Edital de Iniciação Científica, Extensão e Inovação 2017
1) INTRODUÇÃO

O Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), torna público, por meio
deste Edital, as condições para participação nos projetos de Iniciação CientíficaExtensão-Inovação, acessível aos ALUNOS da Instituição que estejam
matriculados em 2017 nos cursos de Graduação e Pós-Graduação Lato Sensu
da UNISUAM.

2) OBJETIVO

O objetivo do presente Edital é selecionar alunos para compor a equipe
dos projetos que são desenvolvidos pelos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu e Grupos de Pesquisa da UNISUAM, cadastrados no CNPq, que
contribuem com a melhoria da qualidade do aprendizado, da inserção social e
da inovação, tendo como base o processo de natureza educativa, cultural e
científica, que articule as áreas de Pesquisa, Extensão e Inovação em sua
atuação. Além de viabilizar a relação transformadora entre Universidade e
Sociedade, seguindo a missão Institucional de “Promover o desenvolvimento do
homem e do meio em que vive numa relação recíproca com a sociedade,
permitindo o acesso a um ensino de qualidade, participando ativamente da
melhoria dos processos educacionais do país”.

3) DEFINIÇÕES E DIRETRIZES

3.1. O discente deve ter a oportunidade de participar de ações que estabeleçam
a troca de saberes, conhecimento e experiências, congregando ações de
Pesquisa, Extensão e Inovação;

3.2. As atividades desenvolvidas pelos discentes devem contribuir para a
formação de um profissional mais preparado para o mercado de trabalho, com a
identificação e atendimento das demandas da sociedade; e a busca por
resoluções de problemas relacionados com aplicações concretas;

3.3. As ações de pesquisa, inovação e atividades de extensão em que o discente
participará devem ter caráter acadêmico, social, ambiental e cultural, que
contribuam para uma formação profissional e cidadã.

4) LINHAS DE PESQUISA

- Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local;
- Cadeias Produtivas Sustentáveis;
- Avaliação Funcional em Reabilitação;
- Abordagem Terapêutica em Reabilitação;
- Avaliação e Intervenção no Esporte Adaptado;
- Comportamento e Estratégia Organizacional;
- Direitos Humanos, Ética e Cidadania;
- Homem, Espaço e Meio Ambiente;
- Linguagem, Comunicação e Novas Tecnologias;
- Saúde e Qualidade de Vida;
- Sociedade, Cultura e Educação;
- Violência, Família e Políticas Sociais;
- Otimização das Construções.

5) PROJETOS

Os Projetos de Pesquisa, Extensão e Inovação a serem desenvolvidos em
2017, encontram-se no Anexo ao Edital, apontando a linha de pesquisa, o
professor responsável e um resumo de cada projeto.

6) DOS ALUNOS APROVADOS

6.1. O aluno selecionado para INICIAÇÃO À PESQUISA deverá buscar soluções
para os problemas e demandas da sociedade por meio de pesquisas básicas e
aplicadas;

6.2. O aluno selecionado para INICIAÇÃO À EXTENSÃO deverá apresentar a
através de suas atividades a inserção social de seu projeto, multiplicando o
conhecimento científico através de minicursos, palestras, oficinas e eventos,

6.3. O aluno selecionado para INICIAÇÃO À INOVAÇÃO analisará os processos
utilizados nas pesquisas, buscando otimizá-los e aprimorá-los; atuará na
consolidação dos produtos criados por meio de patentes, parcerias internas e/ou
externas.

7) DO PROCESSO DE SELEÇÃO

Os

alunos

interessados

devem

encaminhar

e-mail

para

extensao@unisuam.edu.br, informando o projeto que deseja participar, bem
como a modalidade: Iniciação Científica, Iniciação à Extensão ou Iniciação à
Inovação.

8) DOS PRAZOS E DATAS

8.1. Período de inscrição: 01 de março a 31 de março de 2017;

8.2. Data da divulgação dos alunos aprovados: 12 de abril de 2017;

8.3. Local da divulgação dos alunos aprovados: Ambiente do Aluno, Mural e email.

9) DAS RESPONSABILIDADES DO ALUNO

9.1. Zelar pela conservação dos equipamentos e pela economia de material, não
o utilizando para uso pessoal;

9.2. Executar o plano de atividades estabelecido e aprovado pelo professor
responsável pelo projeto;

9.3. Apresentar estudo dos dados do Projeto na SEMANA DE PESQUISA,
EXTENSÃO e INOVAÇÃO UNISUAM e em outros eventos sugeridos pelo
professor responsável;

9.4. Auxiliar na organização de eventos promovidos pela Vice-Reitoria de
Pesquisa, Extensão e Inovação;

9.5. Encaminhar semestralmente relatório com as ações realizadas pelo projeto.

10) DOS BENEFÍCIOS DO ALUNO

10.1. Os alunos selecionados receberão:
10.1.1. Certificado de participação em Projeto de Pesquisa/Extensão/Inovação;
10.1.2. Horas de Atividade Complementar;
10.1.3. Certificado de participação em Grupo de Pesquisa registrado no CNPq;
10.1.4. Caso o Professor Orientador tenha conseguido aprovar a bolsa de
iniciação científica pelo CNPq, CAPES ou FAPERJ, seu aluno receberá esta
bolsa específica.

11) DO DESLIGAMENTO DO ALUNO DO PROJETO

11.1. Caso não cumpra suas obrigações, assim como a carga horária acordada
entre as partes.

11.2. O aluno que desejar sair do projeto deve notificar ao professor responsável
pelo projeto.

12) DO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

12.1. Responsabilidades do docente responsável:
12.1.1. Informar toda e qualquer mudança necessária referente ao bom
andamento do projeto;
12.1.2. Fazer referência à UNISUAM em publicações acadêmicas ou trabalhos
apresentados;
12.1.3. Treinar, orientar e acompanhar os discentes, que deverão realizar as
atividades do projeto;
12.1.4. Apresentar o projeto no mínimo em um evento científico no ano de
vigência do projeto;
12.1.5. Buscar meios de tornar o projeto sustentável;
12.1.6. Encaminhar as fichas e termos de compromissos dos alunos
participantes do projeto;
12.1.7. Submeter e apresentar trabalho referente ao projeto com os alunos, na
Semana de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação da UNISUAM;
12.1.8. Em caso de necessidade de ajuste de horário ou descontinuidade do
projeto por parte do docente, o mesmo deverá solicitar por e-mail as alterações
necessárias junto à Coordenação do curso e à Vice-Reitoria de Pesquisa,
Extensão e Inovação.

13) DISPOSIÇÕES FINAIS

Os casos omissos e situações não previstas no presente Edital serão
avaliados pela Vice-Reitoria de Pesquisa, Extensão e Inovação do Centro
Universitário Augusto Motta.

Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2017.

