lugar da
poesia e da prosa, que as escritoras Adélia Prado, Myriam Fraga e alguns dramaturgos retomam como elemento de sua
poética. A casa é pensada enquanto abrigo, lugar em que o sujeito vive e constrói histórias, espaço físico o qual guarda
lembranças e temporalidades, além de extensão dos que ali se inserem. Não se exclui deste estudo o fato de que a
casa também pode ser um local de aprisionamento, de hierarquias, de repressão e de opressão, e também quando os
limites da casa são rompidos. O estudo, dividido em dois momentos, traz reflexões sobre a forma como esta imagem é
trazida em algumas das poesias das escritoras Adélia Prado e na segunda parte, a casa e a relação com o feminino em
algumas obras da dramaturgia, contemplando dois autores europeus e um brasileiro. Estudar a metáfora da casa é
importante pelas questões de âmbito social e histórico, no diálogo entre filosofia e literatura.

Apresentador: Emi da Costa Machado Pinheiro

Título: A FICCIONALIZAÇÃO DO AUTOR: SANTIAGO NAZARIAN E SEUS AUTORES- PERSONAGENS

Orientador: Luciene Almeida de Azevedo

Este trabalho é parte de meu projeto de iniciação científica, ainda em fase inicial, que pretende, considerando a cena
literária atual, repensar a figura do autor na contemporaneidade, baseando-se na suposição de que as
novíssimas mídias e redes sociais -  principalmente no ambiente virtual (blogs, myspaces, orkut e twitter) -  estão
fortemente ligadas a uma ficcionalização da figura do autor, muitas vezes levada a cabo pelo próprio autor. O recorte
deste trabalho quer investigar como Santiago Nazarian ficcionaliza a sua própria imagem construindo-se autor. A partir
das postagens recentes do autor em seu blog (últimos três meses),da pesquisa de sua biografia e da investigação sobre
sua emergência como autor no cenário literário contemporâneo, o presente trabalho efetuará uma análise de seu
romance,  Mastigando Humanos, a fim de observar a representação de personagens escritores partindo da comparação
entre os trânsitos até agora observados por mim na constituição da persona autoral, Santiago Nazarian, forjada na
internet (espaço de divulgação e circulação da obra) e a figura do autor-personagem encontrada na obra mencionada.

Apresentador: Fernanda Pinheiro Pedrecal

Título:  PG - Desdêmona passeia na contemporaneidade

Orientador: Elizabeth Santos Ramos

O trabalho de pesquisa desenvolvido teve como objetivo analisar de que maneira ressignificações de obras literárias
para o cinema contemporâneo, através da tradução intersemiótica, constituem uma forma de popularizar e tornar mais
acessíveis obras canônicas, oferecendo material para a investigação e análise das infinitas possibilidades de
interpretações e escolhas de um tradutor, na construção de novos significados e representações, suplementando e
atualizando o texto de partida. O estudo desenvolveu, ainda, uma temática específica – a análise das personagens
femininas shakespearianas – permitindo o entendimento, na prática, dos processos de deslocamento e ressignificação,
resultantes do trabalho de interpretação do tradutor/diretor. A pesquisa realizada fez parte do projeto “Shakespeare
passeia pela contemporaneidade”, existente desde 2006, com o objetivo de analisar os traços de deslocamento e
atualização de peças de William Shakespeare para o cinema contemporâneo. Em 2009-10, o grupo de pesquisa
envolvido no projeto concentrou seus estudos nas releituras cinematográficas feitas de algumas das personagens
femininas criadas pelo dramaturgo inglês. Assim, de acordo com o proposto, o trabalho “Desdêmona passeia na
contemporaneidade” buscou analisar os traços de deslocamento e atualização da personagem feminina Desdêmona, da
peça "Otelo, o Mouro de Veneza” (1603), de William Shakespeare, no filme “Jogo de Intrigas” (2001), dirigido por Tim
Blake Nelson.
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Apresentador: Fernanda Pinheiro Pedrecal

Título:  PG - Desdêmona passeia na contemporaneidade

Orientador: Elizabeth Santos Ramos

Apresentador: Francisco Flores dos Santos

Título: O RAP COMO PRÁTICA DE LETRAMENTO MULTIMODAL EM CONTEXTOS ESTRAESCOLARES

Orientador: Jose Henrique de Freitas Santos

O objetivo deste trabalho é mostrar como rap, um dos elementos do hip-hop, pode ser aproveitado como eficiente
prática de letramento no processo de educação formal, ampliando as noções tradicionais de leitura e escrita. Para este
fim, serão utilizados como base teórica textos tanto de autores que discutem os conceitos de Letramento e
Alfabetização como Magda Soares e Roxane Rojo quanto de autores que tratam das relações entre Educação e Hip-
hop como Nelson Maca e Henrique Freitas.

Apresentador: Gabriela Fernandes de Carvalho

Título:  PG - O (re) encontro com o leitor: uma análise da poesia contemporânea.

Orientador: Sandro Santos Ornellas

Considerando como contemporaneidade um recorte que vai da década de 70 até os dias atuais, buscaremos identificar
alguns dos mecanismos utilizados pela poesia contemporânea para entrar novamente em contato com os leitores. Para
isso, faz-se necessário pensar quais características tornam essa poesia mais comunicável. Assim, analisaremos como
uma maior narratividade na escrita, a priorização das alegorias em lugar das metáforas e a valorização da experiência
podem contribuir para que esse estilo dialogue mais com os leitores. Para tal, faremos uso de poemas e poetas
brasileiros e portugueses que melhor representem tais características e de alguns críticos que fundamentem a reflexão.

Apresentador: Gersica Alves Sanches

Título:  PG - Segundo volume do Dietario das vidas e mortes dos Monges, q’ falecerão neste Mosteiro de S.
Sebastião da Bahia da Ordem do Principe dos Patriarchas S. Bento: Edição Modernizada

Orientador: Alicia Duha Lose

Ao laborar rente às obras raras e documentos históricos salvaguardados pela Biblioteca Histórica do Mosteiro de São
Bento da Bahia, elegeu-se o segundo volume do livro Dietario das vidas e mortes dos Monges, q’ falecerão neste
Mosteiro de S. Sebastião da Bahia da Ordem do Principe dos Patriarchas S. Bento, com o intuito de promover a sua
edição modernizada. A necessidade de se empreender tal edição advém do teor do documento que, embora narre as
vidas e mortes dos monges que viveram e morreram no Mosteiro de São Bento da Bahia, também apresenta
informações de caráter histórico, social, genealógico, religioso, político e econômico, que tecem, veladamente, uma
possível história de Salvador e da Bahia, pela ótica beneditina. O trabalho editorial do documento se iniciou com a
transcrição, de caráter convervador, que permitiu resguardar os dados linguísticos presentes no texto. Destaca-se,
finalmente, que esse trabalho editorial tem seus alicerces aportados na Crítica Textual e na Filologia, servindo-se dos
conhecimentos teóricos destas áreas a fim de estabelecer critérios e metódos rigorosos para o realização da edição,
que tem como objetivo principal trazer à lume para o domínio público as diversas e importantes informações contidas no
documento.

Apresentador: Gleiciele da Silva Oliveira

Título: EM RITMO DE DENÚNCIA: A LITERATURA NA CENA HIP HOP

Orientador: Jose Henrique de Freitas Santos

Através da multiplicidade de formas expressivas encontradas no movimento Hip Hop, busca-se, no presente trabalho,
analisar a literatura multimodal “hiphopiana” como um potente recurso para o letramento extraescolar, permeado por
diversos sistemas semióticos. Assim, por meio do rap – oralitura performática – e de outras criações literárias dos
envolvidos na cena Hip Hop brasileira, produções caracterizadas por romperem com os modelos normativos e
canônicos de literatura, observou-se como esses tipos de letramentos se fazem extremamentes importantes para a
população periférica e negra, que se sentem à margem da sociedade. Eles constroem um discurso de empoderamento,
resgate da autoestima e definição de identidades, gestando práticas de leituras e escritas multimodais que estimulam
uma aprendizagem libertária, sobretudo para os jovens das comunidades populares.
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Apresentador: Isis Ferreira Cunha

Título:  PG - Resgate e Estudo do Romanceiro  Baiano

Orientador: Alvanita Almeida Santos

Esse trabalho apresenta um estudo de três romances orais e suas variantes recolhidos em pesquisas de campo pelo
Programa de Estudo e Pesquisa da Literatura Popular (PEPLP) ao longo da sua existência. O estudo dos romances
orais selecionados: Gerinaldo, Conde Alberto e Claralinda, considerando as especificidades desse gênero da literatura
oral, tem como objetivo analisar nestes as possíveis variações das estruturas textuais selecionadas. Faz-se, então,
necessário discutir a noção de romance partindo da sua tradição oral e a sua origem na tradição ibérica, considerando
as teorias sobre literatura oral/popular e narrativas em verso (romance). Estudar as variantes desse gênero é de suma
importância para compreender sua organização semântico-narrativa e dramática, como também de que forma ocorrem
as mudanças nos seus componentes textuais. Pretende-se ainda estudar a forma como as imagens femininas são
colocadas e como seus papeis sociais são apresentados nos romances orais e no seu extra-contexto, relacionando à
vida de uma comunidade popular na qual circulam esses e outros textos da literatura oral. Para isso, torna-se
necessário considerar as teorias feministas e de relações de gênero. Estudando os romances orais compreendemos a
diversidade cultural e dialetal dos seus produtores para a formação da cultura baiana.

Apresentador: Italo Almeida de Oliveira

Título: Discursos

Orientador: Maria de Fatima Maia Ribeiro

De caráter transdisciplinar, o projeto de pesquisa do qual participei no primeiro semestre de 2010, em substituição à
bolsista anterior, teve como pontos de estudos e desenvolvimento, o conhecimento, análise e reflexão da produção
lietrária do escritor angolano João Melo. Nos estudos realizados no projeto, nesse período, tomou-se como principal
fonte de análise e pesquisa, a obra Filhos da Pátria do mesmo escritor. Ao tomar como principal fonte de análise e
pesquisa essa obra, pude afazer associações, comparações e conclusões com alguns assuntos contidos nas linhas de
discussão do projeto, sendo eles, as questões referentes aos Trânsitos culturais, aos discursos étnicas e as relações
dos mesmos interligados a fatores políticos, culturais e sociais em Angola na contemporaneidade.
Nos estudos realizados, pude tecer configurações historiográficas, analisar as produções discursivas dos textos e da
obra que forma lidos, conhecer embates históricos e refletir sobre o posicionamento autoral nas problemáticas sociais
de Angola, no período que concentra o fim do século XX e início do século XXI, tempos estes de inserção da nação
angolana nas dinâmicas da globalização. É pensando nestes embates e acontecimentos que se tornou e torna-se
importante a investigação das produções discursivas do autor, assim como a recepção dos seus textos nas esferas
políticas e culturais de Angola. Neste período da pesquisa uma maior atenção foi dada a questão da análise da obra do
autor angolano, não estabelecendo muito vínculo com as literaturas brasileiras. O foco maior da pesquisa centrou-se
entre a questão da produção da obra, importância do intelectual nas estruturas sociais de Angola e análise da estrtutura
social angolana pós independência.

Apresentador: Ivo Falcao da Silva

Título:  PG - Memórias do ser, marcas do existir: o lirismo de Maria Lúcia Dal Farra

Orientador: Ligia Guimaraes Telles

O subprojeto: Memórias do ser, marcas do existir: o lirismo de Maria Lúcia Dal Farra, integrado ao projeto: O escritor e
seus múltiplos: migrações,  apresenta-se como continuidade ao estudo iniciado com o Livro de Possuídos, que vem
desenvolvendo um exame acerca da produção ficcional e teórico-crítica da referida escritora. No presente trabalho,
intenta-se pesquisar os aspectos memorialísticos concernentes à obra poética de Maria Lúcia Dal Farra, a partir do seu:
Livro de Auras. O respectivo livro triparte-se em eixos temáticos que trazem, subjazidos a estes, a rememoração. Na
seção “Viveiro”, instaura-se as recordações de elementos vários: gatos, cantares e pessoas, percebidos mediante
travessias vivenciadas pelo eu poético. No bloco de poesias seguinte – “Coisas de mulher”, as experiências
(singularizadas) são trazidas à superfície memorial sob a égide do olhar feminino. A última parte: “Lição de casa” traz,
intrínseco ao discurso poético, a busca em remontar o contato com os antepassados, além das pulsações experienciais
captadas na juventude. Verifica-se assim, a busca em descerrar sensações já vivenciadas, sendo então corporificadas
em peças líricas atravessadas pela memória.

Apresentador: Jamille Maria Nascimento de Assis

Título:  PG - O contracanto: a produção de José Miguel Wisnik em análise.

Orientador: Rachel Esteves Lima

Este trabalho analisa a obra de José Miguel Wisnik, crítico e músico que vem se consolidando no meio acadêmico como
um criador/leitor da cultura brasileira a partir dos enlaces formados entre música e literatura ao longo de nossa história.
Os livros O coro dos contrários: A música na Semana de Arte Moderna; O som e o sentido: uma outra história das
músicas e os textos A gaia ciência: literatura e música popular no
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Apresentador: Jamille Maria Nascimento de Assis

Título:  PG - O contracanto: a produção de José Miguel Wisnik em análise.

Orientador: Rachel Esteves Lima

Brasil; Machado Maxixe e O minuto e o milênio, ou por favor, professor, uma década de cada vez são emblemáticos no
que tangem a trajetória de ponderações produzidas neste campo de crescente interesse no meio acadêmico. A leitura
crítica destes ensaios, utilizada como método de trabalho, possibilitou o delineamento do investimento feito por Wisnik
em traçar um percurso histórico da relação intersemiótica, com ênfase em aspectos, geralmente, esquecidos em
análises já feitas por outros estudiosos que são os aportes teóricos musicológicos. Possivelmente, por conta desta
preocupação em detalhar a linguagem musical, Wisnik seja estudado também por músicos, fazendo, portanto o
enriquecedor diálogo entre os diferenciados campos do saber. Verifica-se também uma crescente aproximação, ao
longo de sua produção, em relação aos estudos das manifestações musicais populares.

Apresentador: Jancleide Teixeira Goes

Título:  PG - QUESTÕES DE UM ENSINO LITERÁRIO EM CRISE

Orientador: Luciene Almeida de Azevedo

No século XXI, a literatura como disciplina escolar sofreu modificações devido a inúmeras reformulações no sistema
educacional. Os PCN’s (parâmetros curriculares nacionais), documentos que apresentam orientações, perspectivas e
objetivos para a educação brasileira, são os maiores provocadores da discussão sobre o ensino da literatura
atualmente. A chave teórica da interdisciplinaridade, tal como apresentada nos pcns, coloca em xeque o ensino da
literatura engessado por uma prática pedagógica calcada na historiografia literária mais tradicional e que usa o texto
literário como suporte para a aprendizagem da gramática, para pensar o texto literário como mais uma linguagem.
Neste trabalho gostaríamos de problematizar esse entendimento da literatura, considerando a perspectiva
humanizadora presente no já clássico texto de Antonio Candido que atribui à literatura um caráter formador através de
um breve passeio por diferentes posições de pesquisadores que se debruçaram sobre o tema a fim de compreender
melhor o lugar do ensino da literatura hoje. A função e a especificidade da literatura integram o sentido educativo, tal
como defendido por Candido? Tal questão será analisada neste curto trabalho

Apresentador: Joao Batista Fernandes Filho

Título:  PG - MARGENS, ERRÂNCIA E METÁFORA NA POESIA DE SEBASTIÃO ALBA
(PORTUGAL/MOÇAMBIQUE/RUAS LUSITANAS)

Orientador: Maria de Fatima Maia Ribeiro

O presente projeto pretende analisar a biografia e o percurso literário do poeta português-africano Sebastião Alba, que
nasceu em Braga, em 1940, e em 1949 foi para Moçambique, com os pais, onde viveu até 1983, quando retornou a
Portugal. Passou, então, a viver como morador de rua, todavia, produzindo uma poesia que não se restringe a essa
condição. Observar a distância entre a obra poética e a vida pessoal do autor. Relacionar a linguagem metafórica do
autor com os conceitos de margem e errância dos estudos literários contemporâneos são os objetivos deste trabalho.

