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APRESENTAÇÃO DO EVENTO 
 

Em 2020, a 4ª edição de ambos os eventos é fruto de um esforço conjunto de 

docentes e discentes de cinco programas de pós-graduação da UNIPAMPA Uruguaiana: 

 

                   - PPG Bioquímica 

                   - PPG Ciência Animal 

                   - PPG Ciências Farmacêuticas 

                   - PPG Multicêntrico em Ciências Fisiológicas 

                   - PPG Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde 

 

Apesar de inicialmente criados para um público-alvo primário caracterizado por pós-

graduandos e alunos de iniciação científica dos grupos de pesquisa vinculados aos PPGs 

envolvidos na organização do evento, entendemos que nossos eventos têm abordado, em 

altíssimo nível, temas transversais a qualquer PPG. Neste sentido, nosso objetivo é 

aproveitar o momento de alta conectividade via eventos virtuais para acolher docentes e 

discentes de Instituições de Ensino Superior públicas e privadas do estado do Rio Grande 

do Sul e de cidades fronteiriças da Argentina e do Uruguai, profissionais da região 

graduados em áreas afins aos PPGs e potenciais candidatos à pós-graduação. 

Neste ano, os participantes terão a oportunidade de assistir e debater com 

convidados de renome nacional e internacional, oriundos do meio acadêmico e indústria, 

com atuação tanto em Ciência quanto em empreendedorismo, inovação e desenvolvimento.  

A programação desta 4ª edição abordará os seguintes temas: 

 

                   - Ambiente de Inovação e Desenvolvimento Tecnológico; 

                   - Qualificação de projetos; 

                   - Sucesso na Internacionalização; 

                   - Doutores fora da academia; 

                   - Inovação na pesquisa em ensino. 
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HISTÓRICO 
 

Os Programas de Pós-graduação (PPGs) da Unipampa são jovens, mas que têm 

desenvolvido um trabalho de destaque nas suas áreas e gerado impacto significativo, 

especialmente na região na qual estão inseridos. Possuem papel fundamental na 

capacitação de jovens pesquisadores, de profissionais que já estão no mercado de trabalho, 

bem como na formação inicial e continuada de docentes de instituições privadas da região. 

Até bem pouco tempo atrás, a fronteira oeste do RS era considerada pela CAPES 

como pertencente às “áreas cinzas” da PG brasileira, devido ao reduzido número de PPGs 

nesta região. Estamos inseridos numa região distante dos grandes centros e longe dos 

maiores institutos de pesquisa brasileiros. 

Nesse contexto, embora estejamos conseguindo desenvolver Ciência em alto nível 

em Uruguaiana/RS, é essencial desenvolvermos estratégias para consolidação e 

crescimento dos nossos PPGs, e de integração e contato com outros pesquisadores e entre 

as diferentes áreas. Desta forma, momentos de encontro que reúnam a comunidade 

acadêmica para discutir os desafios regionais, os desafios das áreas de nossos PPGs 

(Ciências Biológicas, Ciências Farmacêuticas, Ciência Animal, Ciências Fisiológicas e 

Educação), bem como a Inovação e o Empreendedorismo são fundamentais. 

Após anos desenvolvendo eventos a partir de iniciativas individuais de grupos de 

pesquisa ou PPGs, identificamos inúmeros temas de interesse comum e foi natural 

idealizarmos um evento integrativo que atendesse às nossas necessidades e aspirações 

comuns. Assim decidimos, desde 2017, realizar um Simpósio Integrado 

(https://sippguru.wixsite.com/simposioppg), trazendo pesquisadores de relevância e inserção 

nacional e internacional que pudessem contribuir para a formação de nossos alunos e para o 

crescimento dos PPGs. Adicionalmente, desde 2018, temos realizado o Simpósio Integrado 

dos PPGs em conjunto com o Simpósio Gaúcho de Inovação em Saúde (evento bianual).  
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PROGRAMAÇÃO 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

22/10/2020 - Quinta-Feira 

17:40 - 18:00 Abertura 

18:00 - 19:00 Palestra de Abertura 
Inovação e Ecossistemas de Inovação 

Prof. Dr. Jorge Luis Nicolas Audy - PUCRS 

19:00 - 20:00 Mesa Redonda 
O Que é Necessário para Conseguir Aprovar Projetos de 

Pesquisa? 
Prof. Dr. Odir Antônio Dellagostin - UFPEL/FAPERGS 

Prof. Dr. Flávio Vieira Meirelles - USP/FAPESP 

23/10/2020 - Sexta-Feira 

18:00 - 19:00 Mesa Redonda 2 
Doutores Fora da Academia 

Dr. Roney Ramos - ABS 
Global Inc. - EUA 

Dr. Luiz Felipe de Oliveira 
Faria - Eurofarma 

Mesa Redonda 3 
Inovação e 

Desenvolvimento 
Tecnológico 

Profa. Dra. Maria Elizete 
Kunkel - UNIFESP 

Phd . Gabriela Westerlund 
Peixoto Neves - Biozeus, 

Biopharmaceutical 

19:00 - 20:00 Mesa redonda 4 
Segredos do Sucesso na 

Internacionalização 
Prof. Dr. Walter Herzog - 
University of Calgary - 

Canadá 
Prof. Dr. Vilceu Bordignon - 
McGill University, Canadá 

Mesas Redonda 5 
Perspectivas de Inovação 
em Pesquisas de Ensino 

Profa. Dra. Neusa Maria John 
Scheid - URI 

Prof. Dr. Roque Ismael da 
Costa Güllich - UFFS 

https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092419
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092436
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092440
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092454
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092454
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092721
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092721
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092452
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092452
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1093342
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1093342
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1093342
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092458
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092458
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092458
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092461
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092461
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092463
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092463
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092465
https://www.sippg4.com.br/index.php?menu=palestrante&CODSOCIO=1092465
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EFEITO DO COMPOSTO 7-CLORO-4-(FENILSELANIL) QUINOLINA NAS ALTERAÇÕES 
DOS SISTEMAS NÃO MOTORES EM MODELO MIMÉTICO A DOENÇA DE PARKINSON 

EM Drosophila   
 

Alexandra Rios Zubiaurre¹*, Stífani Machado Araujo¹, Vandreza Cardoso Bortolotto¹, Mustafa 

Munir Mustafa Dahleh¹, Marina Prigol¹, Shanda de Freitas Couto¹# 

¹ Laboratório de Avaliações Farmacológicas e Toxicológicas Aplicadas às Moléculas Bioativas (LaftamBio),  

Universidade Federal do Pampa, Itaqui, RS, Brasil  

*Apresentadora, alexandrazubiaurre.aluno@unipampa.edu.br  
#Orientadora  

  
A doença de Parkinson (DP) é caracterizada pela presença de neurodegeneração dopaminérgica, tendo como 
consequências predominantes os déficits no sistema motor, como tremores, lentificação de movimentos volun-
tários e perda de equilíbrio. Além disso, apresenta manifestações não motoras, que afetam funções dos siste-
mas olfativo e gustativo. O medicamento referência para sua terapêutica é a levodopa (L-Dopa), que atua como 
precursora da dopamina, principal neurotransmissor relacionado ao desenvolvimento da DP, atenuando os 
sintomas existentes. Entretanto, esse medicamento tem sido associado a efeitos colaterais à longo prazo, e 
demonstra ação somente nos sintomas motores dos pacientes, fatores estes que contribuem para busca por 
novos fármacos com ação mais abrangente. O composto 7-cloro-4-(fenilselanil) quinolina (4-PSQ) tem demons-
trado propriedades promissoras referentes as alterações motoras e na prevenção de danos no sistema dopa-
minérgico em um modelo mimético a DP induzido em Drosophila melanogaster. Diante disso, o objetivo do 
trabalho será analisar o potencial efeito protetor do composto 4-PSQ diante da ocorrência de alterações no 
sistema olfativo e gustativo de Drosophila melanogaster submetidas a um modelo mimético à doença de Par-
kinson induzida por rotenona (ROT). Para a  realização do estudo, serão utilizadas moscas Drosophila melano-
gaster adultas, com idade de 2 dias, de ambos os sexos, que serão divididas em seis grupos: Controle, 4-PSQ 
25μM, ROT 500μM, 4-PSQ 25μM + ROT 500μM, Levodopa 1mM e Levodopa 1mM + ROT 500μM. Haverá 
exposição às dietas contendo ROT, e/ou 4-PSQ e/ou LDopa durante 7 dias, de acordo com cada grupo. Serão 
efetuados os testes in vivo, como a taxa de sobrevivência e testes comportamentais: avaliação da disfunção 
olfativa, memória olfativa e preferências gustativas. As análises ex vivo realizadas serão: quantificação dos 
níveis dos neurotransmissores dopamina (DA), serotonina (5-HT), glutamato e octopamina (OCT), cujos déficits 
estão diretamente relacionados à DP, e a atividade da Na+, K+-ATPase, que é essencial para diversos proces-
sos fisiológicos, incluindo os relacionados a memória. Após serem feitos todos os testes e análises, espera-se 
constatar a ocorrência de alterações nos sistemas olfativo e gustativo em Drosophila melanogaster submetidas 
a um modelo mimético a DP, bem como comprovar o efeito protetor do composto 4-PSQ frente a alterações 
não motoras induzidos pela exposição a ROT, com ênfase nas disfunções olfativa e gustativa. Ainda, evidenci-
ar o efeito neuroprotetor do composto 4-PSQ diante das alterações nos níveis dos neurotransmissores DA, 5-
HT e OCT, e da Na+, K+-ATPase. Espera-se encontrar resultados que comprovem efeitos benéficos do com-
posto 4-PSQ, que auxiliem no embasamento teórico para a continuação do estudo e de futuras pesquisas refe-
rentes a utilização desse composto diante de outros parâmetros e em outros modelos, a fim de comprovar seu 
uso como uma possível alternativa terapêutica na DP. 