Mestrado em Desenvolvimento Local
Relação de Projetos
Edital Institucional de Pesquisa, Extensão e Inovação 2017
Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local

Estudos Etnofarmacológicos de Óleos Essenciais como
Larvicidas, Inseticidas e Repelentes Contra o Mosquito
Aedes Aegypti
O emprego de produtos naturais com atividades biológicas
no nosso cotidiano tem sua origem que aponta para
comunidades muito antigas em nosso planeta. Podemser
citadas como exemplo a medicina chinesa, os costumes
indígenas, a descoberta da penicilina e estudos mais
recentes de plantas medicinais. O objetivo do projeto é o
estudo de fenilpropanóides e terpenos no combate ao
mosquito Aedes aegipti. Serão utilizados os Laboratórios de
Química da UNISUAM, Entomologia da Fiocruz
(LAFICAVE) e Cromatografia e Espectrometria de Massas
do IME (LCEM).

Orientador M/D (stricto Antonio Luís dos Santos Lima e Keila dos Santos Cople
sensu)*
Lima
Orientando M/D (stricto Carlos Afonso
sensu)*

Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto
sensu)*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local

Avaliação dos Recursos Hídricos da Região da
Leopoldina/RJ: Análises Físico-Químicas e
Microbiológicas
O mapeamento e quantificação do background em vírus,
bactérias e agentes químicos na Região da Leopoldina se
faz necessário para o planejamento de um saneamento
eficaz, bem como propostas de políticas saúde pública par a
região. Serão utilizados os laboratórios de microbiologia da
UNISUAM e do Instituto de Biologia do Exército (IBEx),
bem como o Laboratório de Virologia Comparada do
Instituto Osvaldo Cruz (IOC/FIOCRUZ).
Antonio Luís dos Santos Lima e Keila dos Santos Cople
Lima

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Mestrado em Desenvolvimento Local
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Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
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Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto
sensu)*
Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
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Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto
sensu)*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local

Estudo da Nutrição de Plantas Comestíveis

A pesquisa visa o enriquecimento de plantas comestíveis,
através dos diferentes nutrientes: íons metálicos e
moléculas orgânicas funcionais. Serão utilizados os
Laboratórios de Química da UNISUAM, o Laboratório da
Fitotecnia do Curso de Agronomia da UFRRJ e o
Laboratório de Cromatografia e Espectrometria de Massas
do IME (LCEM).
Antonio Luís dos Santos Lima e Keila dos Santos Cople
Lima

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local

Emprego da Irradiação Gama na Detoxificação de
Pesticidas em Alimentos
Atualmente, resíduos de agrotóxicos causam danos
irreversíveis ao meio ambiente, ser humano e animais.
Apesar de todos os benefícios registrados, há preocupação
mundial com o uso indiscriminado dos “venenos agrícolas”
e os resíduos deixados por eles. Há, ainda, um crescente
questionamento acerca do estabelecimento de uma dose
diária, supostamente, segura para ingestão de agrotóxicos.
O objetivo da pesquisa é estudar a dose-resposta de
radiação gama empregada na detoxificação de alimentos.
Serão utilizados os Laboratórios de Química da
UNISUAM, o Laboratório da Fitotecnia do Curso de
Agronomia da UFRRJ e o Laboratório de Cromatografia e
Espectrometria de Massas do IME (LCEM).
Antonio Luís dos Santos Lima e Keila dos Santos Cople
Lima

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Pesquisa*

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto
sensu)*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local

Efeito Combinado de Óleos Essenciais e Radiação
Gama no Controle de Micotoxinas
As micotoxinas são metabólitos secundários com variado
grau de toxicidade e produzidos por diversos fungos. Por
serem extremamente comuns e afetarem gêneros
alimentícios em larga escala, a preocupação com sua
ocorrência e com o desenvolvimento de métodos para
descontaminação tem sido crescente em todo o mundo. O
presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma
metodologia para inativação de micotoxinas produzidas
principalmente pelos gêneros Penicillium, Bissochlamys e
Aspergillus, além de estratégias para evitar sua ocorrência.
Serão utilizadas como ferramentas a irradiação gama para
inativação e óleos essenciais de diversas plantas para
controle da proliferação de cepas de fungos. Serão
utilizados os Laboratórios de Química da UNISUAM, o
Laboratório Microbiologia do Instituto de Biologia do
Exército (IBEx) e o Laboratório de Cromatografia e
Espectrometria de Massas do IME (LCEM).
Antonio Luís dos Santos Lima e Keila dos Santos Cople
Lima

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local

Desenvolvimento de novos produtos enriquecidos com
carotenóides para o consumo humano
Os carotenóides atuam como pigmentos lipossolúveis em
plantas e animais. Os carotenóides são importantes na
alimentação humana e divididos em dois grandes grupos: os
carotenos e as xantofilas. Os carotenos são pigmentos
amarelo-alaranjados, como a cenoura e o mamão, tendo
como principais constituintes os hidrocarbonetos. Já as
xantofilas são responsáveis pelos pigmentos que variam de
amarelo a marrom-avermelhado e possuem em sua
composição o oxigênio. O interesse pelo estudo dos
carotenóides vem crescendo, visto que são denominados
como pró-vitamina A e por sua ação antioxidante na
prevenção de câncer, doenças cardiovasculares e na
degeneração macular. No Brasil, ajudam no combate a
hipovitaminose A, que ainda é considerado um problema de
saúde pública, principalmente para o público infantil.O
objetivo da pesquisa é o desenvolvimento de novos
produtos enriquecidos com carotenoides. Serão empregados
os laboratórios de Química da UNISUAM e o de
Cromatografia e Espectrometria de Massas do IME.
Antonio Luís dos Santos Lima e Keila dos Santos Cople
Lima

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Pesquisa*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local

Análise de Projetos de Engenharia e de Computação
para o Desenvolvimento Sustentável de Comunidades
Carentes
A expressão Desenvolvimento Sustentável vem
sendo utilizada de diversas formas, na promoção do que se
espera ser uma grande evolução da humanidade. Em
relatório publicado pela Oxford University em 1987,
intitulado “Our Common Future”, surge o que se pode
chamar da definição mais completa e ampla de
Desenvolvimento Sustentável, que trata exatamente da
garantia de manter o desenvolvimento sem que se cause
incapacidade de recursos para a perpetuação das próximas
gerações. Esta definição é apoiada, segundo o relatório, em
outros dois conceitos chave. Um deles trata as necessidades
básicas para sobrevivência, priorizando políticas para os
países mais pobres. O outro trata das limitações impostas ao
crescimento
das
nações
em
geral,
associadas
principalmente ao estado de desenvolvimento tecnológico e
de organização social em que se encontram.Os projetos de
Engenharia sustentáveis estão diretamente relacionados ao
desenvolvimento econômico e material local sem agredir ao
meio ambiente, usando os recursos naturais de forma
inteligente para que eles se mantenham no futuro. Este
projeto de pesquisa visa soluções legais, científicas e
tecnológicas, no âmbito da Engenharia e da Computação,
para o desenvolvimento de comunidades carentes.