Apresentador: Jocevaldo Lopes Santiago

Título:  PG - Perspectivas da crítica literária do Jornal A Tarde

Orientador: Rachel Esteves Lima

Essa pesquisa visou identificar e analisar a produção de textos sobre critica no suplemento Cultural do Jornal A Tarde.
Pretendíamos verificar se a inexistência de polêmicas, resenhas e textos metacríticos se conectava com a decadência
da critica em outros periódicos, como Folha de São Paulo e Jornal do Brasil. Segundo Rachel Esteves Lima, o prestigio
da crítica de ‘rodapé’ ocorreu entre 1940 e 1950, onde os jornais se constituíam espaço preferencial para o confronto de
idéia. Entre 1960 e 1970, se verificou um outro fenômeno também de sucesso na história da crítica nos jornais, os
suplementos literários. Entretanto, nesse ocasião, a produção de ‘rodapé’ concorre com a crítica feita por intelectuais
oriundos das universidades. Estes passam a atuar nos suplementos culturais, inaugurando com isso o período de
especialização da crítica. A partir de 1980, a efervescência critica de outrora dá lugar aos ensaios e as resenhas de
livros. É nesse contexto de decadência que em 1990 sai a primeira edição do suplemento Cultural do Jornal A Tarde.
Nossa pesquisa pretende, pois, refletir sobre o suplemento desse periódico no contexto das mudanças ocorridas na
crítica literária nos últimos 30 anos, assim como entender a conjuntura política e cultural baiana desse período.
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Apresentador: Jose Ricardo Santos Nascimento

Título:  PG - Manifestes em série: diversidade de olhares sobre o Québec

Orientador: Sergio Barbosa de Cerqueda

O presente projeto de pesquisa objetivou construir as reflexões acerca do cinema documentário
como uma das representações identitárias presentes no Quebec contemporâneo, a partir da
análise das imagens e discursos presentes na série ‘Manifestes en série’. Foi adotada uma
perspectiva comparatista em que trabalhos na área de estudos literários comparados e de teoria
teoria do cinema documentário permitiu articular o corpus proposto com uma discussão acerca das
representações identitárias pelo cinema. O corpus escolhido permitiu, assim, uma rica discussão
sobre uma contínua ressignificação de diversos elementos que integram e constituem uma
coletividade quebequense contemporânea – que se vê não raro como herdeira da comunidade
quebequense francesa.

Apresentador: Josinelia Chaves Moreira

Título:  PG - Gilka Machado: Uma Autoria Feminina

Orientador: Raimunda Maria da Silva Bedasee

O presente trabalho analisa, através de um recorte biográfico, as afirmações da mulher na obra poética de Gilka
Machado. As reflexões sobre a autoria feminina, principalmente nas obras da referida autora, revelam uma construção
ideológica de libertação e transgressão dos modelos vigentes, bem como de uma publicização dos ideários feministas.
No presente trabalho foram desenvolvidos, inicialmente um estudo analítico das obras, Mulher Nua (1922) e Sublimação
(1928), e depois um estudo sócio-histórico e literário, a fim de discutir e problematizar como que essa autora trabalha as
questões de gênero, a autobiografia, identidade feminina e categorias sociais. Através desse trabalho investigativo e
levantamento de dados, percebe-se que a escrita feminina revela uma ruptura dos paradigmas masculinos, como
também uma autobiografia. Esta apresentação procurará demonstrar também, como a identidade feminina ganha voz,
numa época em que os valores patriarcalistas eram maiores. A escolha por esta autora deve-se a importância que teve
a sua produção literária para a época, Gilka foi revolucionária e lutou, até o último minuto, pela igualdade de direitos
entre os homens e as mulheres.

Apresentador: Kathiuscia Santos de Brito

Título: CULTURA POPULAR E CINEMA: TAPETE VERMELHO, UMA RELEITURA DO JECA

Orientador: Alvanita Almeida Santos

Este trabalho pretende apresentar uma análise de alguns dos elementos da cultura popular que foram requisitados para
compor a trama do filme Tapete Vermelho, uma produção de 2006, dirigida por Luiz Alberto Pereira. A abordagem
procura focar a forma como as imagens alusivas à cultura popular serão utilizadas para constituir uma representação do
homem caipira e compor o estereótipo do Jeca, que teve como um dos seus principais representantes no cinema
nacional Amacio Mazzaropi. O método utilizado para esta abordagem consistiu em analisar alguns dos gêneros da
cultura popular presentes nessa produção fílmica a partir da ideia de performance apresentada por Zumthor (2007) e o
trabalho desenvolvido por Ramalho (2000) sobre o gênero cantoria; além disso, propõe-se um diálogo com o estudo
realizado por  Câmara (2006) a respeito de Mazzaropi e a reprodução da vida rural no cinema brasileiro. Constatamos
que o estudo sobre o cinema do Mazzaropi  pode fundamentar o pressuposto de que Tapete Vermelho pretende,
lançando mão de referências explícitas e implícitas e recursos intertextuais, ultrapassar o estereótipo do Jeca e prestar
uma homenagem à produção mazzaropiana.

Apresentador: Lais de Pinho Dias

Título:  PG - Da existência precária: Luiz Costa Lima e a intelectualidade nacional

Orientador: Rachel Esteves Lima

Como descrever, contextualizar e compreender o trabalho de um crítico literário no cenário brasileiro contemporâneo?
Compreendido como intelectual, como se dá sua participação no processo de modernização das assim-chamadas
sociedades periféricas? O presente trabalho aborda tais questões através do estudo da atuação intelectual de um dos
mais importantes nomes da crítica literária brasileira da atualidade – Luiz Costa Lima –, priorizando-se o enfoque dos
textos autobiográficos por ele produzidos (memorial, depoimentos, entrevistas, etc.) e relacionando-os aos textos
teóricos nos quais o crítico busca analisar a formação e a configuração do campo intelectual em nosso País. Nessa
proposta analítica, buscar-se-á averiguar a maneira como o autor se relaciona com as idéias em vigor nos diversos
momentos de produção de sua vasta obra e em que medida sua visão acerca da formação de nosso sistema intelectual
se aproxima ou se distancia da tradicional cadeia de intérpretes sobre este tema (dentre os quais, Sergio Buarque de
Holanda, Antonio Candido, Afrânio Coutinho, Roberto Schwarz, Silviano Santiago etc.).  A proposta aqui delineada
procura compreender como o crítico escolhido como objeto de análise se relaciona com as reflexões produzidas por
seus pares, no que diz respeito ao tema da formação do sistema intelectual brasileiro, buscando analisar os impasses
com que se deparam os intelectuais brasileiros no processo de
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Apresentador: Lais de Pinho Dias

Título:  PG - Da existência precária: Luiz Costa Lima e a intelectualidade nacional

Orientador: Rachel Esteves Lima

institucionalização e consolidação dos aparelhos ideológicos. Com a pesquisa, pretende-se contribuir para a expansão
dos estudos inseridos no campo da crítica biográfica, analisando seus princípios teóricos e procurando articulá-los na
produção do ensaio biográfico que se pretende realizar ao final do curso de mestrado.

Apresentador: Leonardo Raposo de Alencar

Título: A ação da memória em Relato de um certo Oriente

Orientador: Mirella Marcia Longo Vieira Lima

Estudo da memória como elemento ativo na composição do universo representado no romance Relato de um certo
Oriente (Milton Hatoum, 1989). Tendo em vista que a reversibilidade do tempo é uma das metas da construção
romanesca, busca-se a identificação dos diferentes caminhos de reconstrução do passado presentes no texto
analisado. Entre eles, destacam-se: a lembrança involuntária, a fotografia, a conversa (oralidade), o culto religioso e a
própria escrita.

Apresentador: Liliam Carine da Silva Lima

Título:  PG - Organização do Arquivo dos Textos Teatrais Censurados

Orientador: Rosa Borges dos Santos

O subprojeto Organização do arquivo dos textos teatrais censurados vincula-se ao projeto Edição e estudo de textos
teatrais censurados no período da ditadura na Bahia, cujo enfoque está centrado nos diversos textos teatrais produzidos
no período. Objetiva-se reunir e organizar os textos teatrais que estão alocados em três distintos acervos – Espaço
Xisto Bahia, Teatro Vila Velha e Escola de Teatro da Universidade Federal da Bahia, além de textos provenientes de
arquivos privados, por meio da elaboração de um catálogo digital. Justifica-se a relevância do trabalho realizado, no
âmbito da Crítica Textual, no sentido de preservar os textos teatrais censurados, preparando-os para a ação de editar
cientificamente, registrando os dados referentes a cada produção textual, descrição dos testemunhos da obra em
questão e respectivos resumos do conteúdo. Neste trabalho, pretende-se expor sobre as etapas de preparação do
catálogo descritivo digital, ainda em andamento, com o intuito de possibilitar aos interessados o acesso às informações.

Apresentador: Lilian Daianne Bezerra Mota

Título:  PG - As imagens da cidade moderna

Orientador: Sandro Santos Ornellas

Há uma pluralidade de produções literárias que compilam as linguagens, caricaturas e histórias das cidades, que afinal
de contas, são ambientes de trânsitos, multidão e, ao mesmo tempo, de solidão como dizia Baudelaire. Através da
literatura, a representação da cidade foi sendo engajada em um âmbito de viabilidades múltiplas, cujo espaço transita
entre a cidade real, construída pela gama de indivíduos e ambientes diferenciados, e o olhar subjetivo e ficcional do
escritor. Este trabalho analisa as imagens da cidade moderna através de reflexões acerca da história urbana, assim
como a condição dos habitantes das grandes metrópoles. Destarte, o perfil citadino é contemplado por meio de um
imaginário literário compartilhado com a realidade cotidiana.

Apresentador: Lisiane de Oliveira Souza

Título: O desterro dos mortos: o aspecto memorialístico nos contos de Aleilton Fonseca

Orientador: Antonia Torreao Herrera

O subprojeto O desterro dos mortos: o aspecto memorialista nos contos de Aleilton Fonseca está integrado ao projeto O
escritor e seus múltiplos migrações e visa dar continuidade ao trabalho realizado sobre a obra de Aleilton Fonseca que,
no primeiro ano de pesquisa, contemplou o seu livro de poesia As formas do barro e outros poemas. No subprojeto em
questão, o olhar será lançado sobre a produção contística do referido autor, contemplando, agora, o seu livro de contos
O desterro dos mortos, com o intuito de observar como o aspecto da memória é utilizado no seu processo criativo. No
livro a ser analisado, apresentam-se contos que tematizam as experiências de vida e de morte e que só podem ser
rememoradas através do resgate do tempo/espaço pela memória. Essas reminiscências são ressignificadas e
materializam-se como aspectos de memória que, apesar de individuais, podem adquirir um caráter mais geral. Este
trabalho foi realizado através da leitura e fichamento do corpus literário de análise e de textos teóricos que foram
utilizados para fundamentar os ensaios produzidos durante o trabalho. Desta forma, pretende-se viabilizar o acesso às
obras do autor citado, já que estas, apesar de reconhecidas no meio acadêmico, ainda são pouco conhecidas e
pesquisadas.
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Apresentador: Lissandra dos Santos Silva

Título: INDECISÕES DA NARRATIVA EM RETRATO DESNATURAL

Orientador: Evelina de Carvalho Sa Hoisel

O subprojeto: “Indecisões da Narrativa em Retrato Desnatural”, vinculado ao projeto – O Escritor e seus Múltiplos:
Migrações, tem por objetivo o estudo da obra "retrato desnatural (diários – 2004 a 2007) – ficção" (2008), do escritor
baiano Evando Nascimento, procurando defini-la como um texto indecidível, elemento ambivalente, categoria utilizada
pelo pensador francês Jacques Derrida, e difundida no Brasil através dos textos teóricos e críticos de Evando
Nascimento sobre a produção do filósofo. Pretende-se assim observar como "retrato desnatural" apresenta-se ora como
um texto memorialístico, ora ensaístico, dramatizando fragmentos de uma vida e, ao mesmo tempo, retraçando
questões teóricas e críticas que possibilitam compreender o lugar do intelectual Evando Nascimento na cena cultural
contemporânea.

Apresentador: Lucas de Jesus Santos

Título: Quanto pode um corpo? Nietzsche e a crítica de valores

Orientador: Cassia Dolores Costa Lopes

Este trabalho tem por objetivo traçar considerações iniciais sobre o estatuto do corpo na obra de Friedrich Nietzsche.
Por ser um crítico dos valores fundadores da tradição filosófica do Ocidente, Nietzsche aparece, no cenário atual de
reflexão das artes e do campo filosófico, como fonte contínua de questionamento e de debates. Considerando-se o
corpo como fio condutor interpretativo, serão levantadas questões sobre conceitos recorrentes no pensamento da
filosofia ocidental, tais como: substância, sujeito, essência, dualismo , já que foram ultrapassadas pelo pensamento
nietzschiano. Com o propósito  de investigar o lugar do corpo na obra deste filósofo, torna-se imprescindível justificar a
análise do corpo em sua obra e trazer criticamente a contribuição do pensamento nietzscheano para leitura do corpo no
âmbito brasileiro.

Apresentador: Lucas Moreira Soares de Souza

Título:  PG - A distopia social no cinema de Denys Arcand

Orientador: Ana Rosa Neves Ramos

A seguinte apresentação prentende expor os aspectos distópicos na produção cinematográfica de Denys Arcand
através dos longa-metragens "Amor e os restos humanos", "Jesus de Montreal", "O declínio do império americano", "As
invasões bárbaras" e " A era da inocência". De início,  discutiremos a história, o significado e o conceito de distopia
enquanto estado de uma sociedade pós-utópica e enquanto gênero artístico distinto da utopia e da ficção científica. Por
último, veremos como Denys Arcand retrabalha a distopia na sociedade canadense representada em seus filmes.

Apresentador: Marilia Andrade Nunes

Título:  PG - Argumentação de Frei Domingos no sermão "Sobre a maledicência"

Orientador: Alicia Duha Lose

“A argumentação não passa de um sonho do discurso”, assim polemiza Ducrot (1993) ao analisar o papel da
argumentatividade no plano semântico da língua. Ele diz ser equivocada a idéia de que é possível encontrar nas
palavras da língua a causa ou o signo do caráter argumentativo do discurso. Ora, Frei Domingos da Transfiguração
Machado, figura emblemática para a Congregação Beneditina Brasileira , através dos seus vários sermões, fazendo uso
de palavras estrategicamente selecionadas ,visa a alcançar a mente e o coração de sua platéia e assim intervir sobre
suas opiniões, atitudes e até mesmo comportamentos. No trabalho aqui apresentado são feitas as primeiras análises
acerca dos caminhos da argumentação percorridos por Frei Domingos para atingir o resultado desejado ao pregar o
sermão Sobre a Maledicência. Com isso, busca-se refletir acerca da procedência da afirmação de Ducrot sobre a
argumentação. Além disso, analisam-se outros elementos constitutivos do discurso pregado pelo monge beneditino.

Apresentador: Mario Fausto de Oliveira Neto

Título:  PG - LENDO O LEITOR: RELAÇÕES DE LEITURA EM AMBIENTE UNIVERSITÁRIO

Orientador: Nancy Rita Ferreira Vieira

A pesquisa Retrato da Leitura no Brasil (ABREU, 2007) mostrou que 78% dos brasileiros gostam de ler livros. Ao se
questionar sobre a importância da leitura, os dados indicam que mais de 80% dos entrevistados acham que os livros
são um "meio eficaz de transmissão de ideias" e que "é uma importante forma de se atualizar". E entre os membros de
ambientes intelectualizados, chamados universitários, que relação se estabelece com a leitura e qual é o perfil do nosso
leitor?  A partir das teorias sobre leitura como microscopia de Ricardo Piglia e de construção de sentido de Stanley Fish,
este trabalho dedica-se a analisar os relatos de leitura fornecidos pelos alunos do curso de Letras e Bacharelado
Interdisciplinar de Artes e Humanidades da UFBA, expondo o que se lê e como se dá a relação destes com o hábito de
leitura.
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Apresentador: Mayara Rosa Lima de Souza

Título: Estudo da obra teatral do dramaturgo quinhentista português Antônio Prestes

Orientador: Marcio Ricardo Coelho Muniz

Objetiva-se nesse trabalho analisar o discurso da personagem do Diabo no Auto da Ave-Maria, do dramaturgo
quinhentista português Antonio Prestes. Por ser um autor coetâneo de Gil Vicente, essa análise se dará por
comparação dos elementos farsescos e de moralidade, característicos de obras vicentinas. A análise, portanto, será
pautada em perspectiva comparatista, tendo em conta aspectos estruturais, lingüísticos, temáticos e cênicos.

Apresentador: Michel Silva Guimaraes

Título:  PG - Héracles/Hércules: O mito de um heroi nas obras de Eurípides e de Monteiro Lobato.

Orientador: Luciene Lages Silva

O conhecimento da cultura grega faz-se necessário, ainda que seja para compreensão enciclopédica de adjetivos como
homérico e hercúleo, além de metáforas em geral. Expomos a escolha de Lobato do mito de Héracles para a
apresentação de boa parte da cultura helênica aos brasileiros. Tal escolha é orientada pela universalidade do mito deste
heroi que condensa em si o humano e o divino, um semideus com uma estória que cativa, emociona e se mescla com a
história das primeiras civilizações. Nos concentraremos, sobretudo, na realização dos famosos doze trabalhos, que
diferem do autor clássico, Eurípides, para o moderno, Lobato, assim como a loucura do heroi que em Eurípides ocorre
após a realização dos doze trabalhos, enquanto em Lobato os doze  trabalhos são realizados para expurgação da
loucura do filho de Zeus. A heracleia  foi diversas vezes narrada com inúmeras variações, as variações estão muito
presentes nos quais e quantos foram os trabalhos realizados pelo heroi. As que possuem datação mais antiga são as
métopas, que posteriormente serviram como cânone para as narrativas que seguiram. Compararemos os doze
trabalhos presentes nas métopas, os doze trazidos por Eurípides e os trazidos por Lobato.