 
Agradecimentos: UNIPAMPA, PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ACADÊMICO - PDA 2019 
(Edital nº38/2019). 
Palavras-chave: Transtornos do olfato. Paradigmas Comportamentais. Neurotransmissores. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=YV-KdY4A1jc&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=YV-KdY4A1jc&feature=youtu.be
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AVALIAÇÃO DO EXTRATO DA Bougainvillea glabra Choisy NO TRATAMENTO DO 
QUADRO PARKINSON´S LIKE INDUZIDO POR PARAQUAT  

  

Aline Castro Caurio1,3*, Jefferson Enderle1,4, Murilo Ricardo Sigal Carriço2,3, Rafael 
Roehrs2,3, Elton Luis Gasparotto Denardin1,3#  

¹Laboratório de Estudos Físico-Químico e Produtos Naturais (LEFQPN), Universidade Federal do Pampa, Uru-
guaiana, RS, Brasil;  

²Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Prática de Ensino (GIPPE), Universidade Federal do Pampa, Uruguaia-
na, RS, Brasil;  

3Programa de Pós Graduação em Bioquímica (PPGBioquímica), Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 
RS, Brasil;  

4 Discente de Graduação da Universidade Federal do Unipampa, Uruguaiana, RS, Brasil.  
*Aline Castro Caurio, alinecaurio.aluno@nipampa.edu.br  #Orientador 

  
A expectativa de vida da população mundial tem crescido e com ela também cresce a incidência de doenças 
crônicas degenerativas e neurodegenerativas. As doenças neurodegenerativas são condições incuráveis e 
debilitantes que resultam em degeneração progressiva e/ou morte de células nervosas, destacando-se a Do-
ença de Parkinson (problemas motores) e a Doença de Alzheimer (falha em processos mnemônicos). Nos dias 
de hoje, não há cura e nem tratamento específico para tais doenças. Um conhecido agente indutor de dano 
neurológico, que gera um quadro clínico parkinson's like é um agroquímico amplamente usado no Brasil: o 
Paraquat® (PQ). Estudos com plantas medicinais têm sido bastante eficazes com a finalidade de encontrar 
alternativas para reduzir os sintomas e/ou efeitos causados por estas doenças proporcionando melhores condi-
ções de vida aos pacientes acometidos. Com isso, o objetivo desse estudo foi avaliar a atividade do extrato 
bruto de brácteas de Bougainvillea glabra Choisy na recuperação do quadro psicomotor induzido pelo PQ. A 
extração foi feita em solução de etanol - água destilada (1:3 v/v) sob agitação mecânica e aquecimento (55 oC, 
155 rpm, 24hs) com posterior evaporação sob vácuo e liofilização. Para os ensaios in vivo o modelo experi-
mental utilizado foi a Drosophila melanogaster do tipo selvagem, criada em meio de cultura padrão. Foram 
crioanestesiadas 20 moscas macho com até 05 dias de maturidade para cada replicata (n = 6) e colocadas em 
tubos de tratamento, alimentadas por alimentação líquida contínua. Foi administrada dieta padrão (sacarose 
1%) durante 24 horas para ambientação e após este período, as moscas foram alimentadas por 48 horas de 
acordo com cada grupo: Controle negativo: dieta padrão; Controle positivo: PQ 3mM; Controle do Extrato: ex-
trato 1, 5 e 10 mg/mL (separadamente); Extrato + PQ: Extrato 1, 5 e 10 mg/mL (separadamente) + PQ 3 mM. A 
alimentação de todos os grupos era composta também por sacarose 1%. Ao término do ensaio, as moscas 
sobreviventes foram usadas para o ensaio de geotaxia negativa (GN). Os resultados foram expressos em mé-
dia ± desvio padrão e comparadas usando ANOVA de uma via com pós-teste de Tukey (p < 0,0001). A mortali-
dade do extrato não apresentou diferença estatística em relação ao controle negativo, mostrando que para 
essas concentrações não se verificou proteção contra o dano. Por outro lado, na GN no grupo tratamento do 
PQ já se observou efeitos a partir do extrato na concentração de 1mg/mL apresentando recuperação total e os 
resultados sugerem que o extrato não defende o organismo contra os efeitos do Parkinson's like, mas trata 
seus sintomas. Com isso, concluímos que o extrato da Bougainvillea glabra Choisy foi efetivo no tratamento do 
quadro Parkinson's like induzido pelo PQ.  
  
Agradecimentos: UNIPAMPA, CAPES, CNPQ.  
Palavras-chave: Drosophila melanogaster, Paraquat, Bougainvillea glabra Choisy.  
Link: https://youtu.be/c6IIcDtoudA  

https://youtu.be/c6IIcDtoudA
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Caenorhabditis elegans COMO MODELO PARA DETERMINAR O PAPEL DO 
MANGANÊS NO DESENVOLVIMENTO DA DOENÇA DE HUNTINGTON  

 
Ana Thalita Soares1*, Aline de Castro da Silva1, Sue Elle Gabriela Girón1, Daiana Ávila ¹#  

¹Grupo de Bioquímica e Toxicologia em C. elegans, Unipampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
*Apresentador(a), anathalita.aluno@unipampa.edu.br  

#Orientador(a)  
  
O manganês (Mn) é um metal pesado essencial que em níveis elevados causa neurotoxicidade e pode influen-
ciar no desenvolvimento de doenças neurodegenativas, como é o caso da doença de Parkinson. Contudo, o 
papel desse metal em outras doenças neurodegenerativas como a doença de Huntington (DH) ainda não está 
esclarecido. A DH, através do acúmulo de poliglutamina (PoliQ), compromete a capacidade cognitiva do indiví-
duo, causando perda de movimentos e desequilíbrio emocional. Vários fatores estão relacionados à predispo-
sição da DH o que a torna alvo de estudos para a compreensão dos mesmos. Diversas alterações em resposta 
à exposição a metais têm sido relatadas utilizando o nematódeo Caenorhabditis elegans, um modelo experi-
mental de simples criação, manipulação genética e análise in vivo de toxicidade.  Dessa forma o objetivo desse 
estudo foi avaliar a influência do Mn no desenvolvimento da DH através do modelo C. elegans. Os vermes em 
estágio larval L1 foram expostos ao MnCl2 (5-200mM) por 30 minutos. Após, foram lavados 3 vezes em NaCl 
85 mM para remoção do Mn e transferidos para placas de meio de crescimento de nematoides contendo E. coli 
OP50-1. Foram usadas as cepas: N2 (tipo selvagem), e AM101 rmIs110 [F25B3.3p::Q40::YFP]. Para avaliação 
da sobrevivência os vermes vivos foram contados 48h após a exposição. Para determinação da longevidade, 
20 animais foram transferidos diariamente e os animais vivos contados até o fim do ciclo de vida total. Para 
análise de fluorescência os animais foram anestesiados com Levamisol 30μM e observados através de um 
microscópio de fluorescência (Nikon Eclipse 80i, Tóquio, Japão) para presença de agregados PoliQ. Para aná-
lise da expressão gênica dos transportadores de metais divalentes (smf-1; smf-2; smf3; fpn-1.1 TaqMan (Life 
Technologies)) o RNA foi extraído com Trizol, o cDNA foi transcrito usando o Kit Reverse Transcription (Ther-
mo Scientific), os genes ama-1 e tba-1 foram usados como padrões, a expressão relativa foi calculada através 
do método 2-ΔΔCt. Os testes foram repetidos pelo menos 3 vezes. Foi utilizado para análise estatística ANOVA 
de uma via, seguido do teste post hoc de Tukey. Os resultados foram considerados significativos quando p < 
0,05. As concentrações letais 50% (LC50) para o Mn foram: N2: 101mM; e AM101: 200mM. O Mn na concen-
tração de 25mM não alterou significativamente a formação de agregados de poliQ e não afetou a longevidade 
dos vermes (cepa AM101). Contudo, a exposição ao Mn aumentou significativamente a expressão dos genes 
relacionados ao transporte de Mn em C. elegans, smf-1 e -2 e fpn-1.1 na cepa AM101 em comparação com 
N2. Os resultados iniciais indicam um papel do Mn no modelo de DH em C.elegans, uma vez que aumenta a 
expressão de um transportador,  facilitando a absorção do metal e também de um exportador de metais, a fer-
roportina, o que pode explicar porque a LC50 foi maior nos animais mutantes. Novos testes comportamentais 
irão complementar o real papel do Mn na DH.  
 