Orientador M/D (stricto André Luiz Tenório Rezende
sensu)*
Orientando M/D (stricto Leonardo Rocha Domingues da Silva
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Relação de Projetos
Edital Institucional de Pesquisa, Extensão e Inovação 2017

Linha de Pesquisa*
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Resumo do Projeto de
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sensu)*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local

Investigação de mediadores sistêmicos e mecanismos
regulatórios do processo de envelhecimento cardíaco
O envelhecimento da população é um fenômeno mundial,
porém pouco compreendido biologicamente. A idade
avançada não constitui uma doença, porém aumenta
drasticamente o risco de incidência de doenças metabólicas,
câncer e, principalmente, doenças cardiovasculares, as
maiores causas de morte no mundo atual. O objetivo central
deste projeto é investigar mediadores sistêmicos
reguladores do processo de envelhecimento em grupos
normotensos e hipertensos, analisando amostras de soro
dejovens e envelhecidos utilizando espectrometria de
massas para análise proteômica e metabolômica "shotgun"
para caracterização de biomarcadores
Gustavo Monnerat

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto
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Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local

Polimorfismos genéticos e metabolismo: aplicações à
saúde e performance humana
Variações nas sequências de DNA podem afetar a forma
como humanos desenvolvem doenças, respondem a
patógenos, medicamentos, etc. O desempenho físico
humano é uma característica multifatorial complexa.
Historicamente, os fatores ambientais (por exemplo: dieta e
treinamento) por si só não foram capazes de explicar a base
de todos os fenótipos de destaque para o desempenho
físico. Por conseguinte, atualmente existe um grande
interesse no estudo da contribuição de fatores genéticos
para o desenvolvimento destes fenótipos. Neste contexto,
estudos mostraram que os gêmeos monozigóticos eram
mais semelhantes do que gêmeos dizigóticos para muitos
traços fisiológicos. A evolução das técnicas moleculares e a
capacidade de analisar todo o genoma humano tem levado à
descoberta de vários polimorfismos genéticos relacionados
com o desempenho físico. O presente projeto tem como
objetivo identificar genes relacionados com um maior
desempenho físico (identificado pelo consumo máximo de
oxigênio), assim como características genéticas das
principais estruturas musculares e os diferentes produtos
metabólitos sistêmicos através de espectrometria de massas.
Este projeto avalia jovens sedentários e praticantes de
atividades físicas, assim como atletas brasileiros
(principalmente jogadores de futebol profissionais).
Gustavo Monnerat

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local

Bioinformática aplicada a fisioligia e bioquímica

Há menos de duas décadas, sequenciar o genoma de uma
pessoa era uma força tarefa com centenas de pesquisadores
e a custo de milhares de dólares, durante alguns meses de
trabalho. Com o aumento do conhecimento científico e o
avanço tecnológico, hoje em dia um pesquisador sozinho,
com menos de mil dólares, pode sequenciar um DNA
completo em menos de uma semana. Essa tendência de
geração rápida e de baixo custo de análises também é uma
realidade para estudos bioquímicos e fisiológicos.
A diminuição dos custos de aquisição e manutenção de
equipamentos e de testes aplicados à saúde têm promovido
amplo acesso às novas tecnologias e maior aplicação
científica. Entretanto, essa quantidade enorme de resultados
(Big Data), é muitas vezes de interpretação complexa e
demorada. A dificuldade para interpretação desses dados,
assim como a interação dos resultados obtidos entre os
diferentes testes realizados de um mesmo indivíduo, tem
limitado o valor dessas análises, assim como diminuído a
aplicação destes conhecimentos.
Neste cenário, a compreensão e monitoramento de multifatores genéticos, bioquímicos e fisiológicos pode abrir
inúmeras possibilidades, como promoção de saúde,
aumento do desempenho esportivo e personalização de
programas de exercícios físicos e nutricionais.
Assim, o presente projeto busca desenvolver um ambiente
digital inteligente para a interpretação e interação de
diferentes análises fisiológicas, bioquímicas e genéticas. A
análise e interpretação desses dados poderá abrir novas
portas para promover saúde e aumentar a performance
humana, embasada cientificamente e de uma forma
individualizada para pessoas em geral, atletas amadores e
profissionais.
Gustavo Monnerat

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Cadeias produtivas sustentáveis
Desenvolvimento da carnede rã desidratada e produtos
derivados para utilização em dietas especiais
A presente proposta objetiva viabilizar a agregação
de valor a cadeia produtiva da ranicultura e ainda,
disponibilizar um alimento de alto valor nutricional para a
dieta de pessoas convalescentes, idosos, crianças e atletas.
A carne de rã in natura é de difícil preparo e baixo
rendimento, além de aparência pouco apreciada quando
comercializada inteira, o que dificulta o preparo,
principalmente do dorso, corte menos nobre e mais
acessível às camadas da população de menor renda. O
desenvolvimento da carne de rã desidratada (dorso e coxa)
testará duas técnicas de obtenção: secagem em estufa e
liofilização. Os produtos obtidos serão submetidos a análise
centesimal, incluindo as análises de cálcio e fósforo. Para
realização dos testes de aceitação e preferência por parte
dos potenciais consumidores, o produto obtido será
reidratado e utilizado na formulação de sopas. Serão ainda
realizadas análises bacteriológicas para assegurar a
inocuidade dos produtos. Os dados obtidos serão
submetidos a análise de variância (ANOVA) e comparação
entre as médias (Tukey). Os resultados da pesquisa serão
difundidos para a comunidade científica e também para as
indústrias e demais interessados, através de publicação em
revistas especializadas e apresentação em congressos. A
obtenção da carne desidratada, por meio de técnicas de
custos diferenciados, poderá atender a indústria de
alimentos de diferentes escalas (micro até grande porte).
Silvia Conceição Reis Pereira Mello
Maria de Lourdes Agostinho de Andrade

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Cadeias produtivas sustentáveis
AQUAPONIA: sistema de recirculação de água na
criação de rãs e plantas
A aquicultura pode ser implementada em vários
níveis de produção, sendo que as características dos
efluentes dependem basicamente da qualidade da água de
abastecimento, da qualidade e da quantidade dos alimentos
fornecidos, do tempo de residência do efluente dentro dos
sistemas de criação, das espécies criadas, da densidade de
estocagem e da biomassa dos organismos. O tratamento de
efluentes baseado na utilização de macrófitas aquáticas está
normalmente associado ao uso de plantas flutuantes ou
enraizadas. Uma alternativa para a retirada dos nutrientes
contidos nos efluentes da aquicultura é sua utilização no
abastecimento de canteiros hidropônicos.
Os “wetlands” construídos, simulando sistemas naturais
formados por leitos de plantas aquáticas, como plataformas
flutuantes e utilizando nutrientes contidos nas águas
contaminadas, podem se caracterizar como alternativas de
tratamento que viabilizem a redução do impacto ambiental
dos resíduos sólidos. A aquaponia une num só sistema a
produção de organismos aquáticos e vegetais, utilizando a
mesma água num mecanismo de recirculação. Com isso, os
dejetos produzidos pelos animais podem ser aproveitados
como fonte de nutrientes pelos vegetais que, por sua vez,
melhoram a qualidade da água que retorna para o sistema.
Nesse sentido, a aquaponia possibilita a produção de
alimentos com grande economia de água e controle total do
efluente produzido. No estudo proposto os resíduos do setor
de crescimento e terminação do ranário experimental da
Unisuam serão tratados utilizando-se leitos hidropônicos e
sistema de biofiltros. A eficiência do sistema será avaliada
por meio do acompanhamento do desempenho zootécnico
dos animais e do crescimento das plantas, assim como pelo
monitoramento das características físico-químicas da água.
Silvia Conceição Reis Pereira Mello
Mario Batista Costa