Apresentador: Mileide Alves Souza

Título: A Produção metacrítica no caderno cultural do jornal O Estado de S. Paulo (1998 e 2008)

Orientador: Rachel Esteves Lima

A pesquisa A produção metacrítica no caderno cultural do Jornal O Estado de S. Paulo (1998-2008), consiste em
rastrear textos de caráter metacrítico publicados no suplemento cultural do jornal O Estado de S. Paulo. O levantamento
visa à construção de um acervo de textos metacríticos para publicação na página do Observatório da Crítica, que busca
fornecer subsídios para o desenvolvimento de reflexões sobre as mudanças ocorridas no espaço crítico e cultural no
Brasil, nos últimos trinta anos. A metodologia utilizada é exploratória, através do levantamento bibliográfico de
entrevistas de críticos literários e culturais, além de resenhas e artigos de cunho metacrítico.

Apresentador: Millena de Paula Figueredo

Título: Rei Lear X Ran: as releituras do feminino

Orientador: Elizabeth Santos Ramos

O presente artigo reflete alguns dos resultados obtidos com a pesquisa em que são analisados traços de
deslocamentos presentes na versão fílmica contemporânea intitulada Ran, com roteiro e direção de Akira Kurosawa,
lançada nas telas do cinema em 1985, como tradução intersemiótica da tragédia de William Shakespeare Rei Lear,
escrita, acredita-se, entre 1605 e 1606. O estudo tem como objetivo analisar a reconstrução e a representação da figura
feminina na tradução fílmica, focalizando as duas principais personagens – Kaede e Sue – que, inseridas no filme,
permitem a confirmação da repressão à voz feminina no Japão, no século XVI. Ao tempo em que temas da peça
shakespeariana, tais como submissão e vingança, são reconfigurados pelo cineasta através de deslocamentos
culturais, a cena fílmica se passa no século XVI, isto é, contemporânea a Shakespeare. A análise, baseando-se nas
teorias dos estudos da tradução intersemiótica, e questionando conceitos como fidelidade e originalidade, busca
compreender de que modo a releitura da obra shakespeariana em Ran permite não apenas a reconstrução de
representações da mulher numa cultura que não nos é tão familiar, mas também entender o filme como um ato de
apropriação que adquire status de (re)criação e impossibilita que as obras de partida e de chegada sejam idênticas.

Apresentador: Miquele Batista da Silva

Título:  PG - Ironia, relações de gênero e diálogos literários em Imitação de Sartre e Simone de Beauvoir de
João Melo

Orientador: Maria de Fatima Maia Ribeiro

A comunicação está vinculada ao projeto Discursos de Migrações, Êxodos e Retornos, Trânsitos e Trocas Culturais
em/entre Países de Língua Oficial Portuguesa, coordenado pela Prof.ª Dr.ª Maria de Fátima Maia Ribeiro (UFBA), e
busca analisar os usos da ironia no discurso de João Melo em articulação a relações de gênero, tomando como corpus
o livro de contos Imitação de Sartre & Simone de Beauvoir (2004). Pretende-se
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Apresentador: Miquele Batista da Silva

Título:  PG - Ironia, relações de gênero e diálogos literários em Imitação de Sartre e Simone de Beauvoir de
João Melo

Orientador: Maria de Fatima Maia Ribeiro

avaliar a ironia como um instrumento de desconstrução dos mitos e estereótipos que cercam diversas leituras de
comportamentos sociais, principalmente, os que envolvem as relações de gênero, a sexualidade e as relações
amorosas, ressaltando os tratamentos extensivos a africanos e latino-americanos, mais especificamente angolanos e
brasileiros, lidos até certo ponto como associados a imagens e representações do negro – homens e mulheres –, em
várias partes do mundo. Considerando as diversas marcas de trânsitos culturais que atravessam o livro, a análise do
conjunto da obra centra-se no conto que lhe fornece o título, examinando a circulação e a recriação de imagens e
modelos culturais, políticos e estéticos, colocados em diálogo nesse livro, em diferentes direções e correlações que
envolvem outros gêneros, polifônicos, textuais e literários, a enredar Áfricas e Europa.

Apresentador: Moises Oliveira Alves

Título:  PG - O trágico no teatro de Thomas Bernhard

Orientador: Marlene Holzhausen

Numa perspectiva interdisciplinar, o projeto visa analisar o conceito de trágico a partir das peças do dramaturgo
austríaco Thomas Bernhard, especificamente os dramas Minetti e No alvo. Tem-se como pressuposto que,  Bernhard
repagina o conceito de trágico, proposto por pensadores como Hegel e Nietzsche, pontuando a possibilidade de reverter
a tragicidade através da criação artística. Através da literatura dramática, o presente trabalho reflete sobre os pontos de
interseção entre a noção do trágico e algumas questões contemporâneas.

Apresentador: Paula Oliveira Campos Augusto

Título:  PG - A produção metacrítica na internet: a contribuição das publicações eletrônicas para a leitura da
crítica na contemporaneidade

Orientador: Rachel Esteves Lima

O objetivo da pesquisa é realizar o levantamento bibliográfico de artigos e entrevistas de caráter metacrítico, publicados
na internet, para municiar o arquivo construído no site Observatório da crítica e para subsidiar minha reflexão sobre as
transformações que vêm se operando no campo da crítica literária e cultural do país. Os textos selecionados nos seis
sites pesquisados (Rascunho, Digestivo Cultural, Odisséia Literária, Cronópios, Todoprosa e Jornal de Poesia) foram
analisados e, a partir deles, buscou-se verificar que tipo de crítica é essa que vem ocupando a internet, considerada
como novo espaço para essa atividade. Além disso, buscou-se refletir como o trabalho crítico tem sido percebido nas
produções desses sites e como os novos meios de comunicação de massa interferem no processo de destituição da
crítica literária do seu lugar privilegiado. Há de se ter em mente, ainda, que historicizar fatos e fenômenos que
acontecem no presente é tarefa delicada, ainda mais quando se trata de um meio fluido como o dos espaços virtuais.

Apresentador: Priscylla Alves Campos

Título:  PG - POSTS AUTOBIOGRÁFICOS, INTELECTUAL EM REDE: O DIÁRIO (NADA) SECRETO DE AFFONSO
ROMANO DE SANT'ANNA

Orientador: Evelina de Carvalho Sa Hoisel

Partindo do estudo dos textos de Affonso Romano de Sant’Anna publicados on line, intenta-se analisar a atuação
intelectual do escritor e a construção do seu perfil público. Através dos conceitos baktianos de polifonia e dialogismo,
este trabalho busca ainda investigar a multiplicidade e a intersecção dos textos publicados na internet: sejam poéticos,
artísticos, ou, ainda, teórico-críticos. Assim, observa-se também a forma como os textos de Affonso Romano de
Sant’Anna terminam por revelar aspectos autobiográficos de um sujeito que vai sendo constituído através e na própria
escrita.

Apresentador: Raquel Borges Dias

Título:  PG - A TRADUÇÃO DA PEÇA OPERA WONYOSI DE WOLE SOYINKA PARA O PORTUGUÊS: UMA
SÁTIRA SOCIAL

Orientador: Silvia Maria Guerra Anastacio

Esta pesquisa propôs-se a estudar o processo de tradução para o português da
peça de teatro Opera Wonyosi (1977) do autor nigeriano Wole Soyinka. O tema da peça
é a violência, a corrupção do sistema social e político da África naquela década, que o
autor satiriza e que mereceu ser analisada. O contexto social, político, histórico e
econômico foram levados em consideração no decorrer do estudo. A fim de documentar
as diferentes versões da tradução do texto para português, fez-se uso dos códigos da
Crítica Genética, assim como dos estudos de processos de criação que a requerente
sugere. Para enriquecer os estudos descritivos da tradução, foram utilizadas teorias
atuais sobre o tema abordado. O conceito de pós-colonialismo também foi discutido
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Orientador: Silvia Maria Guerra Anastacio

nessa pesquisa, considerando que essa questão pode aproximar o texto traduzido, escrito
em língua inglesa, da cultura de chegada, de língua portuguesa.

Apresentador: Roquildes Santos Junior

Título: Iararana: um empreendimento e uma trajetória crítica do escritor Aleilton Fonseca

Orientador: Antonia Torreao Herrera

O trabalho intitulado Iararana: um empreendimento e uma trajetória crítica do escritor Aleilton Fonseca, integrante do
projeto O escritor e seus múltiplo: migrações, orientado pela professora drª. Antonia Torreão Herrera, aborda os
aspectos relacionados a constituição do perfil intelectual do ficcionista, poeta e professor, Aleilton Fonseca, a partir de
sua atividade como co-editor da revista de arte, crítica e literatura Iararana. A pesquisa baseou-se na analise da
participação do referido escritor na revista como poeta, teórico, crítico, agitador cultural e editor, detectando traços que
configuram seu perfil múltiplo presentes nas edições, refletindo sobre seu perfil intelectual no material analisado. Esta
pesquisa dá continuidade aos estudos sobre a obra de Fonseca que integra corpus de escritores estudados pelo projeto
de pesquisa supracitado, por enquadra-se no perfil de escritores que além da atividade criativa desenvolvem também as
funções de crítico, teórico e docente de Instituição de Ensino Superior.

Apresentador: Rosana Almeida Junqueira

Título:  PG - QUE PARANGOLÉ É ESTE? OS ECOS DAS ARTES NO PROCESSO CRIATIVO DE STELLA
MANHATTAN

Orientador: Evelina de Carvalho Sa Hoisel

O diálogo entre a literatura e as outras artes sempre fascinou os escritores, que fizeram do espaço literário território
fecundo para os mais diversos entrecruzamentos. O presente trabalho analisa as relações entre a literatura e as artes
plásticas no processo criativo do romance Stella Manhattan, no qual o escritor Silviano Santiago rompe as molduras do
espaço literário para compor suas personagens dobradiças, numa profícua interlocução com os “Bichos”, estruturas
móveis da artista plástica Lygia Clark e com “La Poupée”, as bonecas, de Hans Bellmer. O recorte investiga ainda a
atividade do intelectual Silviano Santiago como mediador cultural, inserindo-o em uma malha sígnica que possibilita
flagrar os trânsitos interdiscursivos, traço que traduz as estratégias de construção de um projeto ético e estético.

Apresentador: Shagaly Damiana Araujo Ferreira

Título:  PG - AFRODESCENDÊNCIA E CRIMINALIDADE NA LITERATURA POLICIAL BRASILEIRA
CONTEMPORÂNEA – ELITE DA TROPA

Orientador: Florentina da Silva Souza

Esta comunicação tem como base o livro Elite da Tropa, objeto da pesquisa inicial desenvolvida no Projeto EtniCidades
– Escritoras/es e Intelectuais Afro-latinas/os, coordenado pela Profª. Drª. Florentina da Silva Souza. A obra em questão,
de autoria de Luiz Eduardo Soares, André Batista e  Rodrigo Pimentel, publicada em 2005, descreve ficcionalmente o
cotidiano do Batalhão de Operações Especiais do Rio Janeiro (BOPE), sob o prisma de um policial negro, que relata a
sua relação e a de seus colegas com os indivíduos considerados suspeitos – afrodescendentes, em sua maioria. A
narrativa, então, explicita a adoção, por parte do Batalhão, de um posicionamento  alicerçado no ideário de
determinismo biológico, e também geográfico, nas suas abordagens, uma vez que imagina estar o indivíduo negro e
habitante do subúrbio indubitavelmente inserido na esfera criminal. A partir da investigação e análise realizadas em Elite
da Tropa, pretende-se, portanto, discutir aspectos da representação do negro na literatura policial brasileira
contemporânea, refletindo acerca da persistência de um imaginário que inter-relaciona imediatamente criminalidade e
afrodescendência, não apenas nas organizações de segurança pública, mas também na sociedade como um todo.

Apresentador: Tamires Alice Nascimento de Jesus

Título: CARTAS DE PROFISSÃO DOS MONGES: REGISTROS DE UM COMPROMISSO DE FÉ E DEDICAÇÃO

Orientador: Alicia Duha Lose

RESUMO

O desejo de registrar, por escrito, os acontecimentos considerados relevantes, sempre foi uma ânsia do ser
humano.Com o surgimento da escrita, esse desejo veio a ser saciado de maneira satisfatória, paralelo a isso, surgiram
os mais diversos gêneros textuais, tais como: anúncios, convites, bulas e cartas. É sobre esse último que será dado um
enfoque especial neste trabalho, sendo específicamente abordada a coleção de
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Apresentador: Tamires Alice Nascimento de Jesus

Título: CARTAS DE PROFISSÃO DOS MONGES: REGISTROS DE UM COMPROMISSO DE FÉ E DEDICAÇÃO

Orientador: Alicia Duha Lose

Cartas de Profissão dos monges do Mosteiro de São Bento da Bahia, que datam desde 1582 até os dias atuais. Esses
documentos são tidos como símbolo de total entrega à vida religiosa do iniciante à vida monástica e testemunhos do
compromisso e obediência que este prometeu a sua ordem e a sociedade em geral. Através da análise bibliológica,
pretende-se mostrar a importância desses registros tanto para estudos históricos como teológicos e linguísticos.

Apresentador: Tulio Del Rey Almeida

Título:  PG - A VIDA LITERÁRIA NO BRASIL NO SÉCULO XXI: COPA DE LITERATURA BRASILEIRA, 2007-2009

Orientador: Rachel Esteves Lima

Nesta comunicação apresentarei resultados preliminares de minha pesquisa de mestrado, voltada para a descrição e
análise de particularidades do trabalho de crítica literária no Brasil contemporâneo. Meu foco será a Copa de Literatura
Brasileira, uma competição literária virtual, realizada anualmente desde 2008, que põe em confronto 16 obras
contemporâneas de ficção produzidas no Brasil, na categoria romance, publicadas no ano anterior de cada edição, e
que é estruturada nos moldes de uma competição futebolística. Ante a suposta “crise da crítica”, sugiro que a Copa de
Literatura Brasileira mostra ser possível operar criticamente com relação ao campo crítico, transformando-o através de
explorações alternativas de espaços já existentes e da criação de novos modos de operação, cabendo ser destacada
como um espaço de produção e de visibilidade no cenário da crítica contemporânea brasileira. Além disso, creio que a
Copa convida à reelaboração da fronteira entre o Profissional e o Amador, constituindo-se em um espaço peculiar de
manifestação e exercício do Profissional-Amadorismo, ou Pro-Am. Creio que o exame da Copa de Literatura como um
estudo de caso pode contribuir, por conta dos aspectos mencionados, para a construção de um retrato de alguns
aspectos do nosso campo literário – ou, aludindo ao conhecido trabalho de Brito Broca, para a construção de um
capítulo da vida literária brasileira no século XXI.

Apresentador: Valdineia dos Santos Santana

Título:  PG - REPRESENTAÇÕES DA CULTURA E RELIGIOSIDADE NEGRA OU AFROBRASILEIRA NAS OBRAS
DE MUNIZ SODRÉ: A LEI DO SANTO E O BICHO QUE CHEGOU A FEIRA

Orientador: Florentina da Silva Souza

A presente pesquisa teve como objetivos ler e analisar as obras literárias A Lei do Santo e O Bicho que Chegou a Feira
do intelectual e escritor negro Muniz Sodré, a fim de identificar a presença de personagens negros e como estes são
representados nas supracitadas obras. Muniz Sodré é baiano e tem obras publicadas em diversas áreas do
conhecimento tais como Sociologia, Comunicação, Antropologia, Cultura e Cultura afrobrasileira, além de obras
literárias.
O presente trabalho teve o intuito de discutir as representações do negro ou afrobrasileiro e das manifestações culturais
e religiosas herdadas das tradições africanas nas obras de Sodré para, assim, desconstruir estereótipos que se
perpetuam na literatura considerada canônica. Tendo em vista a gama de trabalhos do intelectual Muniz Sodré a
respeito do negro e das manifestações culturais afrobrasileiras, a maior parte do aporte teórico para essa pesquisa tem
por base as obras ensaísticas do supracitado autor a respeito desse assunto.

Apresentador: Veronica Cruz Cerqueira

Título:  PG - Estudo dos textos teatrais de Afonso Álvares.