Agradecimentos: CAPES, CNPQ  
Palavras-chave: Manganês. Doenças neurodegenerativas. Poliglutamina. C. elegans.  
Link: https://youtu.be/a2yj6qzl4cQ 

https://youtu.be/a2yj6qzl4cQ
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EFEITO ANTIOXIDANTE DO EXTRATO DE Tamarindus indica EM GLIOBLASTOMAS 
DIFUSOS LOCALIZADOS NA PONTE CEREBRAL  

 
Annelize Gruppi Lunardi¹*, Félix Roman Munieweg1, Luis Paulo Ribas, Felipe Barbosa de  

Carvalho, Sandra Elisa Haas2# , Cristiane Casagrande Denardin1#  
¹Grupo de Pesquisa em bioquímica e toxicologia de compostos bioativos GBToxBio, Universidade Federal do 

Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
2Grupo de Pesquisa em Nanobiotecnologia e Nanotoxicologia, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 

RS, Brasil  
*Apresentador(a), annelizelunardi.aluno@unipampa.edu.br  #Orientador  

 
Os gliomas são neoplasias situadas no sistema nervoso que possuem tratamento escasso e dificultoso quando 
a sua localização na região mais interna do sistema nervoso central, tal como a ponte. A maior incidência de 
tumores nesta região é em crianças e sua expectativa de vida pós-diagnóstico é de cerca de 1 ano, demos-
trando sua grande letalidade. Visto que os compostos fenólicos apresentam potencial antioxidante contra neo-
plasias, a utilização deles tem sido fonte de interesse para o estudo de possíveis tratamentos. Lembrando que 
esses compostos são encontrados principalmente em frutas, um exemplo a ser dado é do Tamarindus indica, 
um fruto utilizado na alimentação e na medicina tradicional e que demonstrou ser uma grande fonte de antioxi-
dantes, desta maneira tornando-se um interessante material de pesquisa. Dado a alta letalidade e carência de 
tratamentos de gliomas na região da ponte, a busca de novos tratamentos que não injuriem severamente o 
paciente é necessária. Os compostos fenólicos presentes no extrato nanoencapsulado de tamarindo poderão 
ser capazes de atravessar a barreira cérebro-sangue com sucesso, desta forma podendo tornar-se matriz para 
o auxílio do desenvolvimento de novos fármacos não invasivos. O extrato de tamarindo será feito por meio de 
um processo de extração etanólica e ressuspendido em água mili-Q e sua determinação de compostos fenóli-
cos totais será expresso em Equivalentes de Ácido Clorogênico (EAC/mL) e a nanoencapsulação do extrato 
será efetuada utilizando dois tipos de revestimento (soja ou gelatina), logo após a mensuração da capacidade 
antioxidante do extrato será realizada por meio de TEAC/ABTS, ORAC e FRAP. As células utilizadas serão a 
linhagem de glioma C6 e como controle o fibroblasto 3T3, na qual serão submetidas a avaliação de: citotoxida-
de do extrato por MTT, morte celular por meio do método de marcação dos detritos celulares por azul de tripan 
(TBCD), parâmetros quantitativos por citometria de fluxo e do potencial antioxidante através da mensuração de 
SOD, CAT, GSH, GPX e DCF. Os camundongos  utilizados serão expostos ao extrato por meio de gavagem 
durante 7 dias, o controle positivo será temozolomida e para a indução a neoplasia na ponte, os animais serão 
submetidos a cirurgia estereotáxica, após o início do tratamento, os animais realizarão testes comportamentais, 
além de exames de imagem para a confirmação do desenvolvimento do glioma e no oitavo dia ocorrerá a euta-
násia para a coleta do material biológico para realização das análises bioquímicas e histológicas. Em seguida a 
conclusão dos experimentos espera-se: observar a atividade antioxidante e determinar se o extrato nanoen-
capsulado foi capaz de aumentar seu desempenho, promover melhoras nos parâmetros bioquímicos in vitro e 
in vivo e também nos parâmetros comportamentais como ansiedade e depressão e verificar alterações histoló-
gicas dos tecidos dos animais submetidos a diferentes tratamentos.  
  
Agradecimentos: CNPq, FAPERGS, UNIPAMPA  
Palavras-chave: Tamarindo. Glioma. ponte cerebral.  
Link: https://youtu.be/u7FAoyrpwxg  
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AVALIAÇÃO IN VITRO DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE NANOPARTÍCULAS DE 
PRATA 
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*Augusto Cezar Dotta Filho, augustodotta.aluno@unipampa.edu.br # Orientador  
  
A nanociência tem crescido exponencialmente nos últimos anos, impactos diversos setores da sociedade. O 
uso de extratos vegetais para reduzir a geração de produtos tóxicos consolidou-se como uma rota de síntese 
que une nanotecnologia e suas vantagens e as demandas ambientais. O uso de catalisadores ajuda a controlar 
o tamanho de partícula e regular a sua morfologia, além de afetar a velocidade de reação. O presente estudo 
usa o extrato das brácteas da Bougainvillea glabra Choisy (Bg) e nitrato de prata para sintetizar nanopartículas 
de prata (AgNPs). O catalisador empregado foram Diodos Emissores de Luz (LED), alternando suas cores 
(comprimentos de onda), sendo elas: violeta, azul e vermelho, além do LED/branco e luz ambiente. Avaliamos 
pelos métodos Folin-Ciocalteu (Fenóis Totais) e Flavonoides Totais, os potenciais antioxidantes destas AgNPs 
sintetizadas além do extrato Bg isolado. As AgNPs/LED violeta e azul demonstraram maior rendimento na sín-
tese, ou seja, converteram prata iônica em prata elementar de modo mais eficiente que as AgNPs/LED verme-
lho. As AgNPs/LED branco foram mais eficientes nesta síntese no comparativo com AgNPs/Luz ambiente. Os 
ensaios antioxidantes in vitro demonstraram correlação com a rot de síntese das AgNPs, ou seja, com o com-
primento de onda selecionado. O ensaio Folin-Ciocalteu evidencia que as AgNPs/LED violeta (extrato Bg faz 
seu revestimento) possui alta capacidade antioxidante (ou redutora) em comparação com as demais formula-
ções de AgNPs e o extrato Bg isolado. O ensaio Flavonoides Totais elucida o extrato Bg com alto teor de fla-
vonoides, o mais alto entre as variáveis analisadas. Este mesmo ensaio mostra na diametral oposta, as Ag-
NPs/LED vermelho que possuem muitos íons prata no seu meio reacional (pela baixa eficiência do comprimen-
to de onda) o que podem ter agido como interferentes do agente complexante (AlCl3), ou seja, mascararam os 
flavonoides presentes e impediram a reação completa. Por conseguinte, nosso estudo mostra que os diferentes 
comprimentos de onda emitidos pelos Diodos Emissores de Luz afetam as propriedades das AgNPs, que pos-
suem diferentes propriedades antioxidantes nos ensaios realizados. As AgNPs/LED violeta mostraram ótima 
capacidade antioxidante in vitro.   
  