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Linha de Pesquisa*

Cadeias Produtivas Sustentáveis

Projeto de Pesquisa
/Extensão /Inovação*

Farinha de Abacate como Fonte de Energia em Ração
para Girinos de Rã-Touro

Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Uma dieta para os animais é composta por ingredientes que
podem ser de origem animal e ou vegetal que são previamente
analisados quanto aos teores de proteína bruta, cinzas,
gordura, fibra bruta, energia bruta, minerais e vitaminas, e os
valores determinados serão adotados para o balanceamento
das dietas conforme a digestibilidade de cada alimento e a
exigência de cada nutriente (proteína, aminoácido e energia)
para o animal a ser estudado e ou criado. Os ingredientes ou
alimentos para aquicultura de água doce no Brasil são
divididos em alimentos energéticos (milho, amido de milho,
farelo de trigo, farelo de arroz, quirera de arroz, sorgo comum
e sem tanino), alimentos proteicos de origem animal (farinha
de peixe (nacional e salmão), farinha de carne (com ou sem
ossos), farinha de vísceras (com ou sem penas), farinha de
sangue (atomizada, tambor ou somente células) e alimento
proteicos de origem vegetal (farelo de soja, proteína
concentrada de soja, glúten (21 e 60% de proteína bruta),
farelo de algodão (28 e 32%), farelo de canola e de girassol).A
farinha de abacate, obtida do fruto desenvolvido a partir do
mesocarpo, com isso as estruturas da parede celular possuem
composição menos rígida, viabilizando sua expansão no
desenvolvimento do fruto. Esta peculiaridade expõe, com
maior facilidade, os nutrientes digestíveis, além de possuir um
nível energético elevado. Estas características melhoram a
absorção dos nutrientes no intestino tenro e provisório dos
girinos de rã-touro. O objetivo do projeto será o de avaliar o
desempenho zootécnico de girinos de rã-touro alimentados
com rações balanceadas com ingrediente promotor dos níveis
de energia o abacate (AB) e o Óleo de Soja (OL) em
substituição do milho, nos níveis de 6,0%, 7,5% e 9,0%.

Orientador M (stricto
sensu)*

José Teixeira de Seixas Filho

Orientando M (stricto sensu)*

Diego Mello

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Linha de Pesquisa*

Cadeias Produtivas Sustentáveis

Projeto de Pesquisa
/Extensão /Inovação*

Impacto nos manguezais dos Resíduos das Comunidades
de Pobreza Relativa: Estudo de Caso do Complexo da
Maré (RJ)

Resumo do Projeto de
Pesquisa*

O biossistema mangue é extremamente importante, pois é
através dele que várias espécies de animais utilizam a sua
localidade para se reproduzir e sobreviver devidos aos
nutrientes que encontram, outra questão de suma importância
é que atua na manutenção do clima. Ao longo dos anos as
áreas de manguezais sofrem com várias mudanças em seu
ecossistema. Mudanças essas que estão relacionadas
diretamente com o crescimento populacional e o impacto
gerado com isso. Conforme a população cresce, novos
recursos e áreas precisam ser explorados para continuar
servindo a população, com isso começa-se uma grande
produção de resíduos nos quais são descartados sem a menor
preocupação com o impacto que causará no meio ambiente.
Esses resíduos acabam encontrando os rios, lagoas, e até
mesmo o mar, e assim encontrará consecutivamente as áreas
de manguezais, que sofrem influencia da maré. Este projeto
terá por objetivo identificar o impacto dos resíduos do
consumo em duas comunidades populares, nas cidades do
Recife e do Rio de Janeiro, por meio de pesquisa quantitativa
“in loco”, com dados primários e dados secundários, visando
interferir neste comportamento, por meio de instrumento
pedagógico, evitando a poluição neste ambiente de equilíbrio
ecológico. Serão utilizadas palestras educativas, manuais de
orientação, propostas de coleta seletiva, culminando no
diagnóstico da interferência da governança nestes locais e
propondo políticas públicas de conscientização para a
manutenção do equilíbrio destas áreas de estuário.

Orientador M (stricto
sensu)*

José Teixeira de Seixas Filho

Orientando M (stricto sensu)*

Alípia Ramos de Souza

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Linha de Pesquisa*

Cadeias Produtivas Sustentáveis

Projeto de Pesquisa
/Extensão /Inovação*

Análise Permenente da Qualidade da Água Consumida:
Tecnologia a Serviço da Qualidade de Vida

Resumo do Projeto de
Pesquisa*

A água consumida pela grande maioria da população de
escolas e creches é considerada potável e deveria ser de boa
qualidade em relação aos índices de coliformes fecais.
Constantes problemas de contaminação nas tubulações de
adução de água nas metrópoles, como enchentes, inundações
têm causado contaminação dos reservatórios subterrâneos
(cisternas). Essa contaminação preocupa os Gestores
Institucionais, em função das possibilidades de contração de
Doenças pela comunidade, que consome essa água através de
suas caixas d’água e diversos bebedouros distribuídos para
uso da população. A conscientização sobre a gravidade dessas
doenças e a forma de contraí-las é fator fundamental para a
diminuição desses índices. Palestras serão organizadas
associadas ao desenvolvimento de um Software (aplicativo),
para Smartphone capaz de apresentar em tela o índice de
Coliformes Fecais encontrados nos reservatórios (cisternas e
caixas d´água). O Aplicativo poderá ser utilizado em qualquer
local (escolas, creches, hospitais, restaurantes e outros) que se
disponha a implantar o Sistema. A pesquisa terá como
procedimento inicial, tabular dados da quantidade de
coliformes fecais encontrados em reservatórios (cisternas e
caixas d´água) de água potável para consumo humano. O
projeto será desenvolvido por meio de pesquisa exploratória
para a caracterizaçãodo problema e utilizando pesquisas
bibliográfica, documental, de campo, experimental e
laboratorial.