Orientador: Marcio Ricardo Coelho Muniz

Neste trabalho, objetiva-se fazer o estudo das obras do teatrólogo português Afonso Álvares, com o intuito de averiguar
o diálogo existente entre o contexto social, político e econômico da segunda metade do século XVI, e os textos
dramáticos de Álvares. Tais obras têm um caráter hagiográfico por relatarem a vida de alguns santos, e somam um total
de quatro autos: o Auto de Santo António, o Auto de Santa Bárbara, o Auto de São Vicente  e o Auto de Santiago.
Através do estudo analítico e interpretativo, levantar-se-á os aspectos estruturais, temáticos, linguísticos, cênicos, entre
outros, dos textos desse dramaturgo português, a fim de defender a inserção desse autor dramático na chamada
"Escola Vicentina".
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Apresentador: William Conceicao dos Santos

Título:  PG - Trânsitos discursivos na lírica de Antonio Brasileiro

Orientador: Evelina de Carvalho Sa Hoisel

O subprojeto intitulado Trânsitos discursivos na lírica de Antonio Brasileiro, associado ao projeto O escritor e seus
múltiplos: migrações, investiga as confluências discursivas na produção do poeta,  ficcionista, artista plástico, crítico e
professor acadêmico Antonio Brasileiro Borges, que  integra  o corpus do referido projeto. Para esta etapa de pesquisa,
serão  analisados os  poemas que compõem  o livro  "Licornes no quintal" e o texto teórico-crítico intitulado "Da
Inutilidade da Poesia", objetivando identificar  as relações  que se estabelecem entre as vozes do sujeito lírico e os
posicionamentos teóricos e críticos do intelectual, flagrados  no espaço da escrita ensaística. No estabelecimento
dessas relações, pretende-se considerar também as  entrevistas,  as atividades ligadas ao ensino acadêmico exercido
na UEFS,  bem como o papel de Antonio Brasileiro como agitador cultural na cidade de Feira de Santana – BA.
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Apresentador: Aldacelis dos Santos Lima Barbosa

Título:  PG - Estudo lexicológico no Dietario do Mosteiro de São Bento da Bahia

Orientador: Alicia Duha Lose

A presente pesquisa pretende realizar um estudo lexicológico nos três primeiros scriptores do primeiro volume do
manuscrito Dietario das vidas e mortes dos Monges, q’ falecerão neste Mosteiro de S. Sebastião da Bahia Ordem do
Principe dos Patriarchas S. Bento - livro que relata a história dos monges que viveram no Mosteiro de São Bento da
Bahia desde sua fundação em 1582 até 1815. Tal estudo pretende fazer um levantamento das designações das
doenças que acometiam os monges e, ainda, das nomenclaturas dos cargos e títulos presentes no Dietario. Além disso,
devido à extensão da escritura do Dietario, que se inicia em 1582 e se segue até 1815, o trabalho proposto ambiciona
verificar a manutenção ou a mudança das características lexicológicas do Dietario no que tange os campos lexicais
acima referidos, uma vez que o nível lexical é o primeiro a sofrer influências, modificações e adaptações na língua.

Apresentador: Alice Machado Lobo

Título: A construção de um paradigma bilíngue no atendimento fonoaudiológico para surdos

Orientador: Desiree de Vit Begrow

Este estudo apresenta o trabalho desenvolvido junto à comunidade surda no curso de Fonoaudiologia da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), em parceria com o curso Letras-Libras (pólo UFBA), bem como a atividade de extensão que
este começa desenvolver. O curso de Fonoaudiologia da UFBA foi o primeiro da Bahia a desenvolver suas ações
pautadas em pressupostos bilíngues. As atividades teórico-práticas relacionadas à pessoa surda buscam oferecer aos
futuros profissionais oportunidades de compreender o trabalho fonoaudiológico na perspectiva bilíngue. Em agosto de
2010, com a aprovação do projeto de extensão “A construção de um paradigma bilíngue no atendimento
fonoaudiológico para surdos” o curso inicia um novo momento. Até então, uma das dificuldades vivenciadas, tanto com
relação à formação dos discentes quanto aos serviços ofertados à comunidade surda, relacionava-se às oportunidades
de experienciar a Libras. Com esta atividade financiada pela Pró-Reitoria de Extensão/UFBA, ampliaram-se as ações
desenvolvidas contando com a participação remunerada de um estagiário surdo do curso Letras-Libras. Dentre as
ações oferecidas, além do atendimento fonoaudiológico individual já realizado, tem-se: oficina de Libras para familiares,
oficina de Libras para estudantes do curso de Fonoaudiologia, grupo de crianças e adolescentes para o
desenvolvimento da L1 e grupo de letramento para crianças e jovens e adultos surdos. Acredita-se que a participação
do estagiário surdo trará importantes contribuições para o serviço. Para os alunos, além das aulas de Libras, oportuniza
-se a convivência com um adulto surdo durante as atividades da clínica-escola (CEDAF – Centro Docente Assistencial
de Fonoaudiologia), fato que pode auxiliar na compreensão da surdez como diferença cultural. Para os pacientes,
oferecem-se novas oportunidades comunicativas em Libras e aos familiares, disponibilizam-se momentos de
aprimoramento na língua. Assim, a partir da valorização do sujeito, do reconhecimento de sua diferença e do
rompimento de estereótipos historicamente construídos e tão arraigados socialmente, a Fonoaudiologia reconstrói sua
trajetória.

Apresentador: Aline Moreira de Araujo

Título:  PG - LÍNGUAS DE SUJEITO NULO: ANÁLISE DO PORTUGUÊS ARCAICO COM BASE NO FLOS
SANCTORUM

Orientador: Ilza Maria de Oliveira Ribeiro

Este trabalho tem como objetivo analisar o comportamento do português arcaico (PA) em relação às características
prototípicas das línguas de sujeito nulo. Segundo Ribeiro (2003), o PA é uma língua deste tipo. Entretanto, são
observados alguns sujeitos pronominais realizados em contextos aparentemente não
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marcados discursivamente. Para melhor observar o comportamento do PA, foram levantados e analisados os sujeitos
nulos e pronominais realizados encontrados no Flos Sanctorum (edição de Machado Filho, 2003). Os dados não
compatíveis com as características das línguas de sujeito nulo foram colocados ao lado daqueles encontrados em O
Livro Primeiro de Os Diálogos de São Gregório (edição de Mattos e Silva, 1971) e, a partir deles, serão buscadas
explicações para o comportamento irregular do PA.

Apresentador: Amanda dos Reis Silva

Título:  PG - A ditongação em sílabas travadas por /S/ em dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB)

Orientador: Jacyra Andrade Mota

O eixo de gravitação do presente estudo consiste na observação da variação no uso de ditongos em sílabas travadas
por /S/, em vocábulos como ‘nó(i)s’, ‘trê(i)s’, ‘pa(i)z’, a partir de ocorrências extraídas do corpus do Projeto Atlas
Linguístico do Brasil (ALiB), nos inquéritos concernentes a falantes naturais das capitais da região Nordeste.
Considerando-se o caráter heterogêneo da fixação da Língua Portuguesa em solo brasileiro, questiona-se,
primeiramente, de que modo as realizações ditongadas se distribuem nas capitais das região nordestina do país que,
embora constituam um bloco político-administrativo, não compõem um todo do ponto de vista sócio-histórico, quiçá sob
a perspectiva cultural, fato que, sem dúvidas, acaba por se manifestar na realização linguística dos habitantes de tais
localidades. Pergunta-se: verificar se os dados atinentes às realizações ditongadas confirmariam ou refutariam a
proposta de divisão dialetal de Nascentes (1953), no que diz respeito à Região Nordeste?  Destarte, com base nos
pressupostos da Dialetologia Pluridimensional e da Sociolinguística Quantitativa, o estudo abordará, de modo prioritário,
a interface diatópica da variação, considerando, porventura, as variáveis sociais gênero, faixa etária (há duas faixas: de
18-30 anos e de 50-65) e escolaridade (níveis fundamental e superior). Os dados elencados foram devidamente
codificados e analisados, quantitativamente, com auxílio do programa específico, Goldvarb 2001. A pertinência e a
relevância do trabalho se fundamentam no fato de que o estudo desse tipo de ditongação é ainda pouco explorado.
Somam-se a essa as seguintes considerações: o estudo poderá contribuir para a elaboração do Atlas Linguístico do
Brasil e auxiliará no conhecimento da realidade diversa do Português Brasileiro, falado nas áreas urbanas do Nordeste,
visivelmente heterogêneas, tanto no que diz respeito à língua, quanto no que diz respeito à cultura, em geral.

Apresentador: Ana Marcia Cordeiro Messias

Título:  PG - Os Materiais Didáticos para Ensino de Língua Portuguesa na Bahia do Século XIX.

Orientador: Emilia Helena Portella Monteiro de

Este tema é parte dos estudos realizados dentro do grupo de pesquisa intitulado Língua portuguesa e escolarização na
Bahia na segunda metade do século XIX, desenvolvido junto aos Grupos de Pesquisa PROHPOR – Programa para a
História do Português e GELING – Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação e Linguagem, respectivamente, do
Instituto de Letras e da Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia e visa levantar e catalogar os
materiais didáticos usados no ensino da língua portuguesa, no que diz respeito ao ensino da leitura, escrita e gramática
no nível primário de educação, durante a segunda metade do século XIX na província da Bahia. O que possibilitará
fornecer subsídios para as pesquisas que são desenvolvidas nos mais diversos campos da história da educação, da
formação do Português Brasileiro, do ensino da língua portuguesa no Brasil, no que tange a informações a respeito dos
compêndios didáticos que circularam na Bahia, a partir do momento em que o estado assume a educação como sua
tarefa e responsabilidade e atua no processo de escolarização da juventude baiana.

Apresentador: Ana Paula Andrade Ferreira

Título:  PG - As vogais médias pretônicas na região norte no corpus do Atlas Linguístico do Brasil (Projeto
ALiB)

Orientador: Jacyra Andrade Mota

O presente trabalho pretende estudar a variabilidade da língua na realização das vogais médias pretônicas em
inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) na região norte do Brasil. Consiste em analisar as possibilidades
de realizações das vogais médias /E/ e /O/ em posição pré-acentuada. Para o desenvolvimento desta pesquisa, foram
analisados 24 inquéritos do Projeto Atlas Lingüístico do Brasil, realizados em Boa Vista, Macapá e Manaus, em que se
registrou a fala de 24 informantes, distribuídos igualmente em ambos os sexos, dispostos em duas faixas etárias — 18 a
30 e 50 a 65 anos — e em dois níveis de escolaridade — fundamental e universitário.
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Apresentador: Andre Luiz Alves Moreno

Título:  PG - Segredos revelados, mas não violados: funções da escrita em um terreiro de Candomblé na cidade
de Salvador

Orientador: Klebson Oliveira

           Existe, ainda na contemporaneidade, a difusão de um mito de que, nos terreiros de candomblé, a oralidade se
faz solitária, atendendo, conseqüentemente, a todas, ou quase todas, necessidades comunicativas. O que se pôde
visualizar, em um primeiro momento, golpeia essa perspectiva do reinado da oralidade como único veículo
informacional do Axé. A escrita está presente em várias instâncias dos mundos dos Candomblés e com funcionalidades
diversas. Com a queda do mito surgem naturalmente questionamentos sobre quais seriam os tipos de manifestações
gráficas produzidas nos espaços dos terreiros, desde quando essas manifestações começam a fazer a sua aparição
nesses locais e quais são os usos atribuídos a esses produtos gráficos. Em busca de respostas, seguiu-se pela seara
de mapear – a partir da produção de uma Ebômim, ligada ao Ilê Axé Opô Afonjá – as tipologias dos produtos gráficos
encontrados para visualizar panoramicamente a presença da escrita no âmbito contextual do culto ao Candomblé.

Apresentador: Andrea Mafra Oliveira dos Santos

Título:  PG - PALATALIZAÇÃO DE CONSOANTES OCLUSIVAS DENTO- ALVEOLARES NA NORMA CULTA E
POPULAR DE SERGIPE E ALAGOAS

Orientador: Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti

O presente estudo tem como objetivo analisar a palatalização das consoantes oclusivas dento-alveolares quando
precedidas da semivogal palatal alta (nos decursos -it- e -id- da norma padrão do português) em ocorrências como
dodjo (=doido), muntcho (=muito) , etc, na fala sergipana e alagoana. Verificam-se quais são as interferências
Geolinguística, extralinguísticas e linguísticas relevantes para esta palatalização, apoiando-se, do ponto de vista teórico,
na Dialectologia, na Geolinguística e na Sociolinguística Variacionista Laboviana. Quanto à metodologia, foram
selecionados 32 inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB), sendo 16 nas capitais sergipana e alagoana e
04 em cada uma de duas cidades do interior de Sergipe e Alagoas: Estância, Propriá, Santana do Ipanema, União dos
Palmares, Arapiraca.Os informantes, de acordo com o previsto na metodologia do ALiB, estão distribuídos em duas
faixas etárias, a primeira de 18 a 30 anos e a segunda de 50 a 65 anos, divididos igualmente entre os dois sexos.
Amparando-se em alguns estudos feitos anteriormente, a hipótese inicial é considerar o caráter diastrático do fenômeno
em questão, haja vista que esse fenômeno é estigmatizado pela norma padrão. Porém, essa análise só pode ser feita
nas capitais, visto que somente nas capitais, de acordo com a metodologia do ALiB, os informantes inquiridos são
estratificados em dois graus de escolaridade: fundamental e superior. Os dados foram levantados a partir da audição
dos inquéritos gravados em CD e da transcrição grafemática e fonética do fenômeno em questão. Tendo em vista que a
variação linguística não é aleatória, foi fundamental apontar grupos de fatores linguísticos e sociais que favorecessem
ou não o uso da variante em questão. Para este estudo, foram analisados os fatores sociolinguísticos — escolaridade,
gênero e faixa etária — e fatores linguístico-discursivos (tipo de frase e tipo de discurso) e geolinguístico (diatopia).Os
dados foram submetidos ao pacote de Programas GOLDVARB. Os resultados apontam para a aplicação do fenômeno
em todas as cidades estudadas, sendo mais utilizado pelos informantes da segunda faixa etária, o que pode apontar
para um começo de mudança.

Apresentador: Arthur Moura Vargens

Título:  PG - Redações escolares e indícios de má alfabetização

Orientador: Cláudia Tereza Sobrinho da Silva

Este trabalho demonstra que problemas relacionados ao processo de aquisição da linguagem escrita podem estar
presentes em redações escolares de alunos do Ensino Fundamental 2, teoricamente já formalmente alfabetizados.
Primeiramente, é feito um recorte de um estudo sobre aquisição da linguagem escrita, feita por Maria Bernadete
Abaurre (1997), focando-se apenas no conceito de alfabetização. Em seguida, são analisadas, ao todo, dezesseis
redações escolares de uma turma de 5ª série de uma escola pública de Salvador, elaboradas durante uma intervenção
escolar. Após análise, os dados são comparados com produções de crianças em níveis escolares anteriores à 5ª série,
para, então, caracterizar o fenômeno, como má alfabetização.

Apresentador: Barbara Cristina dos Santos

Título:  PG - ESTUDO DESCRITIVO DAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE FILMES AUDIODESCRITOS PARA
DVD: UM NOVO MODELO

Orientador: Eliana Paes Cardoso Franco

Esta comunicação visa apresentar um panorama geral do projeto de pesquisa desenvolvido pelo grupo TRAMAD
(Tradução, Mídia e Audiodescrição) cujo objetivo é o refinamento de um modelo de audiodescrição por meio da análise
das estratégias discursivas de filmes audiodescritos. Pretende-se, a partir do estudo de DVDs de filmes audiodescritos
em diferentes países, um mapeamento das principais estratégias discursivas adotadas pelos audiodescritores, para, em
seguida, compará-las com o modelo de audiodescrição praticado
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Apresentador: Barbara Cristina dos Santos

Título:  PG - ESTUDO DESCRITIVO DAS ESTRATÉGIAS DISCURSIVAS DE FILMES AUDIODESCRITOS PARA
DVD: UM NOVO MODELO

Orientador: Eliana Paes Cardoso Franco

pelo TRAMAD, com o objetivo último de identificar possíveis ajustes para o refinamento do modelo atual desenvolvido
pelo referido grupo de pesquisa. Para isto, será realizada a catalogação da DVDteca do TRAMAD com filmes
audiodescritos e disponíveis no mercado brasileiro, português, britânico, americano e espanhol. Posteriormente serão
transcritas as audiodescrições em língua portuguesa e inglesa para o início da formação de um banco de dados de
roteiros audiodescritos. Depois será formulado um modelo de análise descritiva das estratégias discursivas das
audiodescrições, seguida da aplicação do modelo de análise ao corpus. De posse dos resultados dessa análise, será
feita a comparação das estratégias discursivas aplicadas no corpus com as estratégias discursivas praticadas
atualmente pelo grupo TRAMAD, visando posterior ajuste e refinamento do modelo de audiodescrição. Acredita-se que
uma possível contribuição deste estudo será auxiliar o GT da ABNT que está atualmente desenvolvendo as normas
para a acessibilidade na TV digital.