Agradecimentos: CAPES, FAPERGS, CNPq.  
Palavras-chave: nanopartículas. Antioxidante. Catalisador.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=eER3e6GwmpM&feature=youtu.be 
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EFEITO DA Cℓ-HIN NA REATIVAÇÃO DA AChE E NO COMPORTAMENTO TIPO-
DEPRESSIVO INDUZIDO PELA EXPOSIÇÃO SUBCRÔNICA AO MALATION  
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A exposição a organofosforados (OFs) têm por mecanismo principal a inibição da atividade da acetilcolinstera-
se (AChE), sendo essa fortemente relacionada a distúrbio comportamentais, como a depressão. O malation é 
um inseticida pertencente a esta classe, o qual já demonstrou induzir alterações comportamentais significati-
vas, apesar disso, poucos dados na literatura relacionam uma exposição mais prolongada a este OF e altera-
ções neuropsicquiatricas. O uso de atropina-oxima para tratamento da   intoxicação por OF tem sua eficiência 
um tanto inconsistente, uma vez que sua eficácia depende do tipo de composto intoxicante ao qual o paciente 
foi exposto. Neste sentido, a 5-Cloro-isatina-3-oxima (Cℓ-HIN), tendo em sua composição propriedades de isa-
tina e oxima, é o foco do nosso objeto de estudo. Em estudos prévios do nosso grupo de pesquisa, a Cℓ-HIN 
apresentou efeitos importantes em protocolos de exposição aguda ao malation em A. salina e ratos. Assim, 
nosso objetivo foi analisar os efeitos da Cℓ-HIN em possíveis alterações comportamentais e colinérgicas em 
uma exposição subcrônica ao malation em ratos. Foram utilizados ratos machos Wistar (cerca de 2 meses de 
idade) com protocolo aprovado pelo CEUA nº 040/2018, sendo co-tratados com Cℓ-HIN (5 mg/kg, v.o.) e/ou 
malation (1 ou 10 mg/kg, i.p) durante 20 dias, diariamente. Em relação às avaliações comportamentais, os ani-
mais passaram pelos testes do campo aberto e rotarod, para avaliação da atividade locomotora e coordenação 
motora, respectivamente. O teste do nado forçado avaliou o comportamento tipo-depressivo. Todos os testes 
comportamentais ocorreram no 20º dia. A eutanásia ocorreu no 21º dia, tendo o córtex pré-frontal e hipocampo 
retirado para análise da AChE. Os resultados demonstraram que a exposição a ambas as doses do malation 
não alteraram a locomoção nem a coordenação motora dos ratos. Em contrapartida, ambas as doses de mala-
tion (1 e 10mg/kg) aumentaram o tempo de imobilidade dos ratos no teste do nado forçado. A atividade da 
AChE foi inibida no córtex pré-frontal pelo malation (1 e 10mg/kg)  e nenhuma alteração ocorreu no hipocampo. 
Em relação ao efeito da Cℓ-HIN, esta oxima apresentou proteção contra o aumento do tempo de imobilidade no 
teste do nado forçado induzida pela menor dose de malation (1 mg/kg). Em adição, também apresentou capa-
cidade de reativação da atividade da AChE no grupo exposto a menor dose de malation no córtex pré-frontal. 
Com base nisso, nossos resultados sugerem que a Cℓ-HIN possui propriedades reativadoras da AChE contra 
inibição causada pelo malation, e apresenta efeitos tipo antidepressivo em uma exposição subcrônica a este 
OF em ratos.  
  
Agradecimentos: CAPES, CNPq, FAPERGS e UNIPAMPA.  
Palavras-chave: Organofosforado. Oxima. Antidepressivo  
Link: https://youtu.be/NQXWdC4YkJs 
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ATIVIDADE REPELENTE E INSETICIDA DE PLECTRANTHUS NEOCHILUS  
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Os produtos vegetais e seus compostos bioativos têm sido pesquisados em busca de novos compostos com 
propriedades repelentes e inseticidas a fim de substituir os produtos sintéticos perigosos. Uma vez que as fo-
lhas de Plectranthus neochilus possuem um odor característico, o presente estudo tem como objetivo avaliar o 
efeito repelente e inseticida da folha, chá e óleo essencial de P. neochilus. Para isso, foi utilizado um tubo de 
aprisionamento para aprisionar o modelo experimental (Drosophila melanogaster, n = 20) juntamente com os 
grupos tratamentos (folha fresca esmagada: n = 2, chá da folha: 72 mg/mL e óleo essencial da folha: hidrodes-
tilação) e controles (positivo: repelente da marca “super repelex”, negativo: água destilada). O tubo foi construí-
do por nós através da fixação de 3 tubos (falcon), que representaram os níveis de distanciamento para o teste 
de repelência. As extremidades (superior e inferior) foram fechadas com tampas afixadas com papel em seu 
interior. Apenas no papel da tampa superior foi adicionado 100 μL de cada grupo (tratamento e controle). Para 
o efeito inseticida foi realizada a contagem das moscas mortas dentro do tubo. Após aprisionar as moscas den-
tro dos tubos, foi realizada a contagem das D. melanogaster nos níveis de distanciamento (tampa superi-
or<níveis 1<2<3<4 (tampa inferior)) e das mortas em intervalos de 15 minutos até finalizar 45 minutos. Tam-
bém foi analisado a constituição química do óleo essencial por cromatografia gasosa acoplada ao espectrôme-
tro de massas (CG-EM). Os testes foram realizados em triplicata e os dados foram avaliados com Anova de 
uma via com pós teste de Bonferroni (p ≤ 0,05 em relação aos controles). Após 45 minutos, as folhas frescas e 
o chá obtiveram diferença significativa em relação controle positivo na tampa superior e número de moscas 
mortas. Portanto, as folhas frescas e o chá de P. neochilus não apresentaram repelência nem efeito inseticida 
pois as moscas permaneceram, principalmente, na tampa superior, que é o local onde as folhas e o chá foram 
adicionados. Inclusive, no grupo chá, as moscas ficaram em maior número na tampa superior (17,66; 17,66 e 
16,66 moscas) que o próprio controle negativo (13; 12; 13,33 moscas). O óleo essencial apresentou o melhor 
resultado, com efeito repelente e inseticida devido a permanência das moscas nos níveis 3, 4 e com a mortali-
dade apresentada, semelhante ao controle positivo e significativamente diferente em relação ao controle nega-
tivo. A explicação da atividade repelente e inseticida do óleo essencial foi averiguada com a análise por CG-EM 
que identificou o composto Caryophyllene e o 1-Octen-3-ol como majoritários e estes compostos apresentaram 
repelência e efeito inseticida em outros modelos experimentais. Portanto, o óleo essencial de P. neochilus é um 
forte candidato bioinseticida devido sua composição química.  
  
Agradecimentos: CAPES e UNIPAMPA.  
Palavras-chave: Bioinseticida. Óleo essêncial. Drosophila melanogaster.  
 Link: https://youtu.be/HMqax1EInTQ 
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AVALIAÇÃO DO EFEITO PROTETOR DE NANOPARTÍCULAS CARREGADAS DE 
LUTEÍNA SOBRE O MODELO DE TRANSTORNO NEURODESENVOLVIMENTAL EM 