Orientador M (stricto
sensu)*

José Teixeira de Seixas Filho

Orientando M (stricto
sensu)*

Celso Afonso Pinto

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Orientador M/D (stricto
sensu)*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local
Geometrizar: atividades práticas no contexto do ensino
básico
Os conhecimentos de geometria plana ou espacial são
primordiais para o bom desempenho do profissional no
desenvolvimento de diversos projetos que atendam à
demanda da sociedade. Esses conhecimentos podem estar
associados aos diversos elementos existentes no cotidiano
das pessoas. Entretanto, ao analisar a trajetória do ensino de
desenho na educação brasileira verifica-se que ao longo de
várias décadas, esta disciplina foi sendo suprimida,
progressivamente,
dos
currículos
acadêmicos e,
consequentemente, formando gerações que desconhecem os
conhecimentos básicos de geometria e as suas formas de
aplicação no campo das artes e no domínio das técnicas. A
LDBN nº 9.394/1996 e, mais precisamente, os Parâmetros
Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental (PCNEF –
BRASIL, 1997) e do Ensino Médio (PCNEM – BRASIL,
1999), apresentam apenas referências sobre o ensino de
desenho agregado à matemática ou na geometria. Com base
nas diretrizes curriculares para a Educação Básica,
indicadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs),
este projeto visa desenvolver atividades contextualizadas,
por meio de oficinas práticas, com a utilização de materiais
procedentes do cotidiano, de forma a sedimentar no
estudante, os conhecimentos básicos da geometria plana e
espacial. O projeto será desenvolvido no Colégio Estadual
José de Souza Marques, localizada no bairro da Penha
Circular, na Cidade do Rio de Janeiro/RJ.
Kátia Eliane Santos Avelar

Orientando M/D (stricto Maria Teresa Miceli
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Orientador M/D (stricto
sensu)*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local
TCC na forma de memorial acadêmico

No contexto dos trabalhos acadêmicos de TCC, o memorial
desponta como alternativa de elevado valor moral, por
atribuir ao estudante o direito de escrever sobre si, suas
dificuldades e facilidades, na área em que está inserido.
Faculta também um trabalho inovador na avaliação crítica
das decisões que tomou, no curso que está concluindo, e
nos efeitos que espera causar, nas pessoas com quem
pretende trabalhar após formado. Dada a natureza coletiva
e, ao mesmo tempo, individual, da produção de cada
memorial, o projeto pode ser desenvolvido em grupo, de
modo que os membros discutam e posteriormente elejam
quais são os episódios que merecem ser textualizados, bem
como o tipo de autocrítica que pensam em associar a cada
episódio. O memorial se concebe como texto relativamente
breve, de não mais do que seis páginas.
Sebastião Votre

Orientando M/D (stricto
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local
Interfaces entre direito ambiental e direitos humanos

O homem, até pouco tempo, era visto sobretudo como um
elemento superior e extrínseco em relação ao meioambiente (sujeito apenas de direitos no que pertine a este).
Acostumado ao papel fundamental de sujeito, hoje, ele
precisa conscientizar-se que possui deveres para com toda a
biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da
Terra, resultado da conjunção de causas astronômicas,
geofísicas, geoquímicas e biológicas... Já o meio-ambiente
é o conjunto de condições, leis, influências e infraestrutura
de ordem física, química e biológica que permite, abriga e
rege a vida em todas as suas formas. A concepção
estruturante antropomórfica do homem no centro de tudo
requer, portanto, mudança de concepção (de pensar e de
sentir), ainda que se apresente com enorme dificuldade de
ser rompida, eis que é a visão que perdurou durante
praticamente toda a história da espécie humana: o homem e apenas este - era a razão da existência de tudo à sua volta,
o exemplar máximo da perfeição da criação divina, tese
esta corroborada fortemente no Mundo Ocidental pela base
filosófico-religiosa judaico-cristã. Trata-se não somente de
uma questão de simplesmente repensar o homem, mas, em
termos mais realistas, de reformular o papel do gênero
humano na sociedade organizada, criando novos pilares a
partir dos quais deve ser construída uma nova concepção
político-jurídica de cidadania - com novos paradigmas de
direitos e obrigações -, ampliando, consequentemente, a
limitada noção de responsabilidade social para incorporar o
meio-ambiente e sua correspondente responsabilidade,
forçando o desenvolvimento de um novo e ampliado
conceito de responsabilidade socioambiental. Esse projeto
visa discutir essas questões que estão ligadas, entre outros
campos do saber jurídico, ao que chamamos Direitos
Humanos e Direito Ambiental. Trata-se de uma pesquisa
bibliográfica com foco na legislação federal (leis, medidas
provisórias, decretos, etc.), tratados internacionais e

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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programas voltados para o meio ambiente e para os direitos
humanos... Visa
analisar, por meio do método
hermenêutico-comparativo, as legislações de proteção
ambiental e de proteção aos direitos humanos e, ainda,
verificar o modo esses campos se interrelacionam.
Orientador M/D (stricto Reis Friede
sensu)*
Orientando M/D (stricto Luiz Marcelo de Freitas Almeida
João Luiz Mendonça dos Santos
sensu)*
Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local
Implicações do ambiente no processo de ensinoaprendizagem
Este projeto visa produzir pesquisa acadêmica com vistas à
melhoria da qualidade da Educação Básica, a partir de
análise do ambiente e suas implicações no ensino
aprendizagem. Será desenvolvido em escolas públicas da
região da Leopoldina, por meio de parcerias entre as
escolas selecionadas e a UNISUAM. O foco fundamental
será a organização de encontros de capacitação para
professores da Rede pública de Educação, a partir de
método interdisciplinar e elaboração de material de apoio.
A pesquisa terá um caráter exploratório, na medida em que
os pesquisadores desenvolverão conceitos, ideias e
entendimentos a partir de padrões encontrados nos dados,
ao invés de coletar dados para comprovar teorias, hipóteses
e modelos pré-concebidos. A pesquisa buscará conhecer as
escolas da localidade, por meio de levantamento de dados
(questionários semiestruturados e entrevistas) sobre os
discentes, o ambiente (construído e o natural) interno e
externo à escola, além de dados de professores, gestores e
orientadores sobre o sistema escolar, currículo, avaliação e
carreira docente, para se ter uma visão global das escolas,
pois o problema da aprendizagem, para além das críticas ao
sistema escolar e da falta de especialização dos professores,
está intrinsecamente ligado às questões do ambiente. A
interação entre os diversos atores e os diferentes campos da
pesquisa deve ter como resultado não somente a melhoria
da escola básica, mas também mudanças de hábito
ambiental e de comportamento que conduzam a um melhor

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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padrão de qualidade de vida. Assim, os objetivos são
produzir pesquisa acadêmica com vistas à melhoria da
Educação Básica, a partir da observação do ambiente
escolar e extraescolar e suas implicações no ensino
aprendizagem; Integrar a escola púbica à universidade e
vice-versa; Elaborar metodologias e materiais didáticos
interdisciplinares para professores e alunos, a partir do
levantamento, análise, dimensionamento, avaliação,
comparação e reflexão acerca dos dados obtidos no estudo;
Propiciar a reflexão teórica do grupo de professores das
escolas, objeto da pesquisa, com oficinas e cursos
interdisciplinares; Promover a interação entre os diversos
atores dos diferentes campos da pesquisa com vistas a
obtenção de resultados não somente ligados à melhoria da
escola básica, como também na mudanças de hábitos,
atitudes e comportamentos ambientais que conduzam a um
melhor padrão de qualidade de vida.
Maria Geralda de Miranda