Apresentador: Barbara Lorena de Souza Prado

Título: DOCUMENTO JURÍDICO E SUJEITOS: A DIPLOMÁTICA NO LIVRO VELHO DO TOMBO

Orientador: Celia Marques Telles

A Diplomática é a ciência dos documentos, aquela que fornece métodos para o estabelecimento de suas características
e autenticidade. A partir do desenvolvimento deste ramo do saber, as partes de um documento de tabelionato, tal como
os documentos encontrados no Livro Velho do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia, são dividas basicamente em
Protocolo, Texto e Escatocolo. Com o estudo e classificação dos atores que aparecem sob a primeira pessoa pessoa,
foi possível perceber que existe uma relação direta entre a função desse ator e sua localização na estrutura dos
documentos do Livro Velho do Tombo. Desta forma, se podem estabelecer relações, a fim de facilitar a hermenêutica do
Livro, a partir da junção dos conhecimentos adquiridos com a Diplomática e a Teoria da Enunciação. Tal encontro é
possível de ser realizado em um trabalho de caráter filológico-discursivo, o que  proporcionou a constatação de que a
divisão do documento entre partes tem relação direta com o aparecimento dos diferentes atores (os EU rubricador,
origem, referido, amanuense e responsável), apresentando características fixas que permitem a sua aplicação de forma
regular nos demais documentos do Livro. Espera-se com esse trabalho ajudar no entendimento das relações
discursivas e estruturais dos textos coloniais brasileiros.

Apresentador: Camila Ferreira de Mello

Título:  PG - A Alternância Dativa no Português Popular do Interior do Estado da Bahia

Orientador: Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti

Esta análise tem como objeto a forma das estruturas construídas por verbos que selecionam dois argumentos internos
na amostra de fala dos municípios de Poções e Santo Antônio de Jesus - Ba., utilizando o enquadramento teórico e
metodológico da Teoria da Variação. O português brasileiro (PB) tem como estrutura principal da dupla
complementação a ordem verbo-objeto direto-objeto indireto regido pela preposição a ou para (V-SNOD-SPOI), como
exemplificado em: Eles dava o tratô pra gente. Porém, assim como em alguns crioulos e no inglês, existem no
português rural afro-brasileiro estruturas em que o objeto indireto fica imediatamente posposto ao verbo, sem a
preposição (V-SNOI- SNOD), como exemplificados em: Deu o Japonês vinte mil. Ao analisar essa variação no
português popular do interior do Estado da Bahia, este estudo buscou evidências empíricas relevantes para a
importância do contato entre línguas na formação da realidade lingüística brasileira. O corpus é composto por 48
entrevistas informais feitas com doze moradores da zona rural e doze da sede de cada município. Após levantamento
exaustivo das ocorrências e codificação dos dados, foram coletadas 494 ocorrências, das quais 87% são construções
de dativo preposicionado (VSNOD- SPOI), e 13% construções de objeto duplo (V-SNOI-SNOD). Os resultados da
análise quantitativa dos dados revelaram os fatores linguísticos que condicionam o fenômeno em foco, sendo possível
perceber também um processo de mudança em curso no sentido do desaparecimento da COD no português popular do
interior do Estado da Bahia, em função do processo de nivelamento linguístico a partir da influência dos grandes centros
urbanos sobre o interior do país

Apresentador: Carolina Antonia Silva Trindade

Título:  PG - As vogais médias pretônicas em inquéritos do projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) – Região
Centro-Oeste

Orientador: Jacyra Andrade Mota

O presente trabalho tem por objetivo analisar as possibilidades de realizações das vogais médias pretônicas /E/ e /O/ no
português brasileiro a partir dos inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil - ALiB. Este projeto toma como suporte
teórico a sociolinguística laboviana e a dialetologia pluridimensional. Fazem parte do corpus da pesquisa vinte e quatro
inquéritos das capitais da região Centro-Oeste – Cuiabá, Goiânia e Campo Grande, selecionados de acordo com a
metodologia do Projeto ALiB: informantes de ambos os sexos com dois níveis de escolaridade — fundamental e
universitário —, e de faixas etárias que compreendem a
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Apresentador: Carolina Antonia Silva Trindade

Título:  PG - As vogais médias pretônicas em inquéritos do projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB) – Região
Centro-Oeste

Orientador: Jacyra Andrade Mota

faixa I (18 a 30 anos) e a faixa II (50 a 65 anos). A construção do corpus se deu a partir das respostas válidas da
transcrição fonética dos questionários fonético e fonológico (QFF) e semântico lexical (QSL) pertencentes ao
Questionários ALiB 2001. Para a análise qualitativa, são considerados os fatores linguísticos, sociolinguísticos e
geolinguísticos. Os resultados parciais obtidos no presente estudo apontam para predominância, nessas localidades,
das vogais médias fechadas em relação às vogais médias abertas, em vocábulos como perfume, relâmpago, torneira e
tomate. A relevância de estudar tal fenômeno se deve à descrição da realidade linguística do português falado brasileiro
e poderá contribuir para a elaboração do Atlas Linguístico do Brasil.

Apresentador: Carolina dos Santos Ribeiro

Título:  PG - A AQUISIÇÃO DAS CATEGORIAS SEMÂNTICAS NOS CDI'S

Orientador: Elizabeth Reis Teixeira

Compreender a organização e o funcionamento do inventário lexical inicial, bem como traçar um perfil maturacional dos
padrões mais recorrentes na fala das crianças sempre foram metas a serem alcançadas por lingüistas interessados na
aquisição da linguagem. Nesse contexto, o presente trabalho divulga os resultados parciais da pesquisa Validação e
Normatização dos Inventários MacArthur de Desenvolvimento Comunicativo (CDI’s) no Português, realizada pelo
PROAEP - Programa de Estudos sobre Aquisição e Ensino do Português como Língua Materna. Para tanto, foram
coletados dados de 55 sujeitos, tendo como instrumentos de coleta os PROTOCOLOS PALAVRAS E GESTOS e
PALAVRAS E SENTENÇAS dos CDI’s, que possuem, respectivamente, 415 e 605 itens lexicais, divididos em 22
categorias semânticas e destinados à testagem de crianças entre 8 e 36 meses. Desta forma, objetiva-se identificar as
categorias semânticas que mais recorrem na fase inicial de aquisição da linguagem, compreendida como o período
entre 8 e 36 meses.

Apresentador: Catarina Rocha Soares

Título:  PG - Edição Interpretativa e Elaboração de um Glossário de um Livro do Século XVII

Orientador: Rosa Virginia Barretto de Mattos

	 A obra em questão contém quatro comédias do período classicista europeu: Comédia dos Vilhalpandos, provavelmente
escrita em 1538 e publicada pela primeira vez em 1560, Comédia os Estrangeiros, escrita em 1526 e publicada em
1559, ambas de Francisco Sá de Miranda, e pelos textos de António Ferreira: Comédia de Bristo e Comédia do Cioso,
originalmente publicadas nesse documento, em 1622, data da edição utilizada na pesquisa. A escolha do corpus se
justifica, não apenas devido ao fato de duas das comédias em questão representarem um marco literário português,
imprimindo algumas inovações no âmbito da linguagem, mas também porque essa publicação fez parte da composição
do primeiro índice censorial português do século XVII. Assim, dois anos depois da publicação da obra, a qual recebeu
todas as licenças e aprovações necessárias pelos inquisitores, o livro Comedias Famosas Portuguesas apresentou-se
na lista dos muitos proibidos da época, passando a circular com muitos trechos censurados. A sociedade europeia,
principalmente lisboeta, perdeu, então, a integralidade de uma obra, marco do período classicista. Assim, para
composição do trabalho proposto neste plano, utilizaram-se duas versões: uma obra fac-símilar censurada e outra não.
Já quanto ao estudo sobre a censura, este foi postergado para pesquisas futuras, havendo apenas algumas possíveis
hipóteses.  A pesquisa visou, pois, um estudo da obra, bem como um levantamento lexical, já que é nesse nível da
linguagem em que as transformações e influências se fazem mais visíveis e presentes, retratando, assim, a sociedade
da época, renovadora em muitos aspectos.

Apresentador: Claudia Alexandra Silva Santos

Título:  PG - NEGROS E ÍNDIOS NA TELA: LEITURAS SOBRE IMAGENS EM MOVIMENTO

Orientador: America Lucia Silva Cesar

Este artigo apresenta o projeto de pesquisa de doutorado desenvolvido no âmbito do PPGLL da UFBA desde o início de
2010. Temos como objeto de pesquisa filmes, documentários e animações empregados no âmbito da educação para as
relações raciais investigando qual a relação com o redimensionamento de práticas e currículos na perspectiva das leis
10.639/03 e 11.645/08  - leis que instituem a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana, afro-brasileira e
indígena.. Nossa intenção na pesquisa é compreender como as narrativas constituídas pelas imagens em movimento
têm sido usadas no contexto da escola, mais especificamente no âmbito do ensino e aprendizagem de línguas.
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Apresentador: Cristiane Fernandes Moreira

Título:  PG - Um estudo preliminar sobre as metáforas ontológicas da maré

Orientador: Teresa Leal Goncalves Pereira

A temática refere-se ao objeto de pesquisa para o Doutorado, cuja proposta é não só estudar a metáfora, mas a
interação do homem com as metáforas, a partir de determinados aspectos referentes ao paradigma semântico nominal
encontrados no vocabulário dos pescadores de Baiacu-Ilha de Itaparica/Bahia. É um estudo de como as expressões
linguísticas podem corresponder diretamente ao mundo, com a intervenção da compreensão humana. É uma análise
com dados empíricos, a fim de estruturar uma atividade cotidiana. Demonstra o estudo semântico cognitivo com base
na teoria da metáfora proposta por Lakoff e Johnson (2002).

Apresentador: Cristiane Santos Pereira

Título:  PG - Vocabulário exaustivo de um documento do final do período arcaico do português: Regra e
definições do Mestrado da Ordem de Cristo

Orientador: Americo Venancio Lopes Machado

Os estudos voltados para o léxico têm, ultimamente, alcançado maior destaque nos centros
de pesquisas de diversas universidades, não só do país como também nas universidades
estrangeiras. Seguindo essa ordem, propôs-se como atividade de pesquisa a confecção de
um vocabulário exaustivo, realizado a partir da edição interpretativa de um documento
intitulado Regra e definições do Mestrado da Ordem de Cristo. O trabalho de edição do
documento em questão foi realizado como atividade de pesquisa do período de vigência da
bolsa anterior (Agosto de 2008 / Julho de 2009). Regra e definições do Mestrado da Ordem
de Cristo é um documento escrito em língua portuguesa, datado de 08 de Dezembro de
1503, de caráter doutrinário e se encontra depositado na Biblioteca Nacional de Lisboa, em
Portugal. A pesquisa proposta teve o objetivo de recuperar parte do esteio lexical
quinhentista da língua portuguesa e cumprir a função de colaborar com a nomenclatura do
projeto Deparc – Dicionário Etimológico do Português Arcaico, ao qual a pesquisa se filia.
O trabalho desenvolvido visa dar continuidade à formação em linguística histórica iniciada
em 2008, ampliando o foco filológico, para a ótica lexicográfica.

Apresentador: Diego Santana Cancio

Título: A variação dos pronomes de primeira pessoa em orações infinitivas na fala de soteropolitanos

Orientador: Danniel da Silva Carvalho

O objetivo do presente trabalho é descrever o comportamento dos pronomes EU e MIM na posição sujeito de orações
infinitivas encaixadas precedidas pela preposição PARA (Ex.: Comprei feijão para eu/mim comer.) na fala de
soteropolitanos. Será verificado se o português brasileiro não só permite o uso do pronome pleno EU nesta determinada
posição argumental, mas também a forma oblíqua MIM, a partir da análise dos contextos sintáticos que podem
favorecer a ocorrência de ambas as formas, baseando-se na Teoria da Regência e Ligação, proposta por Chomsky
(1981; 1986).

Apresentador: Elenilma da Silva Moreira

Título: Acervo didático do projeto ETNOESCRITURAS

Orientador: Jose Henrique de Freitas Santos

O projeto ETNOESCRITURAS: proficiência multimodal de leitura e escrita em contextos extraescolares tem como
objetivo analisar os processos de leitura e escrita que se constroem de forma articulada no movimento hip hop por meio
da multimodalidade, ou seja, através da associação de textos, imagens, sons e gestualidades.  A primeira etapa de
constituição do acervo didático do projeto ETNOESCRITURAS constituiu-se, assim, como ação básica de minha
atuação na pesquisa para possibilitar ao grupo a análise preliminar do acervo tanto dos textos teóricos estudados
quanto das entrevistas e das imagens e gravações obtidas até o momento. Neste processo, pude colaborar de forma
relevante com o grupo para que ele alcançasse alguns resultados iniciais através da: elaboração de fichas de entrevista
em conjunto com orientador e outros bolsistas, seleção das pessoas a serem entrevistadas, tabulação dos dados
iniciais do projeto, apesar de serem ainda muito poucos. Além disso, a participação regular nas reuniões do grupo de
pesquisa, a organização do Seminário "Rasuras: corpo, leitura e escrita"  (este evento ocorrerá em outubro para
publicização na UFBA dos resultados iniciais alcançados), bem como da apresentação de comunicação prevista para
evento internacional de Linguística Aplicada que ocorrerá em novembro no próprio Intituto de Letras da UFBA, sinalizam
parte de minha produção realizada no grupo de pesquisa, em que dediquei-me, além da constituição do acervo, a
refletir sobre a educação extraescolar no movimento hip hop.
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Apresentador: Ellen Gonçalves Figueredo

Título:  PG - As vogais pretônicas em inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB)

Orientador: Suzana Alice Marcelino da Silva

	O presente trabalho examina o comportamento das vogais médias em posição pré-acentuada, em duas regiões
brasileiras, com base nos dados do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB),  a partir dos resultados registrados
nas respostas dos questionários fonético-fonológico e semântico-lexical do referido projeto. A análise da variação das
vogais médias pretônicas afigura-se como relevante para o conhecimento e a descrição da realidade linguística do
português falado no Brasil, principalmente no que tange ao estabelecimento de áreas dialetais. Busca-se examinar,
neste trabalho, as possibilidades de realizações das vogais médias pretônicas /E/ e /O/, em duas capitais, João Pessoa,
na região Nordeste, e Curitiba, na região Sul, a partir dos dados coletados em 16 inquéritos que contemplam
informantes de ambos os sexos, distribuídos equitativamente por duas faixas etárias — faixa I, de 18 a 30 anos, e faixa
II, de 50 a 65 anos —, e por dois níveis de escolaridade — fundamental e universitário. Em João Pessoa observaram-se
uma predominância das vogais médias abertas, tanto anteriores quanto posteriores, seguida das vogais médias
fechadas.  Em Curitiba, a predominância é das vogais médias fechadas, seguida das vogais abertas. A presença
significativa das vogais médias abertas pré-acentuadas em João Pessoa corrobora a prevalência que esta vogal tem na
região Nordeste e, no que se refere à região Sul, verifica-se a predominância das vogais médias fechadas, fato tido
como característico dessa área.

Apresentador: Fernanda de Oliveira Cerqueira

Título:  PG - O objeto direto pronominal na fala soteropolitana

Orientador: Danniel da Silva Carvalho

As gramáticas tradicionais e consequentemente a escolarização básica (níveis fundamental e médio) postulam que o
pronome pessoal do caso reto “ele” não deve ser utilizado em posição de objeto direto, recomendando-se o uso do
pronome pessoal do caso oblíquo “o” em posição pós-verbal. Porém, sentenças como “Encontrei ele.” são comuns em
português brasileiro, especialmente no dialeto de Salvador. Esse trabalho visa verificar a sintaxe dos pronomes plenos
de 3ª pessoa em posição acusativa de sentenças declarativas do dialeto soteropolitano, a partir da descrição e análise
de dados de falante nativo, conforme Chomsky (1981, 1986).

Apresentador: Fernanda Mendes de Oliveira

Título:  PG - O clítico se em atas de africanos e brasileiros do século XIX

Orientador: Danniel da Silva Carvalho

O referente trabalho utiliza como aporte a Teoria Gerativa (cf. CHOMSKY, 1981-1986) a fim de elaborar uma descrição
e uma análise sintático-semânticas do clítico átono se, enfocando sua função reflexiva. Tradicionalmente, o se é
classificado como pronome reflexivo das terceiras pessoas do singular, ele e ela, e do plural, eles e elas. Além de
também poder se referir a segunda pessoa do singular, você, e do plural, vocês, e a primeira pessoa do plural, a gente.
Mas tal clítico pode se ligar ainda aos pronomes de primeira pessoa do singular e do plural, eu e nós, e ao de segunda
pessoa do singular, tu. A diferença entre o se e os demais clíticos do português brasileiro (PB) caracteriza-se pela
ausência de traços de pessoa, número e gênero e parece indicar que ele se comporta como uma espécie de afixo preso
ao verbo como marca de reflexividade (cf. BRITO, 2009). Um fator que será observado é a impossibilidade de ligação
não local entre o verbo e o se, mesmo quando ligado às terceiras pessoas (primeira e segunda, singular, plural).