DROSOPHILA MELANOGASTER 
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Os distúrbios do desenvolvimento neurológico são condições que ocorrem precocemente, afetando o sistema 
nervoso central em desenvolvimento. Os principais representantes desses distúrbios são o Transtorno do Es-
pectro do Autismo (TEA) e o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), os quais comparti-
lham de características como déficits de comunicação, interação social entre outros. Estudos têm demonstrado 
alterações significativas nos níveis do Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro (BDNF) (sendo nas moscas o 
DNT1 o seu ortólogo), em que essas alterações vêm sendo implicadas na disfunção de inúmeros sistemas de 
neurotransmissores e vias as quais estão sendo relacionada a esses distúrbios. A Imidacloprida (IMI) é um 
inseticida da família dos neonicotinóides que atua no sistema nervoso central, o qual foi utilizado recentemente 
demonstrando que as moscas expostas apresentaram uma progênie com alterações comportamentais, simila-
res aos fenótipos humanos de TEA e TDAH. Considerando o aumento do número de crianças diagnosticadas 
com esses distúrbios, e que o tratamento é composto por terapias comportamentais associadas ao uso de an-
tipsicóticos, o desenvolvimento de novas opções terapêuticas se faz necessário. Neste sentido, evidencias 
crescentes apontam para o importante papel dos compostos bioativos oriundos de fontes vegetais, como a 
luteína, principal carotenoide encontrado no cérebro humano, a qual possui alto potencial anti-inflamatório e 
antioxidante, além da sua capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica. Diversos estudos realizados 
demonstram a associação da luteína a efeitos neuroprotetores, além disso, nanopartículas poliméricas têm sido 
amplamente estudadas visando aumentar a biodisponibilidade, absorção e facilitar a entrada de drogas ou 
compostos bioativos através de barreiras biológicas, maximizando o potencial terapêutico e ao mesmo tempo 
minimizando os efeitos colaterais. O presente estudo tem por objetivo avaliar um possível efeito protetor das 
nanopartículas carregadas de luteína sobre os déficits induzidos por um modelo experimental de transtorno 
neurodesenvolvimental em Drosophila melanogaster. Inicialmente as moscas serão submetidas ao modelo 
experimental, expostas a uma dieta contendo IMI por 7 dias. A progênie obtida posteriormente será exposta a 
uma dieta contendo nanopartículas carregadas de luteína, durante 24 horas. Após o tratamento as moscas 
serão submetidas as avaliações comportamentais (interação social, grooming) e bioquímicas (indicadores de 
estresse oxidativo, DNT1). Com a realização do presente projeto esperamos contribuir para definição da luteína 
como uma possibilidade terapêutica no desenvolvimento de drogas capazes de modificar a evolução natural 
dos sintomas desses transtornos, mas principalmente espera-se que as moscas expostas a nanopartículas de 
luteína apresentem uma proteção sobre o dano causado pelo modelo experimental de transtorno neurodesen-
volvimental em Drosophila melanogaster.   
 
Agradecimentos: CAPES, CNPq, FAPERGS  
Palavras-chave: Imidacloprida. Comportamento. Compostos Bioativos.  
Link: https://youtu.be/mn5EVt58y2o 
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POLPA DE BARU (Dipteryx alata Vogel) MODULA O SISTEMA ANTIOXIDANTE DE  
Caenorhabditis elegans via SOD-3 E DAF-16  
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O Brasil é o país com a maior biodiversidade vegetal do mundo, com cerca de 20% do total global. Nos últimos 
anos, a busca pela melhoria da qualidade de vida tem estimulado o consumo de produtos naturais, o que tem 
feito da biodiversidade brasileira o foco de diversos estudos na busca de espécies vegetais com propriedades 
nutritivas e funcionais. Nesse cenário, as espécies frutíferas desempenham um papel importante como fontes 
de nutrientes essenciais. Uma espécie raramente estudada da flora brasileira com potencial nutritivo e funcio-
nal é a Dipteryx alata Vogel, conhecida como Baru. Estudos demonstraram que a noz é capaz de reduzir gor-
dura abdominal, eliminar radicais livres e prevenir o estresse oxidativo. O estresse oxidativo é o resultado do 
excesso de produção ou da incapacidade de eliminar com eficiência as espécies reativas de oxigênio, e causar 
danos a componentes celulares. Este processo é um dos principais agentes desencadeantes de doenças como 
câncer, aterosclerose, doenças cardíacas, neurodegenerativas e o processo de envelhecimento. Portanto este 
estudo teve como objetivo avaliar as atividades antioxidantes e descrever os mecanismos envolvidos da polpa 
da fruta Baru no nematoide Caenorhabditis elegans. Os ensaios foram realizados com cepas transgênicas 
CF1553 (muls84[pAD76(sod-3::GFP)]), CL2166 (dvls19[pAF15(gst-4::GFP::NLS)]) as quais foram usadas para 
quantificar a expressão das enzimas antioxidantes superóxido dismutase (SOD-3) e glutationa transferase 
(GST-4). Os nematoides foram sincronizados e os ovos foram transferidos para placas de Petry contendo meio 
de crescimento de nematóide (NGM) com uma camada de Escherichia coli inativada com Canamicina (10 mM), 
e diferentes concentrações (500 e 1000 µg/mL) da Polpa de Baru. Após 48 h, os vermes tratados foram trans-
feridos para lâminas de microscópio (com 1mM de levamisol) e as imagens foram analisadas em microscópio 
de epifluorescência conectado a uma câmera digital. A fluorescência foi determinada usando o software Ima-
geJ. Da mesma forma para a avaliação da expressão do fator de transcrição DAF-16, a cepa TJ356 
(zIs356[pGP30(DAF-16:GFP)+pRF4(rol-6)]) foi usada para analisar a translocação nuclear. Os dados foram 
expressos como média ± erro padrão, e analisados estatisticamente por ANOVA de uma via seguida pelo pós-
teste de Dunnet para comparar dois ou mais grupos. O software Graph Pad Prism® foi usado para analisar os 
dados. Como resultados observamos que nenhuma das concentrações da polpa afetou a expressão de GST-4, 
e que o tratamento com 1000 µg/mL de polpa resultou em um aumento de 33,6% na expressão de SOD-3 em 
comparação com o controle. Os tratamentos de 500 e 1000 µg/mL da polpa estimularam a translocação nucle-
ar de DAF-16, representando aproximadamente 16 e 21 vezes em comparação com o controle. Os resultados 
indicam que a polpa da fruta de Baru pode ser capaz de aumentar a expectativa de vida dos nematóides via 
SOD-3 e DAF16, demonstrando seu potencial funcional e/ou nutracêutico.  
 
Palavras-chave: antioxidante. fruta nativa. C. elegans.  
Link: https://youtu.be/Gthyftoo7b8 
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PADRONIZAÇÃO DE CANDIDÍASE E AVALIAÇÃO DO EXTRATO DE ARAÇÁ (PSIDIUM  
CATTLEIANUM SABINE) COMO UM POSSÍVEL TRATAMENTO DE CANDIDÍASE 

VULVOVAGINAL  
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O microrganismo Candida albicans é o mais frequentemente encontrado em casos de infecções fúngicas opor-
tunistas, gerando inúmeros desconfortos ao paciente, além de gastos públicos e dificuldades no tratamento, 

isto devido a sua resistência e aos tratamentos utilizados apresentarem toxicidade ao hospedeiro.  Desta for-
ma a busca por novas drogas ou substancias com potencial antimicrobiano tem crescido consideravelmente 

conforme o passar dos anos, a partir dessa informações surgimos com a proposta do uso do araçá.. Psidium 
catteianum Sabine (araçá) é uma planta pertencente a família das Myrtaceae da qual é caracterizada como 
uma pequena arvore frutífera, cujos os frutos são pequenos e apresentam três variações distintas. Embora 
pouco conhecido o araçá pode ser altamente lucrativo pois pode apresentar até 3 florações por ano e gerar 
cerca de 10 toneladas de fruta por hectare. Esses frutos podem ser utilizados tanto in natura quanto em seus 
derivados tecnológicos, sucos ou geleias porem o que é observado na literatura que pouco se fala de sua ativi-
dade farmacológica. Alguns estudos demostram que os frutos apresentem um alto teor de ácido ascórbico, 
além de muitos antioxidantes, principalmente os compostos fenólicos, polifenóis, flavonoides, carotenoides e 
terpenóides. Esse composto já vem sendo vinculado a prevenção de inúmeras doenças como, aterosclerose, 
câncer, doenças cardiovasculares, doenças degenerativas, diabetes, entre outras. Porem o que mais chama a 
atenção e que essa plantaja vem sido observado que suas folhas apresentam atividade potencial como: antimi-
crobiano, principalmente antifúngico desta forma surgi o questinamenteo de verificar se os furtos poderiam 
assim como as folhas apresentar essa possível atividade O objetivo deste trabalho é de avaliar a atividade do 
extrato dos frutos de Psidium cattleianum Sabine amarelo e vermelho frente ao quadro de candidíase vulvova-
ginal causada por C. albicans. Assim utilizamos o extrato de duas variedades diferentes de Araçá, amarelo e  
vermelho, na forma de uma pomada/creme no combate local de candidíase vulvovaginal, após será realizado 
testes  de tolerância a dor,  atividade exploratória,  avaliação do edema, vermelhidão, descamação, e presença 
de leucócitos, hifas, esporos, pH e turbidez do local. Além da aferição do peso, consumo alimentar e IMC do 
animal. Análises posteriores do sangue (soro e plasma), fígado, rins, baço e aparelho reprodutor feminino se-
rão realizados; onde o fígado, rins, baço, aparelho reprodutor e cérebro serão utilizadas para avaliações histo-
lógicas. E os testes bioquímicas serão: glicose, bilirrubina total, direta e indireta, albumina, fosfatase alcalina, 
creatina, ureia, albumina, alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST). Esperamos en-
contrar efeitos positivos dos extratos frente ao quadro  de candidíase vulvovaginal, amenizando os sintomas 
presentes neste quadro inflamatório, além de um combate da candida albicans.  
 