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Paulo Cesar da Encarnação
sensu)*
Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local
Violência e Mídia

Em conformidade com Yves Michaud (1998, p. 11), há
violência quando, numa situação de interação, vários atores
agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa,
“causando danos a uma ou mais pessoas em graus
variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua
integridade moral, em suas posses, ou em suas
participações simbólicas e culturais”. A transformação da
informação em produto (ou mercadoria, como diria Walter
Benjamim), exige que ela assuma atributos associados a

qualquer processo industrial: a necessidade de uma relação
econômica entre o que é produzido e aqueles que
consomem essa produção. Assim, a informação se
desvincula de sua principal função, noticiar, indagar,
esclarecer, que é instruir... E assume um rosto perverso da
espetacularização da desgraça, do grotesco, do violento, do
sórdido, da dor, com interesses puramente comerciais. É
(*) Item obrigatório para execução do projeto
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fato também que desde a Antiguidade, governantes, ou
grupos dominantes espetacularizam a tragédia humana
(homens estraçalhadas por leões nas arenas de Roma, por
exemplo), para tirar proveito do interesse que o macabro
desperta nas pessoas. Fatos violentos, reais ou fictícios,
continuam sendo oferecidos como produtos midiáticos
como meio de seduzir multidões. Para uns, são evidentes os
efeitos nocivos da violência nos meios de comunicação de
massa, principalmente no comportamento de crianças e
jovens de todo o mundo. Em vista disso, consideramos
relevante discutir acerca das relações entre violência e
mídia, de modo a analisar, comparar e dimensionar o
problema que é de grande importância para a saúde e para a
democracia. Assim, o presente projeto se propõe a localizar
nos produtos da mídia de massa (fictícios ou não) situações
que estão no âmbito da definição de Yves Michaud acerca
da violência. E ainda analisá-los, semioticamente, para
verificar de que modo a violência e o grotesco são
construídos simbolicamente em tais produtos.
Orientador M/D (stricto Maria Geralda de Miranda
sensu)*
Orientando M/D (stricto Viviane Rodrigues Costa
Anderson de Souza Pereira
sensu)*

Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local
Produção de biodiesel aditivado e análise do consumo

Buscando a continuidade das pesquisas na área de
biocombustíveis, este projeto pretende construir um piloto
para produção de biodiesel e promover o estudo de uma
mistura aditiva que diminua o consumo do mesmo.
Rodrigo Otavio Lopes de Souza

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Giselle Botelho
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local
Análise termo-energética de uma residência piloto
construída com caixas tetrapak.
A partir da avaliação de que a radiação solar nas paredes
dos imóveis possui um efeito importante no aumento da
temperatura interna das residências, este projeto pretende
construir uma residência piloto, substituindo as paredes de
alvenaria por paredes de caixas do tipo tetrapak. Será
investigada a variação de temperatura interna e o ganho no
consumo médio deste piloto.
Rodrigo Otavio Lopes de Souza

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Gustavo Araújo
sensu)*
Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local
Desenvolvimento de Piloto de Sistema de tratamento de
esgoto para eliminação de fármacos
Observando a péssima qualidade da água dos rios que
percorrem o entorno do bairro de Bonsucesso, este projeto
pretende construir uma miniestação de tratamento de esgoto
capaz de realizar, inicialmente, a retirada da carga orgânica
presente em elevadas concentrações na água e,
posteriormente, analisar e tratar a água residual deste
processo com o intuito de retirar fármacos da classe dos
anti-inflamatórios e antibióticos presentes nas águas
superficiais brasileiras.
Rodrigo Otavio Lopes de Souza

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Aline Rodrigues e Dafne Sampaio
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Linha de Pesquisa*
Projeto de
Pesquisa/Extensão/Inov
ação*
Resumo do Projeto de
Pesquisa*

Estado, sociedade e desenvolvimento local
Metodologia de investigação dos principais agentes
nocivos a atividade do motorista de ônibus.
Observando os agentes nocivos encontrados atualmente no
ambiente de trabalho dos motoristas de ônibus da região
metropolitana do Rio de Janeiro, este projeto pretende fazer
uma análise da atividade nociva exercida por esta categoria,
com o enfoque na concessão da aposentadoria especial. Tal
analise é de suma importância em decorrência do aspecto
histórico. Até 1995 a atividade de motoristas de ônibus e
caminhão era considerada especial, não precisando, de
acordo com a lei, provar o efetivo risco, sendo necessária
somente a prova da atividade. Depois da segunda metade da
década de 1990 se entende que as condições de trabalho
ficaram melhores para esses trabalhadores, em razão da
melhoria dos veículos, equipagem de poltronas melhores,
proteção contra o motor para evitar o calor, a instalação de
ar condicionado e outras melhorias. Todavia, hoje são
outros os agentes nocivos a saúde do motorista de ônibus.
Além do estresse natural do trânsito caótico, na cidade do
Rio de Janeiro, o aumento da violência e o despreparo na
abordagem pós-traumática também são perpetuadores do
ciclo da desesperança. A exploração inexorável da força do
trabalho humano, a sujeição as piores condições de vida e
trabalho e o crescente movimento operário consolidam a
necessidade de uma legislação própria e eficaz às relações
de emprego1 e às questões previdenciárias com o escopo de
preservação física do trabalhador.
Rodrigo Otavio Lopes de Souza

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Flavia Emilia Silva de Oliveira
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Avaliação Funcional em Reabilitação
Avaliação da postura e equilíbrio corporal em adultos
com Anemia Falciforme
Anemia Falciforme (AF) é uma doença limitante,
principalmente devido aos eventos de vaso-oclusão que
resultam em frequentes episódios de crises álgicas e
isquemia tecidual. O objetivo do presente estudo é avaliar
equilíbrio postural e postura e, secundariamente, estudar as
correlações entre função muscular respiratória e qualidade
de vida. Este é um estudo transversal, onde serão recrutados
40 indivíduos com AF em tratamento ambulatorial. O
grupo controle (40 indivíduos) será constituído por
voluntários. Serão realizadas as avaliações de equilíbrio
postural, postura e composição corporal. Com os resultados
dessa pesquisa, pretende-se direcionar o desenvolvimento
de novas estratégias para o tratamento da AF.
Agnaldo José Lopes