Apresentador: Fernanda Patricio Mariano

Título: DILEMAS E PERSPECTIVAS NO APRENDIZADO DE ESTUDANTES SURDOS-MUDOS NO ENSINO
FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DE SALVADOR

Orientador: Denise Maria Oliveira Zoghbi

Este presente trabalho, cujo tema “Dilemas e Perspectivas no Aprendizado de estudantes surdos-mudos no Ensino
Fundamental das Escolas de Salvador”, inserido no projeto: (Re) construção de identidades no discurso inclusivo da
educação, pretende investigar aspectos relevantes que caracterizam as condições de letramento para esses estudantes
surdos-mudos, bem como analisar o aprendizado e desempenho das competências e habilidades com diversas
atividades de leitura e escrita. Como sabemos, o Ensino Fundamental é um dos ciclos mais importante para esses
estudantes, já que estes têm contato com as variedades textuais da língua portuguesa, tipologias textuais e gêneros
textuais. Segundo Marcuschi (2008, p.155), “Sabe-se que a definição de gênero textual remete aos textos que
encontramos em nossa vida diária e que apresentam padrões sócio-comunicativos característicos definidos por
composições funcionais, objetivos enunciativos e estilos concretamente realizados na integração de forças históricas,
sociais, institucionais e técnicas”. No âmbito da sala de aula, essa pesquisa visa não só discutir como esse sujeito pode/
deve ser inserido nesse meio e de que maneira tais mudanças refletem na qualidade de vida.
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Apresentador: Francine Barreto da Luz Silva

Título: O espanhol em estabelecimentos comerciais de Salvador

Orientador: Marcia Paraquett Fernandes

Considerando que o projeto envolve a formação de professores de espanhol, a possibilidade de identificar a presença
de personalidades do universo cultural hispânico em Salvador me levou a compreender que há relações interculturais
entre a cultura local e a da língua estrangeira alvo. Essa compreensão me ajudou a entender que a aprendizagem de
uma língua estrangeira se faz a partir de diálogos entre a cultura do aprendiz e a língua estrangeira alvo, o que implica
na compreensão de que aprender línguas é colaborar para a “desestrangeirização” do mundo.
Portanto, o resultado que este projeto me trouxe é de caráter qualitativo, pois a pesquisa e as leituras teóricas
realizadas me ajudaram a pensar em minha futura prática como professora de espanhol. Dessa forma, contribuiu para a
definição de práticas metodológicas e ideológicas que estejam em consonância com as necessidades e especificidades
da cidade de Salvador, onde realizo minha prática pedagógica.

Apresentador: Harmensz Van Rin Morais de Assis

Título:  PG - ONOMÁSTICA: uma breve introdução

Orientador: Tania Conceicao Freire Lobo

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um breve panorama histórico da Onomástica, como também traça
uma síntese dos princípios teóricos sobre este campo da ciência da linguagem - ramo da lingüística que estuda o nome
próprio. No Brasil, as atuais pesquisas onomásticas vêm justamente resgatando a história social contida nos nomes de
uma determinada região, partindo da etimologia para reconstruir os significados e, depois, traçar um panorama
motivacional da região em questão, como um resgate ideológico do denominador e preservação do fundo da memória.
Desse modo, Projetos como o Atlas Toponímico do Brasil (e suas variantes regionais) coordenado pela Profª Dr Maria
Vicentina e Paula do Amaral Dick, é um exemplo concreto de pesquisas desenvolvidas a partir dessa temática.

Apresentador: Hervickton Israel de Oliveira

Título:  PG - Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Amparo: edição de um documento baiano de
1785

Orientador: Rosa Virginia Barretto de Mattos

Pretendeu-se neste trabalho elaborar uma edição do Compromisso da Irmandade de Nossa Senhora do Amparo,
manuscrito datado de 1785, depositado no acervo de obras raras da Biblioteca Pública do Estado da Bahia. A leitura
empreendida, de caráter conservador, procurou atender ao máximo os rigores exigidos pela Filologia Textual, sendo
necessária uma reflexão bem cuidada em relação aos critérios editoriais que recaíram sobre a edição, critérios estes
que privilegiaram as características linguísticas e gráficas do texto setecentista. Procedeu-se também a uma
caracacterização do documento que apresenta peculiaridades da escrita da época.

Apresentador: Isamar Neiva de Santana

Título:  PG - O “FUTURO” SOB A PERSPECTIVA DO “PRESENTE”: ESTUDO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO DE
FUTURO DO PRESENTE E FUTURO DO PRETÉRITO A PARTIR DE DADOS DO PROJETO ATLAS LINGUÍSTICO
DO BRASIL (PROJETO ALiB)

Orientador: Americo Venancio Lopes Machado

No que tange aos verbos, observa-se que, em qualquer definição, recente ou antiga, a associação com a noção
temporal é, com mais ou menos ênfase, inevitável e, por conseguinte, uma das questões centrais a respeito da
enunciação. Considerando a história e a variabilidade da língua, o sistema modo-temporal tem sofrido profundas
reestruturações, dentre as quais se destacam a não-marcação morfológica do aspecto verbal e a possibilidade de
substituição entre os elementos da categoria verbal de tempo, as quais ocorrem em função da flexibilidade do sistema e
da intencionalidade do falante em comunicar-se e em adaptar-se socialmente dentro de uma comunidade linguística. No
tocante aos eventos de fala do português brasileiro, tem-se observado oscilação de uso das formas verbais que
expressam futuridade tanto no que concerne ao tempo e ao aspecto, quanto ao comportamento morfossintático, i. e.,
quer seja com a forma sintética (uso do morfema modo-temporal) quer seja com a perífrase verbal (uso do verbo
infinitivo precedido por auxiliar, em geral, o verbo ir). Segundo (MARROQUIM, 1996) e (NOOL, 2008), as formas
preponderantes de futuro no português do Brasil são a perífrase verbal e a maneira adverbial, estando a forma canônica
(forma sintética com uso do morfema modo-temporal) de futuro em desuso. Com vistas à descrição do uso dos verbos
que expressam futuridade, o presente trabalho, recorte de uma pesquisa de mestrado mais ampla, fundamenta-se no
aporte teórico e metodológico da Linguística Histórica, notadamente da Dialectologia Pluridimensional e da
Sociolinguística Variacionista Laboviana, a fim de observar quais os contextos linguísticos e
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Apresentador: Isamar Neiva de Santana

Título:  PG - O “FUTURO” SOB A PERSPECTIVA DO “PRESENTE”: ESTUDO DAS FORMAS DE EXPRESSÃO DE
FUTURO DO PRESENTE E FUTURO DO PRETÉRITO A PARTIR DE DADOS DO PROJETO ATLAS LINGUÍSTICO
DO BRASIL (PROJETO ALiB)

Orientador: Americo Venancio Lopes Machado

extralinguísticos favorecem a oscilação de uso das formas verbais que expressam futuridade, em eventos de fala do
português brasileiro. O corpus de análise constitui-se de 200 inquéritos realizados pelo Projeto Atlas Linguístico do
Brasil (Projeto ALiB) em 25 capitais brasileiras, nas quais se documentou a fala de oito informantes, quatro homens e
quatro mulheres, dispostos, equiparadamente, em duas faixas etárias — 18 a 30 e 50 a 65 anos — e em dois níveis de
escolaridade — fundamental e universitário –, visando observar além da diatopia, características diagenéricas,
diageracionais e diastráticas. A fim de cotejar a frequência de uso das ocorrências das variáveis, os dados são
submetidos ao Programa GOLDVARB, obedecendo a uma codificação anteriormente realizada que visa à observação
de contextos linguísticos como, por exemplo, a presença de marcadores temporais e do elemento condicional “se”,
assim como do exame de variáveis pragmático-discursivas e sociais. A análise restringe-se às construções que
expressam futuridade habitual ou de rotina e às sentenças condicionais obtidas a partir das respostas dos informantes
às questões específicas constantes do Questionário ALiB, formuladas da seguinte maneira: “O que você fará amanhã?”
e “O que você faria se ganhasse na loteria?”. Obtiveram-se por principais resultados, i) incidência do efeito gatilho; ii)
uso majoritário da perífrase verbal em detrimento do uso das formas canônicas quer seja quanto ao futuro do presente
quer seja quanto ao futuro do pretérito.

Apresentador: Isis Carla Purificacao Oliveira

Título: ANTROPONÍMIA DA LÍNGUA PORTUGUESA: UM ESTUDO A RESPEITO DE SOBRENOMES

Orientador: Aurelina Ariadne Domingues Almeida

O objetivo deste trabalho é continuar a pesquisa realizada no campo onomástico da língua portuguesa, na Universidade
Federal da Bahia, iniciada desde o ano de 2007. Para isso, discutiremos a questão da significação de antropônimos,
considerando a história de alguns sobrenomes e de suas categorias de classificação. Para a realização deste trabalho,
utilizaremos como corpus a lista dos aprovados no vestibular do ano de 2005, do qual destacaremos os sobrenomes
iniciados pela letra “A”, como Abade, Almeida, Alves, Andrade, Azevedo, entre outros. Tomaremos como base teórica
estudos antroponímicos da língua portuguesa, a exemplo dos realizados por Carvalhinhos (2007), Castro (2002),
Câmara Jr. (1979) e Dick (1992). Também, consultaremos dicionários onomásticos do português, organiza dos por
Nascentes (1952) e Machado (1981), que darão maiores subsídios para a realização da nossa análise.

Apresentador: Jamile Cardoso Dias

Título: O Espanhol em Ruas de Salvador

Orientador: Marcia Paraquett Fernandes

O trabalho em questão é resultado da pesquisa de PIBIC que estou realizando sob a orientação da Prof. Dra. Marcia
Paraquett e que consiste no reconhecimento da presença da cultura hispânica em Salvador, cidade onde resido e
desenvolvo minha formação como futura professora de espanhol. Tendo em vista que a formação de professores de
línguas estrangeiras prevê, entre outros aspectos, que o professor precisa estar atento às relações interculturais entre a
cultura local e a da língua estrangeira alvo, a concepção de que pode haver relações interculturais entre a cultura local e
a da língua estrangeira alvo poderá ajudar a entender que a aprendizagem de uma língua estrangeira se faz a partir de
diálogos entre sua cultura e a da língua estrangeira alvo, o que implica na compreensão que aprender línguas é
colaborar para a “desestrangeirizaçao” do mundo. Portanto, a proposta foi investigar em que ruas ou bairros de
Salvador está presente a cultura hispânica, seja na forma de homenagear personagens históricos ou países de língua
espanhola. A intenção, no entanto, não foi limitar-se ao mapeamento desses registros, mas tentar compreender essas
escolhas para, então, estabelecer-se o diálogo cultural que certamente há entre Salvador e a língua-cultura na qual
estou me formando como professora.

Apresentador: Jaqueline Carvalho Martins de

Título:  PG - O Livro Velho do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia e a trajetória dos D'Ávila no Brasil:
índices, abreviaturas e edição digital

Orientador: Alicia Duha Lose

Em Por uma trajetória dos D'Ávilas no Brasil através dos Livros de Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia, projeto
de pesquisa em nível de mestrado orientado pela Profa Dra Alícia Duhá Lose, tem-se por objetivo primordial a reunião,
balizada por critérios filológicos rigorosos, de documentos que dizem respeito à família D'Ávila, considerada por muitos
historiadores como uma das famílias mais poderosas do Brasil Colônia e Império em terras, material bélico e humano,
bem como em gado e influência política. Recenseados os documentos que se acham no Livro Velho, o primeiro volume
da coleção de registros de bens legados ao
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Apresentador: Jaqueline Carvalho Martins de

Título:  PG - O Livro Velho do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia e a trajetória dos D'Ávila no Brasil:
índices, abreviaturas e edição digital

Orientador: Alicia Duha Lose

Mosteiro de São Bento da Bahia por famílias abastadas e tradicionais, procede-se a produção parcial dos índices
(onomástico e cronológico) e da lista de abreviaturas encontradas neste volume em específico. Pretende-se apresentar,
com este trabalho, técnicas e critérios estabelecidos para tal produção, que traz em seu bojo o aparato teórico
amparado na Lexicologia e Braquigrafia, relacionando-a com a forma eleita para que os resultados em sua versão final
sejam organizados (contando com a recensão nos Livros Velho, I e II do Tombo): a edição em formato digital.

Apresentador: Jose Nilton Santos da Cruz Junior

Título:  PG - VOCÊ TEM COMPETÊNCIA? CONSIDERAÇÕES EM TORNO DOS CONCEITOS DE COMPETÊNCIA
NOS ESTUDOS LINGUÍSTICOS

Orientador: Antonio Marcos da Silva Pereira

Tenciono, neste artigo, problematizar os usos da noção de competência nos estudos linguísticos. O conceito de
competência ocupa um lugar de relevância no campo da linguística, e tem assumido  apresentações e qualificações
distintas a partir da perspectiva de autores contemporâneos que estão ligados à área da etnografia da linguagem,
sociolinguística e, em especial, linguística aplicada. Apresento no artigo um esforço genealógico, no sentido de mapear
algumas matrizes pioneiras para o uso da noção – como o conceito "original" de competência linguística, preconizado
pelo linguista norte-americano Noam Chomsky, na década de 1960, e o conceito de competência comunicativa centrado
na figura do também linguista norte-americano Dell Hymes, na década de 1970 – e a partir daí exploro várias definições
posteriores e qualificações da noção de competência que circulam no espaço acadêmico contemporâneo, enfatizando
suas relações de maior ou menor proximidade com as formulações originais, buscando mostrar que o tratamento que se
dá a esses conceitos tem implicações para nossa postura como discentes, docentes e pesquisadores.

Apresentador: Júlia Vasconcelos Gonçalves Matos

Título:  PG - UMA ANÁLISE CRÍTICA DA AUTONOMIA DO ALUNO NOS LIVROS DIDÁTICOS: UM CONTRASTE
ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA COM BASE EM LIVROS DIDÁTICOS VOLTADOS PARA O ENSINO DE ALEMÃO

Orientador: Jael Glauce da Fonseca

O livro didático é um dos diversos tipos de materiais que podem ser utilizados em sala de aula para o ensino-
aprendizagem de uma língua estrangeira. O livro didático é a reapresentação de um posicionamento metodológico,
através dele infere-se a(s) abordagem(ns) norteadora(s) para o processo de ensino de uma língua estrangeira. Durante
muito tempo o livro didático era constituído por conceitos gramaticais abstratos, listas de vocábulos e tradução; pois as
abordagens por muito tempo seguiram esses preceitos. Com o surgimento de novas abordagens o livro didático sofria
modificações de forma a se adaptar as mudanças ocorridas no sistema de ensino de línguas. O ensino de língua alemã,
assim como o das demais línguas européias, tem como norte o Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas
que estabelece dentre outros parâmetros o fornecimento de uma base comum para a elaboração de livros didáticos das
línguas européias. O Quadro Europeu Comum, no entanto, não delimita uma abordagem a ser seguida na elaboração
destes, mas especifica objetivos que devem ser seguidos no tocante ao ensino de línguas. Dentre os objetivos está a
promoção da cidadania: “promover métodos de ensino das línguas vivas que reforcem a independência de pensamento,
de juízos críticos e de acção, associada a capacidades sociais e a responsabilidade” (CONSELHO DA EUROPA, 2001,
p. 22). O Quadro Europeu Comum, desse modo, tem o desenvolvimento da autonomia do aluno como um de seus
preceitos. Busca-se, assim, nesta pesquisa, analisar criticamente livros didáticos para o ensino de língua alemã como
língua estrangeira, verificando como, e se, o Quadro Europeu Comum é respeitado em relação ao objetivo exposto
acima, analisando em que medida os livros didáticos de língua alemã incorporam a questão da autonomia do aluno.

Apresentador: Lavinia Neves dos Santos Mattos

Título:  PG - A (re)construção da identidade de crianças com síndrome de Down a partir do processo de leitura
de textos literários

Orientador: Denise Maria Oliveira Zoghbi

O foco de investigação desta pesquisa consiste na observação do discurso inclusivo do professor, mediado por
atividades de leitura de textos literários, para a promoção da inclusão e (re)construção da identidade de crianças com a
síndrome de Down. Para o desenvolvimento deste trabalho, adotamos os pressupostos da Linguística Aplicada,
refletindo principalmente sobre a fala de Moita Lopes (2003) e Voivodic (2008), no que se refere às práticas discursivas,
às identidades fragmentadas e à inclusão de crianças com síndrome de Down. Os resultados alcançados com este
trabalho revelaram que o discurso inclusivo se efetiva consideravelmente em situações de reflexão por parte do
professor, tanto sobre a sua própria prática quanto referente às diretrizes da Educação Especial, sendo que no âmbito
da sala de aula, no contato direto com o aluno com síndrome de Down, esse discurso não possibilitou de forma plena
e/ou satisfatória a inclusão e a
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Apresentador: Lavinia Neves dos Santos Mattos

Título:  PG - A (re)construção da identidade de crianças com síndrome de Down a partir do processo de leitura
de textos literários

Orientador: Denise Maria Oliveira Zoghbi

(re)construção da identidade desses alunos. Diante disso, buscamos tecer algumas reflexões que venham a contribuir
para o entendimento do papel discursivo do professor nas relações sociais e de inclusão no ensino regular.