Agradecimentos: UNIPAMPA, Capes-DS, Fapergs, e CNPQ  
Palavras-chave: Araçá; Psidium cattleianum sabine; candidíase vulvovaginal; C. albicans 
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O rio Uruguai faz parte de uma relevante bacia hidrográfica brasileira que se estende desde o Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina até países como Uruguai e Argentina, demarcando fronteiras. A maior parte das regiões 
banhadas pelo rio possui como característica as atividades agroindustriais intensas. O intenso uso de pestici-
das relacionados às grandes culturas de plantio como soja e arroz no sul do país, associados a outros fatores 
como a falta de proteção ambiental adequada, expõem o rio Uruguai a altas chances de poluição, comprome-
tendo todo o ecossistema, colocando em risco não só o habitat como toda a população da região. Sendo as-
sim, nosso projeto tem como objetivo analisar as possíveis alterações nas águas do rio Uruguai, pontualmente 
no município de Uruguaiana – Rio grande sul, cidade conhecida pela alta produção de arroz irrigado, ao longo 
de um período de 12 meses. Utilizamos o nematoide de vida livre Caenorhabditis elegans, expondo-o por 24 
horas nestas amostras de água ou ao controle meio K (3 g de cloreto de sódio, 2,4 g de cloreto de potássio e 1 
l de H2O destilada autoclavada) com o auxílio de um agitador orbital em uma estufa a 21°C. Logo após esse 
período, os vermes foram transferidos para placas com meio sólidos NGM (meio de crescimento de nematoi-
des) para então averiguarmos a sobrevivência, longevidade, reprodução e comprimento corporal. Foram tam-
bém realizadas analises físico-químicas no local da coleta. De acordo com os dados obtidos até o momento, 
existem diferenças significativas entre os animais expostos às amostras coletadas. As amostras de fevereiro, 
abril, maio e agosto reduziram a taxa de sobrevivência dos animais, sendo as amostras de abril e fevereiro as 
que mais causaram mortalidade nos animais. Quanto à reprodução, a progênie não foi significativamente redu-
zida com relação aos animais expostos ao controle, porém, existe uma diferença entre a progênie de animais 
expostos às amostras de diferentes meses. Os vermes tratados com as amostras de março, abril e maio tive-
ram a reprodução reduzida com relação aos animais tratados com a amostra de agosto. A longevidade foi re-
duzida nos animais expostos às amostras de março e maio e o tamanho do corpo dos vermes não foi alterado. 
Quanto as análises físico-químicas, não foi observado alterações relevantes destes parâmetros ao decorrer 
dos meses. De acordo com os dados obtidos até o momento, podemos indicar que existem poluentes causan-
do alterações nas amostras, em diferentes meses, que estão afetando significativamente C. elegans. Por esta 
razão, iremos continuar analisando as amostras dos demais meses do ano, buscando monitoramento e segu-
rança do Rio Uruguai.   
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É amplamente conhecido o efeito benéfico do consumo de frutas para a saúde devido à presença de vitaminas 
e compostos antioxidantes, por exemplo. A Pitanga Roxa (Eugênia uniflora), é amplamente encontrada em 
países da América do Sul, como o Brasil. Entre as variedades da fruta (vermelha e laranja) esta é a que apre-
senta maior quantidade de compostos fenólicos totais e antocianinas, com alta capacidade antioxidante. Estu-
dos também já demonstraram a capacidade do extrato de pitanga roxa em induzir a autofagia, um mecanismo 
importante na remoção de proteínas mal-formadas, presentes na patogênese de doenças neurodegenerativas. 
Na Doença de Alzheimer (DA) estudos demonstram que a disfunção mitocondrial precede a desregulação da 
homeostase proteica, que leva a agregação dessas proteínas. Estes agregados estão associados com a libe-
ração de espécies reativas (ERs) e os eventos neurotóxicos associados a fisiopatologia da doença. Um dos 
modelos in vivo amplamente utilizado para a triagem de compostos bioativos é o Caenorhabditis elegans 
(C.elegans). Este verme apresenta inúmeras vantagens quanto a sua utilização, uma delas é a disponibilidade 
de cepas transgênicas para o estudo de doenças, como a DA. O objetivo desse estudo foi avaliar a toxicidade 
e os efeitos farmacológicos do extrato de pitanga roxa em uma cepa transgênica para a DA em C.elegans. 
Para isso foram utilizados 2.000 vermes no estágio larval L1, da cepa CL2006 [pCL12(unc-54/human Abeta 
peptide 1-42 minigene) + rol-6(su1006)] que apresenta expressão constitutiva do peptídeo beta-amilóide (Aβ), 
os quais  foram expostos cronicamente às concentrações 100, 250 e 500µg/mL do extrato de Pitanga Roxa. 
Como fonte de alimento para os nematoides foi utilizada a bactéria Eschericia coli (E.coli) OP50 semeada em 
placas de petri contendo meio de crescimento para nematoidese inativadas em luz ultravioleta após crescimen-
to. Após 48 horas de exposição (estágio L4), verificamos que o extrato não reduziu a taxa de sobrevivência dos 
vermes. Nesse mesmo vermes, o tamanho e área corporal permaneceram semelhantes ao grupo controle. 
Esses vermes, após a agregação do Aβ, desenvolvem comprometimento locomotor (paralisia) ao longo do 
tempo de vida. Diariamente, nós avaliamos a taxa de vermes paralisados após o estímulo através do toque. 
Verificamos que o tratamento com o extrato, nas maiores concentrações (250 e 500µg/mL), retardou a paralisia 
em C.elegans. Entretanto esse efeito não foi capaz de aumentar o tempo de vida dos vermes tratados, o que 
foi observado através do ensaio de longevidade. O extrato de Pitanga Roxa nas concentrações testadas não 
demonstrou toxicidade e foi capaz de minimizar o comprometimento locomotor causado pela agregação do Aβ 
em C.elegans. Estudos posteriores devem ser realizados a fim de verificar o mecanismo molecular de ação 
desta fruta bem como determinar o composto bioativo responsável por esses efeitos.  
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A pandemia global de coronavírus 2019 (COVID-19) é causada pela síndrome respiratória aguda grave coro-
navírus 2 (SARS-CoV-2) que é um vírus com envelope de ácido ribonucleico (RNA). Como alternativas para o 
tratamento contra o SARS-CoV-2 têm sido proposto o reposicionamento de fármacos para identificação de 
outros alvos biológicos para um medicamento existente no mercado farmacêutico. Tal processo torna a expe-
rimentação mais rápida e menos onerosa, além de facilitar os procedimentos de regulamentação para sua 
prescrição. Aliado a isso, a nanotecnologia aponta alternativas terapêuticas como os compostos nanoencapsu-
lados, de forma a aumentar a sua eficácia e reduzir a toxicidade. Dentre os medicamentos, a ivermectina é um 
antiparasitário que atua na supressão da replicação viral por afetar o transporte nuclear de proteínas virais 
dependente de importina-α/β, assim como na alteração genômica de RNA nos vírus Zika, influenza A e da imu-
nodeficiência humana (HIV-1). O modelo animal Drosophila melanogaster (D. melanogaster) é ideal para avali-
ar as possíveis respostas farmacológicas e toxicológicas durante o reposicionamento de fármacos devido a sua 
semelhança fisiológica com o ser humano. A necessidade de elencar a nanotecnologia e a busca de tratamen-
tos contra SARS-CoV-2 torna este trabalho inédito uma vez que a avaliação do efeito da ivermectina nanoen-
capsulada (IvNE) ainda não foi descrita e é necessária para definir protocolos de administração antes de uma 
abordagem terapêutica. Este trabalho tem como objetivo investigar os efeitos da administração de diferentes 
concentrações de IvNE em D. melanogaster. Para isso, moscas adultas com 2 dias de idade serão expostas a 
um protocolo de 14 dias, divididas em grupos controle e IvNE nas concentrações de 10 µM, 50 µM e 100 µM. 
Serão avaliadas a dose letal mediana (LD50), taxa de sobrevivência, expectativa de vida e desempenho loco-
motor através de testes comportamentais (geotaxia negativa e campo aberto). Após o período experimental as 
análises bioquímicas serão realizadas para mensurar os marcadores de estresse oxidativo: espécies reativas 
(ERs), superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e gluta-
tiona S-transferase (GST). Adicionalmente, será quantificada a atividade da acetilcolinesterase (AChE), ativida-
de enzimática do ácido delta-aminolevulínico desidratase (d-ALA-D) e a viabilidade mitocondrial por 3-(4,5-
dimetiltiazol-2yl)-2,5-difenil brometo de tetrazolina (MTT). Como resultados esperados visamos descrever os 
efeitos de diferentes concentrações de IvNE definindo assim critérios de segurança para sua administração e 
perfil toxicológico. Em maiores concentrações, pode-se esperar que seu uso apresente baixa ocorrência de 
comprometimento locomotor, alta capacidade de atuação antioxidante e baixa toxicidade. Buscando o reposici-
onamento de fármacos, espera-se que a IvNE seja um potencial candidato para pesquisas envolvendo o trata-
mento contra o SARS-CoV-2.  
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A acrilamida (ACR) é um contaminante alimentar formado durante o processamento térmico em altas tempera-
turas de alimentos ricos em carboidratos através de uma reação entre açúcares redutores e o aminoácido as-
paragina. A neurotoxicidade da ACR é bem documentada e em humanos sabe-se que possui potencial carci-
nogênico. Diversos estudos apontam o estresse oxidativo como um dos principais mecanismos de toxicidade 
induzida pela ACR. Desta forma, substâncias com capacidades antioxidantes, como os compostos de selênio, 
podem estar envolvidas no tratamento e/ou prevenção dos danos causados pela ACR. Portanto, o objetivo do 
presente estudo foi avaliar se o 7-cloro-4-(fenilselanil)quinolina (4-PSQ), um composto orgânico de selênio, 
possui efeito protetor frente à indução de dano causado pela ACR em Drosophila melanogaster. Moscas adul-
tas, de 1-3 dias de idade foram divididas em 4 grupos de 50 moscas cada: Controle; 4-PSQ (25µM); ACR 
(5mM) e 4-PSQ (25µM) + ACR (5 mM). As moscas foram expostas à dieta durante 4 dias de acordo com seus 
respectivos grupos. As concentrações foram escolhidas baseadas em estudos pilotos. Ao final do tratamento, 
foi realizado o teste comportamental de campo aberto. Após, foi realizada a análise ex vivo da atividade da 
enzima acetilcolinesterase (AChE) na cabeça das moscas. Os resultados do teste de campo aberto indicaram 
uma significativa diminuição no comportamento exploratório das moscas expostas à ACR enquanto no grupo 
Acrilamida + 4-PSQ, o 4-PSQ atenuou parcialmente o dano causado pela ACR. Com relação à atividade da 
AChE na cabeça das moscas, a atividade da enzima foi aumentada no grupo exposto à ACR, e, no grupo 
ACR+ 4-PSQ, o 4-PSQ conseguiu proteger contra o aumento da atividade enzimática. A AChE é a enzima 
responsável pela degradação da acetilcolina na fenda sináptica. O aumento na atividade da AChE causa uma 
redução na neurotransmissão colinérgica, ocasionando déficits neurológicos e comportamentais. Diversos es-
tudos correlacionam o aumento da atividade desta enzima com alterações locomotoras e comportamentais, o 
que foi corroborado neste trabalho. O 4-PSQ, por sua vez, conseguiu reverter as alterações causadas pela 
ACR. Desta forma, os resultados obtidos por meio deste estudo, demonstram que o 4-PSQ mostra-se como um 
potencial protetor do sistema colinérgico frente aos danos causados pela ACR.   
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Dislipidemias e distúrbios do colesterol são patologias que causam milhares de morte em todo mundo.  Em 
vista disso, o desenvolvimento de terapias efetivas que sejam seguras contra estas doenças é necessário. A 
atorvastatina (ATV) é um fármaco que é muito utilizado no tratamento destas patologias, porém a mesma apre-
senta efeitos adversos graves como risco de diabetes a longo prazo e forte mialgia muscular. Outra alternativa 
é o uso de óleos vegetais que possuam efeito contra estes distúrbios metabólicos. O gengibre é um deles, on-
de o mesmo apresenta uma quantidade de antioxidantes que ajudam na redução dos níveis lipídicos. Conside-
rando que a combinação de um fármaco que tenha efeito já estabelecido e elucidado a um óleo vegetal com a 
mesma finalidade, se propôs desenvolver nanocápsulas contendo ambos componentes para o tratamento de 
dislipidemias e avaliar sua segurança e eficácia em modelo alternativo de Caenorhabditis elegans (C. elegans). 
Para tal foram desenvolvidas nanocápsulas contendo ATV e o óleo de gengibre (NCAtG) e outra formulação 
contendo somente o óleo (NCGe) na concentração de 1000µg/mL. As mesmas foram testadas em C. elegans 
onde após a sincronização dos vermes foi obtido população no estágio L1 e os mesmos mantidos em meio de 
crescimento de nematoides (NGM) e a bactéria E. coli OP50 como nutriente. Ensaios toxicológicos como taxa 
de sobrevivência e reprodução dos vermes e mensuração do tamanho e áreas corporais foram avaliados frente 
ao tratamento com as nanoformulações e também em relação ao fármaco livre na concentração de 10µg/mL. 
Todos ensaios foram realizados de forma crônica na qual os vermes são expostos ao tratamento no meio de 
crescimento período de 24hrs. Para a eficácia das formulações se desenvolveu um protocolo de exposição a 
altos níveis de colesterol na dieta (10x) para a indução do aumento dos níveis de triglicerídeos. Estes foram 
quantificados com teste colorimétrico e normalizados pelo conteúdo proteico determinado pelo método de 
Bradford. Os resultados foram expressos como valor médio ± desvio padrão da média e analisados por variân-
cia (ANOVA) e teste t p <0,05 foram considerados estatisticamente diferentes. Como resultados as formulações 
foram seguras nesta concentração em relação ao controle em todos os parâmetros avaliados, não ocorrendo 
diferença estatística e também demostraram eficácia na diminuição do conteúdo lipídico frente ao controle com 
indução. A nanoencapsulação da ATV manteve seu efeito biológico e a segurança, e a encapsulação do óleo 
se demostrou muito promissora já que sem o fármaco já apresentou segurança e diminuiu os níveis lipídicos de 
maneira similar a ATV. Outro fator é que o nematoide nos proporcionou a obtenção de parâmetros toxicológi-
cos in vivo que futuramente podem ser utilizados como resultados preliminares em organismos mais evoluídos 
futuramente. Com isso se conclui que as formulações são seguras e eficazes nesta concentração testada no 
modelo alternativo C. elegans.  
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O malation é um composto pertencente a categoria dos organofosforados (OFs), no qual pode ser convertido 
em seu metabólito mais tóxico, o malaoxon, tendo a inibição da enzima acetilcolinesterase (AChE) como me-
canismo primário de toxicidade. As alterações na atividade catalítica  da AChE, principalmente nos sistemas 
nervoso central e periférico, estão associadas a casos clínicos graves e distúrbios comportamentais, como a 
depressão. A depressão é um transtorno do humor frequentemente observado em pacientes intoxicados por 
OFs. Apesar disso, poucos dados na literatura relatam seus efeitos em protocolo de exposição mais prolonga-
do. Neste sentido, buscamos avaliar os possíveis efeitos do malation e seu envolvimento no comportamento 
tipo-depressivo durante exposição subcrônica em ratos. Foram utilizados ratos machos Wistar (cerca de 2 me-
ses de idade, CEUA nº 040/2018) divididos em quatro grupos (n = 7/cada). O grupo controle recebeu água 
destilada (via intraperitoneal - i.p) (2 ml/kg) e demais grupos receberam malation (i.p.) nas doses de 1, 10 ou 
100 mg/kg/dia, durante 20 dias consecutivos. Para descartar interferências de manipulação nas análises com-
portamentais, este protocolo foi repetido e desenvolvido em dois conjuntos de análises (n = 28 ratos/conjunto), 
tendo o primeiro conjunto de ratos submetido a tarefa de natação forçada, e outro conjunto realizou a tarefa do 
campo aberto e do rotaroad. Os testes de cada tarefa comportamental foram realizados no 20º dia de protoco-
lo, uma hora após exposição ou veículo. A eutanásia ocorreu com isoflurano no 21º dia, e as amostras do cór-
tex pré-frontal e do hipocampo foram coletadas para o ensaio da atividade da acetilcolinesterase (AChE). Os 
resultados demonstram que houve alteração na atividade locomotora dos ratos expostos ao malation no teste 
do campo aberto, quando comparados ao grupo controle, a exposição subcrônica ao malation na dose mais 
alta (100 mg/kg) diminui a quantidade de cruzamentos e a atividade exploratória foi diminuída nas doses de 10 
e 100 mg/kg. Não foram observadas diferenças significativas na coordenação motora dos ratos, no teste do 
rotaroad, em todos grupos. Em adição, observou-se que o malation aumentou o tempo de imobilidade dos ra-
tos no teste do nado forçado, este efeito significativo foi observado nas doses de 1 e 10 mg/kg quando compa-
rado aos animais do grupo controle. A atividade da AChE no córtex pré-frontal foi inibida em todas as doses de 
malation testadas, o mesmo não ocorreu no hipocampo, pois nenhuma diferença significativa foi observada 
entre os grupos.  À vista disso, mudanças no tempo de imobilidade de ratos expostos ao malation indicam um 
possível comprometimento neurocomportamental associado ao comportamento do tipo depressivo e que estas 
mudanças podem estar envolvidas nas alterações colinérgicas ocasionadas pela inibição da AChE em protoco-
lo subcrônico.  
    