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Priscila de Oliveira da Silva
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Avaliação Funcional em Reabilitação
Influência dos métodos de oclusão vascular e isquemia
pré condicionamento sobre as respostas hemodinâmicas
no exercício resistido
A elaboração de programas de treinamento de força (TF)
deve apresentar perspectivas cientificamente atualizadas
para que se atendam todos os grupos populacionais, do
saudável ao enfermo, do jovem ao idoso. Os conceitos
metodológicos e fisiológicos que envolvem o TF permite
uma elaboração consciente do treinamento que atenda todas
as necessidades e especificidade de todas populações. A
oclusão vascular é definida como a oclusão focal de veias e
artérias ao nível de um cruzamento arteriovenoso que
promove a supressão do fluxo sanguíneo muscular. Estudos
mostram que a utilização da oclusão vascular combinada ao
TF de baixa intensidade (entre 20% e 50% de 1RM),
também chamado de Kaatsu training, contribui para o
estado de hipóxia da musculatura e acúmulo metabólico
que contribuem para aumento de fatores anabólicos, como:
aumento da síntese do hormônio do crescimento, aumento
da atividade do alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR)
como responsável para realização da síntese de proteínas,
aumento da atividade da enzima oxido nítrico sintase 1
(NOS-1), precoce recrutamento das fibras musculares do
tipo II e aumento da expressão da proteína de choque
térmico 72 (HSP72), sendo estes os fatores primordiais para
ganhos significativos de hipertrofia muscular e força
muscular em atletas, indivíduos fisicamente ativos e
indivíduos enfermos. Contudo, limitados estudos científicos
tem apresentado resultados contraditórios em relação ao
efeito hipotensor em populações hipertensas. Assim, o
presente projeto de pesquisa visa investigar os efeitos da
aplicabilidade do método de oclusão vascular com o
treinamento de força na pressão arterial de indivíduos
hipertensos.
Alex Souto Maior

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Rodrigo Luis Cavalcante Silva
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Avaliação Funcional em Reabilitação
Utilização da plataforma de força Wii Balance Board®
como teste de triagem para avaliação do risco de queda em
idosos
O uso de videogames como estratégia para reabilitação –
com foco na prevenção de quedas de idosos – tem sido o
foco de diversos estudos na atualidade, e muito ainda há a
ser feito para constatações científicas acerca de sua
validade como instrumento de avaliação ou recurso
terapêutico. Entre os recursos estudados estão os ambientes
virtuais nos quais o sujeito interage com diferentes
situações e, dentre as ferramentas para isso, podemos citar
os dispositivos da NintendoCompanyLimited.Uma
investigação completa sobre a causa da instabilidade
postural em idosos é essencial para a implementação do
tratamento adequado. A maneira mais comum de avaliação
da estabilidade postural é por meio da análise do balanço
corporal durante a postura ereta, a qual pode ser realizada
por métodos qualitativos e quantitativos. O objetivo geral
deste projeto é analisar a validada da Wii Balance
Boardpara avaliar de forma quantitativa o risco de queda
em idosos.
Arthur de Sá Ferreira

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Michele Menezes
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Avaliação Funcional em Reabilitação
Avaliação bi- e tri-dimensional, de regularidade
temporal e de estabilidade local dos deslocamentos
posturais de Parkinsonianos durante postura
ortostática.

Resumo do Projeto de
Pesquisa*
Orientador M/D (stricto Erika de Carvalho Rodrigues
sensu)*
Orientando M/D (stricto
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Repercussões Clínicas e Efeitos Fisiológicos da
Hiperinsuflação com Ventilador Mecânico
Pacientes ventilados mecanicamente apresentam fatores
predisponentes a complicações respiratórias. Neste
contexto,ahiperinsuflação terapêutica tem sido utilizada
como recurso fisioterapêutico para prevenir a retenção de
muco, melhorar a oxigenação arterial e reexpandir áreas
pulmonares colapsadas. Apesar das evidências quanto a
eficácia dahiperinsuflação com ventilador mecânico
(HVM) em curto prazo, não há estudos que tenham
avaliado seus efeitos sobre desfechos clinicamente
relevantes (tempo de internação, desmame, tempo de
ventilação mecânica, mortalidade). Além disto, as respostas
fisiológicas e terapêuticas em função dos vários modos e
parâmetros ventilatórios utilizados para HVM são
desconhecidas. Desta forma, o objetivo deste projeto é
avaliar as repercussões clínicas e fisiológicas de diferentes
modalidades de hiperinsuflação com ventilador mecânico.
Fernando Silva Guimarães

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Manuella Melo Galhardo (M)
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Abordagem Terapêutica em Reabilitação
Efeito agudo da Manobra de Mulligam sobre o senso
posição cervical e atividade eletrocortical
A Manobra de Mulligam consiste em uma técnica de
terapia manual, baseada na correção da falha posicional
articular. Isto permite um aumento do arco de movimento e
a eliminação do quadro álgico. Apesar de sua grande
frequência, no âmbito clínico, os mecanismos que
desencadeiam a melhora do arco de movimento e ausência
de dor pós-manobra ainda não são claros e consistentes.
Portanto, o objetivo deste projeto é analisar os efeitos
agudos no senso de posição cervical e na atividade elétrica
cortical em sujeitos submetidos a manobra de Mulligam.
Este estudo será experimental, randomizado e controlado
nos quais os indivíduos serão submetidos a manobra de
Mulligam e serão acompanhados em momentos diferentes,
pré, pós-manobra). As medidas relacionadas à atividade
eletrencefálica serão a potência absoluta e relativa nas
bandas alfa e beta. Sobre o senso de posição,
compararemos os escores de o erro absoluto de
posicionamento articular antes e depois da aplicação da
manobra. Espera-se que a manobra de Mulligam promova
modificações na percepção do senso de posição e na
atividade cortical.
Júlio Guilherme Silva

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Cibele Jeremias Oliveira
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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O efeito agudo e crônico da adição de peso axial e distal
sobre o equilíbrio e marcha de indivíduos com ataxia
cerebelar
A ataxia cerebelar é uma doença de etiologia variada, mas
que, independente da causa, resulta em alterações de
equilíbrio e marcha. Abordagens voltadas para a melhora
dessas funções corporais e da habilidade no desempenho de
tarefas é fundamental para esses indivíduos. Mesmo assim
propostas terapêuticas para esses problemas são escassas. O
objetivo desse estudo é analisar o efeito agudo e crônico da
adição de peso axial e distal sobre o equilíbrio e marcha de
indivíduos com ataxia cerebelar. Para tal, este estudo
contará com um desenho transversal e um ensaio clínico
randomizado e controlado nos quais os indivíduos serão
submetidos a diferentes cargas aplicadas axialmente e
distalmente seguido ou não de exercícios terapêuticos.
Medidas relacionadas à postura, equilíbrio, marcha, AVDs,
entre outras, serão utilizadas para mensurar os efeitos
dessas intervenções.
Laura Alice Santos de Oliveira

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Camilla Polonini Martins
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Orientador M/D
(stricto sensu)*
Orientando M/D
(stricto sensu)*

Avaliação Funcional em Reabilitação
A influência da propriocepção na funcionalidade da
extremidade inferior de pessoas com síndrome da dor
femoropatelar: um estudo caso controle pareado
Pacientes com síndrome da dor femoropatelar (SDFP)
apresentam limitação funcional e alteração na propriocepção
do joelho, além do quadro álgico.O objetivo do presente
estudo é analisar a influência da propriocepção na
funcionalidade da extremidade inferior de pessoas com
síndrome da dor femoropatelar. Este é um estudo
observacional do tipo caso-controle em 43 pacientes com
SDFP e 43 indivíduos saudáveis. Os participantes irão
preencher questionários auto-aplicáveis de dor,
funcionalidade, além da avaliação proprioceptiva utilizando
o dinamômetro isocinético e os testes funcionais da
extremidade inferior. Com os resultados dessa pesquisa,
pretende-se aprimorar o gerenciamento de pacientes com
SDFP.
Leandro Alberto Calazans Nogueira
Vanessa Knust Coelho
Luciano Teixeira dos Santos