Apresentador: Leandro Almeida dos Santos

Título:  PG - “OS MARCADORES TEMPORAIS NO PROJETO ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL(AliB):O QUE
REVELAM DADOS DAS CAPITAIS NORDESTINAS,RECIFE E SALVADOR.”

Orientador: Marcela Moura Torres Paim

O seguinte trabalho tem por objetivo analisar os marcadores temporais de estrutura pontual que se referem ao presente
e ao passado, como “atualmente, antigamente, hoje, ontem etc.” presentes nos inquéritos de duas capitais nordestinas,
Recife e Salvador, as quais fazem parte do corpus do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (ALiB). Tal projeto analisa os
inquéritos utilizando os fatores sociais de gênero, escolaridade, faixa etária, os diatópicos e os diastráticos para análise
dos dados linguísticos. Portanto, os resultados parciais obtidos nesse estudo mostram como os marcadores temporais
de forma pontual podem ser responsáveis pela construção, projeção e manutenção da identidade do informante, sejam
eles da I faixa (18 a 30 anos) ou da II faixa (50 a 65 anos), homens ou mulheres, pertencentes a diferentes classes
sociais e níveis de escolaridade.

Apresentador: Lenise Borges Requiao Montalvao

Título: Acessibilidade e Educação: as condições de acessibilidade e o desenvolvimento educacional de
estudantes portadores de deficiências físicas locomotoras.

Orientador: Denise Maria Oliveira Zoghbi

O subprojeto intitulado de Acessibilidade e Educação: as condições de acessibilidade e o desenvolvimento educacional
de estudantes portadores de deficiências físicas locomotoras está inserido no projeto: (Re)Construção de Identidades
no discurso inclusivo da Educação, desenvolvido pela Profa. Denise Maria Oliveira Zoghbi. Seu objetivo é a análise
investigativa e crítica dos aspectos relevantes que caracterizam as condições de acessibilidade nas escolas de ensino
básico e de que forma esta questão pode interferir ou não no desempenho escolar e na formação do aluno enquanto
membro de uma sociedade que deve assegurar-lhe sua inclusão de forma satisfatória e positiva, e não apenas integrá-
lo dentro de determinado contexto educacional. Seu embasamento encontra-se fundado nos conceitos da Lingüística
Aplicada Contemporânea e seus estudos no âmbito interacional sócio-histórico-cultural, respeitando as diversidades e
individualidades. Dessa forma poderão ser ouvidas as vozes minoritárias que durante muito tempo ficaram à margem
das discussões sociais e políticas entendidas como amálgamas identitários por Moita Lopes, o qual também defende a
existência de um sujeito sócio-histórico situado onde a heterogeneidade e a fragmentação das suas identidades são
traços marcantes do próprio contexto em que está inserido, neste caso específico o contexto escolar. Em uma primeira
etapa serão necessários suportes teóricos que norteiem o desenvolvimento deste trabalho, a exemplo de nomes como
o de Moita Lopes, Rajagopalan, Vygotsky, Baktin, Stuart Hall, entre outros que também possam estar relacionados ao
tema da inclusão de portadores de necessidades especiais.

Apresentador: Lisana Rodrigues Trindade Sampaio

Título:  PG - Edição Interpretativa da Coronica do Condestabre de Purtugal: Aspectos da Onomástica de uma
Obra Quinhentista

Orientador: Americo Venancio Lopes Machado

O trabalho aqui proposto visa à apresentação de um glossário onomástico, nomeadamente dos antropônimos e dos
topônimos, patentes na obra Coronica do Condestabre de Purtugal, extraídos da edição interpretativa que se elaborou
precedentemente como atividade de pesquisa de iniciação científica no âmbito do Programa para a História da Língua
Portuguesa (PROHPOR). Tendo em vista que o documento se situa num período recuado da língua, em que a variação
linguística, sobretudo gráfica, se operava de forma intensa em função da ausência de normativização, a realização de
um glossário onomástico figura-se oportuna porque permite o resgate do cenário histórico e linguístico em que a obra se
insere. Utilizou-se como método de trabalho os preceitos da lexicografia histórica, buscando revelar, na elaboração dos
verbetes, informações sócio-históricas e econômicas, assim como a origem etimológica dos elementos nominais,
revelando cenários de contato linguístico. Por se considerar que a construção de glossários contribui para o
conhecimento da história do léxico na perspectiva em que funciona como “melhor meio” para a composição de
dicionários históricos, pensa-se ser de alguma contribuição a realização da pesquisa. Os resultados deste trabalho
serão integrados à nomenclatura do Projeto DEPARC (Dicionário Etimológico do Português Arcaico), em andamento.
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Apresentador: Livia Borges Souza Magalhaes

Título:  PG - A edição digital do Livro de Aforamentos do Mosteiro de São Bento da Bahia

Orientador: Alicia Duha Lose

Em pleno século XXI, as evoluções tecnológicas estão se alastrando e trazendo grandes benefícios para os mais
diversos campos da sociedade. A filologia, ciência que estuda as civilizações a partir dos textos elaborados por ela,
também tem lucrado com esses avanços e, uma comprovação disso é o uso das edições digitais.  Feitas em formato
HTML, por conta do seu caráter dinâmico, possibilitaram a inserção de informações extra, nos mais diversos formatos, o
que permite a construção de diálogos diretos entre a obra editada e informações almejadas pelo editor. O Livro de
Aforamentos do Mosteiro de São Bento da Bahia, códice iniciado em 1743 e encerrado em 1874, que contém uma série
de registro de aforamentos de terrenos da cidade de Salvador,  vem passando por esse processo de edição de caráter
digital, visto que, ela, além de ser prática, permite a agregação de mapas, músicas, fotos antigas e atuais da localidade
referida, enfim, informações que foram construídas ao longo dos séculos em que o livro esteve  salvaguardado no
Arquivo  do Mosteiro de São Bento da Bahia.

Apresentador: Luana Ferreira Rodrigues

Título:  PG - Dicionário Contrastivo Português-Espanhol: Unidades Fraseológicas

Orientador: Maria Eugenia Olimpio de Oliveira

O projeto no qual trabalhamos trata-se de um subprojeto de pesquisa que está vinculado ao projeto “Dicionário
Contrastivo Português-Espanhol” (DiCoPoEs) e teve início em outubro de 2008. Seu objetivo geral era, a partir de uma
base científica sustentada pelos princípios da teoria e da metodologia lexicográficas, assim como pelos pressupostos da
Lingüística Contrastiva, elaborar um dicionário contrastivo (português-espanhol), cujo fim precípuo fosse subsidiar a
produção de textos em espanhol como língua estrangeira por parte de falantes que têm o português como língua
materna. Nosso projeto de pesquisa: “Dicionário Contrastivo Português-Espanhol: Unidades Fraseológicas” inseriu-se
neste macro projeto com o objetivo principal de estabelecer os parâmetros para o tratamento lexicográfico das unidades
fraseológicas (UF) que integrariam o dicionário. Mais especificamente, trabalhamos com as locuções ou expressões
idiomáticas, termo mais usado em língua portuguesa. Nesta comunicação, tratamos de algumas questões relacionadas
ao tratamento dispensado às UF nos dicionários que serviram de base para a constituição de um corpus de locuções
em língua portuguesa: Houaiss; A. (2008), Ferreira, A. B. de Holanda (2000) e Borba (2002).

Apresentador: Luana Santos Pedreira

Título:  PG - A DÊIXIS TEMPORAL NO LIVRO VELHO DO TOMBO: DO PRESENTE DO INDICATIVO AO
PRETÉRITO PERFEITO.

Orientador: Celia Marques Telles

Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo acerca da análise do discurso, em especial a dêixis temporal
tendo como corpus os fólios 119ºr e 119ºv do Livro Velho do Tombo. Isso será feito partindo do trabalho inicial sobre a
dêixis temporal e o levantamento dos verbos feito nos documentos durante o qual se percebeu que há uma maior
recorrência da forma verbal pretérito perfeito simples e que os relatos encontrados nesses documentos sofrem um
afastamento do sujeito autor ao ser relatado, inserindo-os, portanto, na situação comunicativa de mundo narrado. Toda
a análise considerou a época do Livro Velho do Tombo, objeto deste trabalho, e seu contexto. A dêixis se manifesta em
um discurso para “apontar” o momento da enunciação, assim, elas designam o conjunto de palavras ou expressões que
têm como função mostrar o contexto situacional, pois como se sabe, as palavras e as expressões podem afetar
diretamente um discurso e o seu significado. Além dos verbos, a análise atual irá traçar uma linha do tempo nas
sentenças dos documentos que se encontram em seu maior número no pretérito perfeito simples seguido do presente
do indicativo, colocando-os também na categoria citada. O trabalho se propõe também a estudar o uso da terceira
pessoa nos verbos encontrados e como ela se situa nos relatos. O Livro Velho do Tombo contem relatos de teor
jurídico, trazendo também referências políticas, sociais, geográficas, culturais e históricas, referências essas de grande
importância para nossa história. Assim, espera-se estar contribuindo para uma melhor compreensão acerca da dêixis
temporal no Livro Velho do Tombo do Mosteiro de São Bento da Bahia.

Apresentador: Mailson dos Santos Lopes

Título:  PG - ANTROPONÍMIA BAIANA DO SÉCULO XIX: OS NOMES EM REGISTROS DE CASAMENTO NA
FREGUESIA DE SÃO BRAZ DE TAPEROÁ.

Orientador: Juliana Soledade Barbosa Coelho

Os antropônimos — nomes próprios de pessoa — constituem um rico manancial para o conhecimento lingüístico e
cultural, visto que possibilitam o entendimento sobre diversos traços da religiosidade, do pensamento e da ideologia do
povo que deles se utiliza para a denominação humana. A análise dos antropônimos através de uma perspectiva
diacrônica, buscando compreender suas origens e sua evolução através de um eixo temporal, é uma forma significativa
para se resgatar fatos sociais, culturais e religiosos, entre outros. Fatos que, aparentemente, parecem perdidos ou
dissolvidos no tempo, mas que são passíveis de serem recuperados através do estudo científico debruçado sobre a
significação, sobre as formas e sobre a



Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES   Sub-Área: LINGÜÍSTICA

Apresentador: Mailson dos Santos Lopes

Título:  PG - ANTROPONÍMIA BAIANA DO SÉCULO XIX: OS NOMES EM REGISTROS DE CASAMENTO NA
FREGUESIA DE SÃO BRAZ DE TAPEROÁ.

Orientador: Juliana Soledade Barbosa Coelho

distribuição dos nomes personativos. Não resta dúvida, portanto, de que a Onomástica (em suas duas vertentes, a
antroponímia e a toponímia) é um campo de estudo utilíssimo para a reconstituição da história lingüístico-cultural de
uma sociedade. A pesquisa aqui sintetizada se debruça sobre a antroponímia em língua portuguesa através de registros
de casamentos da Freguesia de São Braz de Taperoá, nos anos de 1856 e 1857, com o intuito de poder contribuir para
a investigação científica dos estudos onomásticos do Português no estado da Bahia e, mais especificamente, nos
municípios que compreendem a região denominada Costa do dendê. Tendo em vista o cenário social, histórico, cultural
e religioso da outrora cognominada Villa de Taperoá, e constituindo a pesquisa no embasamento teórico-metodológico
oferecido pelo Projeto Todos os Nomes — pertencente ao grupo de pesquisa PROHPOR (Programa para a História da
Língua Portuguesa) —, este estudo busca descrever um quadro histórico geral — quer de matiz etimológica,
morfológica ou sócio-histórica — sobre o rol de antropônimos presentes no livro de registros matrimoniais da
supracitada circunscrição religiosa, nos anos de 1856 e 1857.

Apresentador: Manuela Sousa da Conceicao

Título: Constituição e análise do banco de dados do projeto Etnoescrituras

Orientador: Jose Henrique de Freitas Santos

O estudo desenvolvido teve como enfoque a análise das estratégias de leitura e escrita para além dos muros escolares,
dentro do movimento hip hop, na perspectiva de verificar como indivíduos que não possuem um alto grau de
escolaridade são altamente letrados e como os mesmos se utilizam dessa capacidade de letramento para tentar
reverter as práticas sociais de injustiça as quais são submetidos. Para atender as demandas de leitura e escrita
propiciadas pelo movimento hip hop foi necessário uma desvinculação do olhar grafocêntrico que restringe essas duas
modalidades da língua à dicotomia oralidade x escrita; através desse olhar “purificado” é possível perceber a
complexidade de signos dentro do movimento hip hop que fornecem uma gama de significados.
O aporte conceitual desta pesquisa com os temas relacionados à área de educação foram calcados nas contribuições
teóricas de Maria do Rosário Longo Mortatti, , Lynn Mario T. Menezes de Sousa e Márcia Mendonça, porém importantes
autores, como Henrique Freitas e Ana Lúcia Souza também foram acessados para fundamentação teórica acerca do
movimento hip hop. Esses conceitos apontam desdobramentos importantes e que servem de base para os objetivos
pertinentes ao estudo pretendido.

Apresentador: Manuele Bandeira de Menezes

Título: A concordância verbal junto à primeira pessoa do plural em Cinzento-Ba.

Orientador: Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti

No português do Brasil, há uma variação no uso das formas nós e a gente que representam a primeira pessoa do
discurso no plural. Ainda que de uso extremamente difundido na fala popular, e até mesmo na norma culta, o gente
ainda é classificado, segundo a gramática normativa, de forma pouco clara, sendo tratado, em algumas gramáticas,
como pronome indefinido, em outras, como substantivo apenas ou ainda, como fórmula de representação da primeira
pessoa. Nota-se, na fala popular brasileira, uma variação significativa com relação à concordância da primeira pessoa
do plural, seja com o uso de nós ou de a gente. A atual pesquisa pretende uma análise empírica do uso de nós e a
gente na posição de sujeito, analisando também a aplicação da regra de concordância verbal junto à primeira pessoa do
plural. Para a elaboração do estudo, utilizou-se a fala vernácula de 12 informantes da comunidade afro-brasileira
isolada, Cinzento, localizado no município de Planalto, no semiárido baiano. Com base nos princípios teórico-
metodológicos da Sociolinguística Variacionista Laboviana, as análises foram organizadas de acordo com as seguintes
variáveis sociais: sexo; comunidade; escolaridade; estada fora da comunidade; faixa etária. E os resultados mostraram
uma relativa predominância da forma a gente, em detrimento nós com frequência de 56% para a variante inovadora. No
que concerne à aplicação da regra de concordância verbal junto à primeira pessoa do plural, notou-se que a
comunidade de Cinzento faz ainda um uso bastante reduzido dos morfemas verbais de 1ª pessoa do plural com uma
frequência de apenas 9,5%.

Apresentador: Mara Raaby Candido Cruz

Título: O que podi ou podji esta língua: as consoantes oclosivas / t, d / diante da vogal alta / i / em dados do
Projeto Atlas Linguístico do Brasil.

Orientador: Jacyra Andrade Mota

O presente trabalho tem por objetivo o estudo da variação fonética das consoantes oclusivas /t, d/ diante da vogal alta /i/
em vocábulos como tia e dia no corpus do Projeto Atlas Linguístico do Brasil (Projeto ALiB), projeto que visa à
observação e descrição do português brasileiro. Este estudo contribui para o entendimento e descrição deste fenômeno
em capitais do norte do país — Belém, Boa Vista, Macapá, Manaus, Porto Velho e
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Apresentador: Mara Raaby Candido Cruz

Título: O que podi ou podji esta língua: as consoantes oclosivas / t, d / diante da vogal alta / i / em dados do
Projeto Atlas Linguístico do Brasil.

Orientador: Jacyra Andrade Mota

Rio Branco e também demonstra a diferenciação existente entre essas capitais e as capitais do nordeste brasileiro. A
análise levou em consideração fatores linguísticos, geolinguísticos e sociolinguísticos, relevantes para o trabalho,
analisando aspectos do fenômeno como o posicionamento da variante no vocábulo, nasalidade, tonicidade e fatores
como gênero, faixa etária, nível de escolaridade, nível social, entre outros. Os resultados demonstraram o uso
categórico da variante palatal em todas as cidades do Norte, observando-se um número muito reduzido de consoantes
oclusivas dentais.