Agradecimentos: CAPES, CNPq, FAPERGS e UNIPAMPA.  
Palavras-chave: Malation. Depressão. Acetilcolinesterase.  
Link: https://youtu.be/8M1I0n5corY 
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A doença de Parkinson (DP) é uma fisiopatologia com redução de neurônios dopaminérgicos na substância 
negra mesencefálica. Acredita-se que acomete pelo menos 1% da população mundial após os 55 anos, acarre-
tando em manifestações motoras, bradicinesia, tremor em repouso, rigidez, instabilidade postural. O tratamento 
pode ser com a levodopa, fármaco agonista dopaminérgico, o qual ocasiona na maioria dos casos uma pro-
gressão lenta e assimétrica da doença, hoje é o fármaco mais eficaz no tratamento, mas não a cura, apenas 
proporciona estabilidade da doença e melhora no dia a dia dos sintomas do paciente. Neste sentido, o presente 
objetivo é avaliar o efeito o composto natural do ácido p-cumárico, um fenol com propriedades antioxidante na 
tentativa da eliminação de radicais livres, consumido diariamente pela maioria da população por meio da inges-
tão alimentar. Através desta ação antioxidante, em um modelo de DP induzido pela exposição a rotenona em 
Drosophila melanogaster, poderá neutralizar os radicais livres produzidos no organismo associados a DP. Para 
verificar o efeito do ácido p-cumárico, as moscas serão expostas a dieta contendo ácido p-cumárico (0,3 μM) 
ou rotenona (500 μM). Após o período de tratamento serão realizados testes comportamentais como geotaxia 
negativa, teste de campo aberto, teste de exploração claro/ escuro, ensaio de supressão fototáxica aversiva 
(ensaio APS) e também determinações bioquímicas dos indicadores de estresse oxidativo como a atividade da 
catalase (CAT), superóxido dismutase (SOD), níveis de espécies reativas, determinação de substâncias  reati-
vas ao ácido tiobarbitúrico  (TBARS), o conteúdo de grupos tióis proteicos (PSH) e não-proteicos (NPSH), de-
terminação da atividade da acetilcolinesterase (AChE), consumo alimentar e níveis de dopamina. Espera-se 
que o tratamento com ácido p-cumárico reverta o dano causado pela exposição a rotenona, melhorando a ati-
vidade locomotora das moscas e prevenindo as alterações de estresse oxidativo, buscamos elucidar o  ácido p-
cumárico como possível alvo terapêutico para novos fármacos no tratamento da DP.  
 