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Abordagem Terapêutica em Reabilitação
Terapia cognitivo-funcional (TCF) comparada à terapia
manual combinada à estabilização segmentar vertebral em
pacientes com dor lombar crônica inespecífica (DLCI):
ensaio clínico controlado aleatorizado multicêntrico.
Introdução: A dor lombar persistente é um problema de
saúde pública e existem fortes evidências de que está
associada a uma complexa interação entre fatores
biopsicossociais. Porém, a maior parte das estratégias de
tratamento para a dor lombar crônica inespecífica ainda são
baseadas no modelo biomédico. A Terapia CognitivoFuncional é uma intervenção que aborda aspectos
multidimensionais da dor que são potencialmente
modificáveis (ex: comportamentos cognitivos provocativos
de dor, movimento e de estilo de vida). Objetivo: O
objetivo geral desse estudo será de investigar a eficácia da
Terapia Cognitiva Funcional (TCF) comparada com a
Terapia Manual combinada a Exercícios (TMEX) na dor e
limitação funcional de pacientes com DLCI. Métodos: Será
realizado um estudo experimental controlado e aleatorizado
multicêntrico com avaliador cego e alocação de grupos
paralelos. Participarão do estudo indivíduos entre 18 e 65
anos com dor lombar inespecífica persistente por pelo
menos 3 meses de duração. Os desfechos primários serão
intensidade de dor, incapacidade e percepção de melhora.
Os desfechos secundários serão dias de trabalho perdidos e
procura por atendimentos. Será realizada análise por
intenção de tratar usando modelos lineares mistos para
comparar as diferenças de médias da intensidade da dor e a
incapacidade entre os braços de intervenção. Será calculado
o risco relativo (RR) dividindo-se a proporção de pacientes
que obtiveram a Diferença Mínima Clinicamente
Importante (DMCI) no grupo CFT pela proporção de
participantes que obtiveram a DMCI no grupo TMEX. O
número necessário a tratar (NNT) será calculado e
representará um indicador importante da eficácia do
tratamento.

Orientador M/D (stricto Ney Armando de Mello Meziat Filho
sensu)*
Orientando M/D (stricto Cíntia Pereira de Souza, Fabiana Terra Cunha Belache,

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Júlia Castro
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Avaliação e Intervenção no Esporte Adaptado
Crescimento e desenvolvimento de crianças com
deficiência que praticam natação.
Introdução: A deficiência está associada, frequentemente, a
alterações no crescimento e desenvolvimento de crianças.
Por esse motivo, intervenções como a prática esportiva são
incluídas no dia-a-dia dessas crianças, de modo a melhorar
o estado geral de saúde e minimizar o impacto da
deficiência no desenvolvimento geral. Objetivo: Avaliar o
crescimento e desenvolvimento de crianças com deficiência
que praticam natação. Métodos: Estudo de coorte, com
amostra por conveniência de crianças com deficiência física
e intelectual que participam do projeto “Nadando Contra a
Corrente – NCC”, do Superar Esportes. A composição
corporal será estimada através do método antropométrico,
de acordo com os procedimentos descritos pela Sociedade
Internacional para o Progresso da Cineantropometria
(InternationalSociety
for
Advancement
in
Kinanthropometry; ISAK). Serão também avaliadas
habilidades motoras e valências físicas tais como agilidade,
velocidade, força, flexibilidade e coordenação motora por
meio de testes das baterias EUROFIT e TGMD2. As
avaliações serão realizadas com intervalos de seis meses e
os resultados serão comparados por meio de testes
estatísticos paramétricos. Os resultados serão apresentados
em forma individual (laudo de cada criança) e também
serão feitas apresentações orais para os pais e responsáveis.
Patrícia Santos Vigário

Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto Pablo Rodrigo de Oliveira
Jeter de Freitas
sensu)*

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Linha de Pesquisa

Linguagem, Comunicação e Novas Tecnologias

Nome do Projeto de Extensão

METODOLOGIAS ATIVAS DE ENSINO: EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA

Resumo do Projeto

Este Projeto tem como objetivo fundamental mapear e colaborar
com a formação de professores e educadores de Escolas da Região
da Leopoldina no que se refere à identificação e conhecimento de
novas metodologias de ensino e aprendizagem, fundadas na
relação educação e tecnologia. Além disso, e fundamentalmente,
objetivamos constituir um núcleo de consolidação em interface
com Escolas das comunidades locais, ação e intervenção de
capacitação em educação e tecnologia, o GEPEAD, já cadastrado e
certificado no CNPq. Metodologia: Realizaremos Pesquisa de
Campo, reuniões periódicas de treinamento e avaliação,
levantamento de fontes primárias e secundárias, pesquisa na web
e realizaremos atividades com Escolas da Região. Resultados
Esperados: Consolidar informações sobre práticas desenvol vidas
com educação e tecnologia, novas metodologias de ensino na
Região e capacitar profissionais para a amplitude de usos com
novas tecnologias de ensino

Prof. Responsável

Ana Lúcia Guimarães

Curso

Pedagogia, Comunicação Social e Informática

Linha de Pesquisa

Estado, Sociedade e Desenvolvimento Local

Nome do Projeto de Extensão

Resumo do Projeto

Desenvolvimento de Remoergômetro Inovador - Cooperação
Técnica UNISUAM- VASCO
Desenvolver um sistema composto por software e hardware,
acoplado à um aparelho de remoergômetro para treinamento e
mensuração de desempenho de atleta de remo. O
desenvolvimento um sistema 100% nacional composto por
software e hardware, acoplado à um apare lho de remoergômetro
para treinamento e mensuração de desempenho de atleta de
remo, tem como principal motivador a diminuição dos custos de
manutenção dos respectivos equipamentos, bem como gerar
tecnologia inovadora 100% nacional e apoiar os atletas,
espo rtistas e estudantes brasileiros.

Prof. Responsável

André Sih Uzeda

Curso

Ciência da Computação e Engenharia Elétrica
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Orientador M/D (stricto
sensu)*
Orientando M/D (stricto
sensu)*

Avaliação Funcional em Reabilitação
Associação da função muscular respiratória e periférica
com os níveis de vitamina D e qualidade de vida em
pacientes com DPOC

Sara Lucia Silveira de Menezes

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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Avaliação Funcional em Reabilitação
Avaliação da dinâmica dos deslocamentos posturais através
de medida lineares e não-lineares em indivíduos saudáveis
e com comprometimento funcional

Thiago Lemos de Carvalho
Michelle Costa de Melo

(*) Item obrigatório para execução do projeto
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