Apresentador: Marilia Pinheiro Pereira

Título:  PG - Proposta de investigação da oralidade nos livros didáticos de Língua Portuguesa do Ensino
Fundamental da cidade de Salvador

Orientador: Licia Maria Bahia Heine

Esta pesquisa teve por objetivo analisar o tratamento dado à oralidade nos livros didáticos de Língua Portuguesa do
Ensino Fundamental, adotados pela Rede Pública da cidade de Salvador – Bahia, no período de 2008 a 2009, a fim de
verificar se há equívocos quanto à compreensão do fenômeno da língua falada. Para tanto, apoiou-se nos pressupostos
teóricos da Linguística Textual (LT), que tem como objeto de estudo o texto falado e escrito, alicerçado em aspectos
linguísticos, cognitivos e discursivos. Além desse aporte teórico da LT, foram focalizadas, de forma breve, as sugestões
dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), referentes ao texto oral. Buscou-se, para uma melhor compreensão da
oralidade, apresentar as suas reflexões a partir da Antiguidade greco-latina. Os resultados desta pesquisa evidenciaram
que o tratamento dado à oralidade, na coleção analisada, não contempla efetivamente o texto oral, confundindo-o, na
maioria das vezes, com uma simples leitura de um texto escrito e o simples ato de falar, lacuna que pode revelar, em
relação aos autores da coleção analisada, certo desconhecimento dos estudos discursivos, inviabilizando, destarte, que
o aluno amplie o seu conhecimento linguístico, que abarca os textos escritos ou falados em sua prática social.

Apresentador: Marla dos Santos Silva

Título:  PG - Estudo do Léxico em documentos do Livro Velho do Tombo

Orientador: Celia Marques Telles

O Livro Velho do Tombo integra um dos maiores acervos nacionais de obras raras, o do Mosteiro de São Bento da
Bahia, esse acervo dispõe de documentos manuscritos que contém as doações feitas aos monges beneditinos entre o
século XVI e XVIII. Suas páginas armazenam referências sociais, geográficas e políticas, auxiliando-nos assim na
compreensão da história baiana durante os anos do período colonial. Pelo fato de o Livro Velho do Tombo ter sido
escrito nesse primeiro momento de contato entre portugueses e índios, ele apresenta um número significativo de termos
de origem indígena, destacando-se os pertencentes ao tronco tupi. A colonização do Brasil foi uma época de intenso
contato entre culturas distintas, os portugueses que para aqui vieram se depararam com povos indígenas diferentes
deles e diferentes entre si, cada um com seu próprio sistema linguístico. Essa diversidade chamou a atenção dos
missionários jesuítas que registraram esse léxico em seus escritos. O objetivo deste trabalho é fazer uma análise dos
itens lexicais de origem indígena a partir de seu estudo etimológico, para tal foi feita uma seleção de seis itens lexicais:
ajmoré, camboas, Caramuru, carapina, Matoim e Tejupar. A apreciação desse léxico indígena presente no Livro Velho
do Tombo possibilita uma maior compreenssão da organização da sociedade indígena, trazendo assim contribuições
para diversas áreas do saber.

Apresentador: Marla Oliveira Andrade

Título:  PG - EDIÇÃO DIGITAL: A FILOLOGIA NOS NOVOS TEMPOS

Orientador: Alicia Duha Lose

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a proposta de edição digital do manuscrito que possibilitará a
interação entre a edição conservadora do documento, suas análises e seus facsímiles digitais, formando um texto
integrado, interdisciplinar e múltiplo, que oferece ao leitor diversas possibilidades de leitura. Essa edição está sendo
feita no programa Word for Windows e em linguagem html. Ocorrerá, através desta edição digital, uma relação entre
todos os pontos levantados, abordados e pesquisados, e os que ainda serão estudados, sobre o Livro I do Tombo do
Mosteiro de São Bento da Bahia, uma coletânea de textos dos séculos XVI, XVII e XVIII que foi transcrita em 1803.
Acredita-se que continuar a pesquisa com o Livro I do Tombo através da edição digital é importante por trazer a
Filologia para os tempos atuais, mantendo seu caráter de erudição e por tornar possível, com a interação do usuário, a
formação de uma abordagem polissêmica do texto editado e suas análises, além de ser imprescindível por se tratar de
um manuscrito importante para a história da construção do Brasil, pois traz informações relativas aos três primeiros
séculos de colonização do país.
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Apresentador: Odilane Santana Santos

Título: Projeto BIT-PROHPOR (Banco Informatizado de Textos do Programa para a História do Português
Brasileiro

Orientador: Rosa Virginia Barretto de Mattos

O Programa para a História da Língua Portuguesa - PROHPOR, desde 1992 constituído como Grupo de Pesquisa com
Auxílio Integrado junto ao CNPq (cf. Programa Geral - CNPq Proc. 500038/92-9), tem desenvolvido diversos trabalhos
coletivos e individuais, voltados à constituição histórica da língua portuguesa, estabelecendo como arco temporal suas
origens ao final do período arcaico, e a partir desse período, infletindo para a história do português brasileiro. Os
avanços tecnológicos empreendidos pelas ciências da computação têm, cada vez mais, disponibilizado instrumentos de
levantamento e aferição para tratamento de dados empíricos, fazendo com que a demanda por corpora informatizados
tenha, nos últimos anos, nomeadamente na Lingüística moderna, aumentado consideravelmente. Considerando que
novos recursos passaram a ser oferecidos pela cibernética  atual, notadamente no que concerne a digitalização e
arquivamento de dados, o significativo aumento do quadro do grupo de membros do PROHPOR, inclusive de jovens
voluntários, parece justificar-se a continuidade do projeto original para a constituição de um banco de textos, já iniciado,
que venha a atender a real demanda de dados para trabalhos empíricos dessa natureza. O Banco de Textos que se
pretende, pois, manter será  composto por textos escritos nas diversas fases da história da Língua Portuguesa, que
devem ser selecionados e armazenados com critérios e metodologia previamente definidos, e na medida do possível
uniformes.

Apresentador: Paula Lorena Felix Reis

Título: TER, HAVER e EXISTIR: as diversas formas de expressão do sentido existencial no português do Brasil.

Orientador: Suzana Alice Marcelino da Silva

Esta pesquisa tem como objetivo descrever o uso dos verbos “ter”, “haver” e
“existir” em expressões com valor existencial por falantes das três capitais da região sul
brasileira, de duas diferentes faixas etárias (18-30 anos; 50-65 anos) e de dois níveis de
escolaridade (níveis fundamental e superior). Este é o corpus coletado pelo Projeto Atlas
Linguístico do Brasil (Projeto ALiB) cujo objetivo é descrever a realidade linguística
brasileira, numa perspectiva dialectológica e sociolingüística, nos níveis fonéticofonológico,
semântico-lexical e morfossintático. A análise dos dados coletados revelou
maior presença do verbo “ter” (96% das ocorrências) em relação a “haver” (0,5% das
ocorrências) e “existir” (3,5% das ocorrências) nas três cidades estudadas, isto é, Curitiba,
Florianópolis e Rio Grande do Sul. Com relação à variável faixa etária, ambas as faixas
apresentaram maior índice de uso do verbo “ter” (98% na faixa I e 94% na faixa II) em
detrimento de “haver” (0,5% na faixa I e 1% na faixa II) e de “existir” (1,5% na faixa I e
5% na faixa II). Quanto à variável nível de escolaridade, o verbo “ter” também apresenta os
maiores números (97% no nível fundamental e 96% no nível superior). Os verbos “haver” e
“existir” apresentam baixos índices: 05% de haver no nível fundamental e 0,6 no nível
superior; 2,5% de existir no nível fundamental e 3,4% de existir no nível superior.

Apresentador: Renata da S Macambyra Ferreira

Título:  PG - O efeito do contato entre línguas nas estratégias de relativização no Português Afro-Brasileiro

Orientador: Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti

O efeito do contato entre línguas nas estratégias de relativização esteve geralmente relacionado à resumptivização (cf.
Tarallo, 1993). Entretanto, alguns estudos detectaram uma baixa produtividade da estratégia, mesmo em comunidades
de fala afetadas pela Transmissão Linguística Irregular – TLI (LUCCHESI, 2003). Essa pesquisa visa a entender esse
efeito partindo de duas hipóteses: i) Haveria nessas variedades do PB, segundo Ribeiro (2009), uma predominância de
relativas formadas a partir de complementizadores, em detrimento dos pronomes relativos; ii) Seguindo a  Hierarquia de
Acessibilidade (Keenan&Comrie, 1977), tais variedades teriam menos relativas encaixadas, se comparadas às
variedades mais afastadas desse contexto. Este trabalho insere-se no âmbito da Sociolinguística Variacionista. O
corpus compõe-se de vinte e oito entrevistas informais com membros de comunidades rurais afro-brasileiras isoladas no
interior da Bahia: Helvécia, Cinzento, Sapé e Rio de Contas. Foram coletadas 1249 ocorrências de relativas com
antecedente, em seguida codificadas e submetidas ao VARBRUL. Os resultados confirmam a hipótese de Ribeiro,
sendo as relativas com antecedente predominantemente introduzidas pelo relativizador neutro que no Português Afro-
Brasileiro. Os dados mostram também que no Português Afro-Brasileiro a frequência de relativas encaixadas também é
baixa, acompanhando o continuum sociolingüístico de influência dos efeitos da TLI.
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Apresentador: Roberto Cesar Reis da Costa

Título:  PG - Fonologia da Língua Brasileira de Sinais: avaliação dos processos fonológicos

Orientador: Elizabeth Reis Teixeira

Atualmente, as análises lingüísticas têm investigado as língua de sinais. Nos Estados Unidos da América, Stokoe (1960)
foi o precursor na descrição e análise de uma dessas línguas: a Língua Americana de Sinais (ASL). Nesse sentido, esse
teórico observou que a ASL deve ser considerada uma língua natural, por ser adquirida naturalmente por crianças
surdas filhas de pais surdos. Além disso, ele constatou que essa língua, apesar da modalidade viso-gestual, possui a
mesma complexidade das línguas orais-auditivas, bem como gramática e sintaxe autônomas. No que se refere à Língua
Brasileira de Sinais (Libras), Ferreira Brito (1995) e Karnopp (1999) descreveram que os aspectos fonológicos que
regem tal língua são: (1) Configurações de Mão (CM); (2) Movimento (M); (3) Locação (L) ou Ponto de Articulação (PA);
(4) Orientação da Mão (OM); e, finalmente, (5) Expressões Não-manuais (ENM). Investigar cada um desses parâmetros
tem sido um desafio aos lingüistas, tendo-se em vista que as especificidades paramétricas têm sugerido novas
postulações e/ou revisões dos universais lingüísticos anteriormente “canonizados”. Esse estudo objetiva propor e validar
um instrumento de avaliação da linguagem que contemple as especificades da Libras, a fim de que esse mesmo
instrumento possa ser utilizados em contextos clínicos e/ou educacionais. As análises preliminares têm demonstrado
que elaborar tal instrumento é um desafio, uma vez que, na Libras, existe também as variações lexicais e dialetais. No
entanto, elaborar tal instrumento é possível, considerando-se que outras línguas de sinais já possuem instrumentos
para esse fim.

Apresentador: Shirley Freitas Sousa

Título: A variação na realização do sujeito pronominal no município de Lauro de Freitas - Bahia

Orientador: Dante Eustachio Lucchesi Ramacciotti

O Parâmetro do Sujeito Nulo no Português Brasileiro (PB) tem sido estudado por diversos pesquisadores, sob
perspectivas variadas. Está claro que o PB permite sujeitos nulos, contudo não se sabe ao certo os mecanismos
utilizados por essa língua para recuperar o referente do sujeito. Considerando este quadro, a presente pesquisa analisa
o comportamento do sujeito pronominal no português popular de Lauro de Freitas – BA, buscando encontrar os
condicionamentos linguísticos e sociais do licenciamento do sujeito nulo. O enquadramento teórico-metodológico
seguido foi o da Sociolinguística Variacionista e o corpus analisado foi formado por doze entrevistas do referido
município. Definiu-se como variável dependente a forma (nula ou plena) do sujeito pronominal. Dentre as variáveis
explanatórias, estavam: pessoa do discurso, desinência verbal, caracterização semântica do sujeito, tipo de sentença,
paralelismo discursivo, sexo, faixa etária, escolaridade, e outras. Em cada inquérito, foram coletadas 100 ocorrências de
sujeito pronominal de referência definida em sentenças finitas para compor a base de dados, a qual foi submetida à
quantificação no programa Goldvarb 2001. Os resultados apontam um equilíbrio nos índices de sujeitos plenos e nulos,
o que se assemelha ao encontrado para o português popular do interior do estado. Esse quadro evidencia que o
incremento no uso da concordância na variedade em estudo não se refletiu em um maior uso de sujeitos nulos. Pode-
se, então, conjecturar que a morfologia não é mais operante na identificação de um sujeito nulo. Assim, este estudo
contribui para entender como o PB recupera o referente do sujeito, lançando luzes sobre uma questão ainda não
respondida.

Apresentador: Talita de Carvalho Rocha

Título: OS MARCADORES TEMPORAIS DE ESTRUTURA PONTUAL: O QUE REVELAM OS DADOS DAS
CAPITAIS DO PROJETO ATLAS LINGUÍSTICO DO BRASIL (PROJETO ALiB)

Orientador: Marcela Moura Torres Paim

O seguinte trabalho tem por objetivo estudar a influência dos marcadores temporais de estrutura
pontual que dão referência ao presente e ao passado, como ‘hoje, ontem, atualmente etc.’,
presentes nos inquéritos das capitais do Brasil, as quais fazem parte do corpus do Projeto Atlas
Linguístico do Brasil (ALiB). Tal projeto analisa os inquéritos correspondentes às capitais das
regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, utilizando como fatores de análise os sociais de gênero,
escolaridade (fundamental e superior), faixa etária (são duas faixas: de 18-30 anos e de 50-65
anos, que correspondem respectivamente às faixa I e II), os diastráticos e os diatópicos, além do
grau de monitoramento dos inquéritos. Dessa forma, os resultados parciais obtidos no presente
estudo revelam como esses marcadores temporais de forma pontual podem ser responsáveis pela
construção, projeção e manutenção da identidade social do informante, pois como se sabe a
língua, enquanto fato social, se manifesta heterogeneamente em virtude das especificidades de
cada falante. Por isso, com relação às expressões de tempo não seria diferente, como se pode
notar através do contraste das falas entre os jovens e os adultos ou ainda entre os homens e as
mulheres.



Área: LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES   Sub-Área: LINGÜÍSTICA

Apresentador: Thiara de Deus Oliveira

Título: PerNÃObuco: A VARIAÇÃO DOS MARCADORES DE NEGAÇÃO EM PERNAMBUCO

Orientador: Marcela Moura Torres Paim

O presente trabalho visa discutir a variação existente entre os tipos de estruturas sentenciais com o ‘não’ e o ‘num’,
sobretudo, a convivência dessa variação para a linguística. Além disso, abordaremos os resultados quantitativos das
estratégias negativas do português contemporâneo falado em algumas cidades do Estado de Pernambuco tais como:
Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina e Recife. O corpus utilizado são os inquéritos do Projeto Atlas Linguístico do
Brasil (Projeto ALiB), realizados com informantes de gênero masculino e feminino de duas faixas etárias e de dois níveis
de escolaridade distintos, de acordo com a metodologia da Geolinguística Pluridimensional Contemporânea. A
justificativa por esse tema se faz através da variação linguística existente nas estratégias de negação no português
brasileiro. O suporte teórico para esta análise vem da Teoria da Sociolinguística.

Apresentador: Wagner Carvalho de A Nobre

Título:  PG - Línguas gerais brasileiras: uma nova visão

Orientador: Tania Conceicao Freire Lobo

As línguas gerais brasileiras se constituem em um tema ainda controverso no campo da Lingüística Histórica. A
começar pelo seu próprio significante "língua geral", cujo significado se mantém indefinido até os dias atuais. Apesar da
tentativa de Aryon Rodrigues não só de conceituar, mas também de contextualizar, em termos sociolingüísticos, o
significado de "língua geral", algumas possíveis imprecisões vêm sendo identificadas. No caso de Tânia Lobo, Rosa
Virgínia Mattos e Silva e Américo Machado Filho (2006: 609-630), a imprecisão estaria no próprio conceito de língua
geral elaborado por Aryon Rodrigues, ao restringir a sua formação a populações mamelucas no sul e no norte da
colônia. Já na inferência feita por nós, como será exposto neste trabalho, a imprecisão estaria nas considerações que
Aryon Rodrigues faz com relação à suposta não-existência de condições sociolingüísticas para que se formassem
línguas gerais na região costeira compreendida entre o Rio de Janeiro e o Piauí, região na qual se encontra o estado da
Bahia. Assim, serão expostas essas duas linhas de raciocínio (a que considera o conceito de Ayon Rodrigues
insuficiente para abarcar a realidade que se observava no uso das línguas gerais brasileiras e a que considera as
condições sociolingüísticas necessárias à formação dessas línguas como presentes, sim, no estado da Bahia), seguidas
da exposição dos dados sócio-econômico-demográficos encontrados nas cartas XII e XIV de Luís dos Santos Vilhena,
dos dados encontrados por Luiz Mott na "Relação das povoações de lugares da Comarca do Sul", além da problemática
que se impõe como conseqüência dos achados documentais que atestam a ocorrência de línguas gerais em vários
pontos das comarcas de Ilhéus e Porto Seguro, indo de encontro, dessa maneira, às afirmações de Aryon Rodrigues
expostas acima.