Agradecimentos: UNIPAMPA.  
Palavras-chave: Doenças neurodegenerativas. Estresse oxidativo. Dopamina. α–sinucleína.  
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O tálio é um metal raro utilizado na indústria de eletrônicos. Seus efeitos tóxicos já foram observados nos seres 
vivos e no nematoide C. elegans.  Este estudo avaliou os efeitos do acetato de tálio na ativação da resposta 
antioxidante do modelo Caenorhabditis elegans (C. elegans). Os vermes das cepas TJ356 (zIs356[daf-
16p::daf16a/b::GFP+rol-6(su1006)]) e CF1553 (muIs84[(pAD76)sod-3p::GFP+rol-6(su1006)]) foram sincroniza-
dos para obtenção de animais no mesmo estágio larval (L1) e expostos a 220 µM de acetato de tálio por 1 h (o 
grupo controle recebeu apenas H2O destilada autoclavada). Após o tratamento, parte dos animais foram obser-
vados ao microscópio de fluorescência (Axio Mm.2, Zeiss) e outra parte, deixados crescer até o estágio larval 
L4 (44 h após o tratamento). Cortes ópticos (2,5 µm) da cepa CF1553, que expressavam a enzima superóxido 
dismutase 3 (SOD3) foram processados ImageJ (NIH) e suas áreas de expressão delimitadas e quantificadas. 
Já os vermes da cepa TJ356, expressando o fator de transcrição DAF-16, foram classificados quanto a sua 
localização: citosólico, intermediário e nuclear. Os vermes no estágio larval L1 da TJ356 que haviam sido ex-
postos ao acetato de tálio apresentaram uma localização significativa no núcleo (49%, p<0,0001) se compara-
dos ao controle (0,8%).. Tanto os vermes expostos ao acetato de tálio quanto os controle apresentaram apenas 
DAF-16 no citosol, quando em L4. Portanto, a exposição ao acetato de tálio induziu a translocação da DAF-16 
ao núcleo, no qual atua como ativador da expressão de enzimas antioxidantes. A expressão da SOD-3 foi ava-
liada em ambos estágios larvais, porém só observamos um aumento significativo nos vermes expostos no es-
tágio larval L4 (177%, p<0,001, comparado ao grupo controle). Tal fato pode relacionar-se com a demora entre 
a ativação da expressão da enzima até tradução, fazendo com que sua presença só pudesse ser observada 
nos estágios larvais posteriores. Houve assim, uma ativação da resposta antioxidante do C. elegans em decor-
rência da toxicidade gerada pelo acetato de tálio, corroborando com resultados prévios já que a concentração 
usada no estudo corresponde à concentração letal média (CL50). Por fim, o atraso na ativação de uma resposta 
antioxidante eficiente pode justificar os efeitos tóxicos causados pelo acetato de tálio no C. elegans. 
 
Agradecimentos: Agradecimentos para o CNPQ que foi responsável por disponibilizar os recursos necessários 
para a realização deste estudo. Agradecemos também ao Laboratório de imunopatologia Keizo Asami por dis-
ponibilizar toda a infraestrutura.  
Palavras-chave: Acetato de tálio, C. elegans e antioxidantes.  
Link: https://youtu.be/r-aOUx3G-PI 
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Parkinsonismo é definido como um dos tipos mais frequentes de distúrbios do movimento e apresenta quatro 
sintomas básicos: rigidez muscular, bradicinesia, tremor e instabilidade postural. O estresse oxidativo desem-
penha um papel importante na degeneração dos neurônios dopaminérgicos na doença de Parkinson. Novos 
alvos terapêuticos têm sido buscados, visando impedir a morte neuronal e as vias que levam a este processo 
degenerativo. Apresentando tais características, os compostos fenólicos tem demonstrado importantes efeitos 
antioxidantes. O jamelão (Syzygium cumini, L. Skeels) é um fruto que cresce espontaneamente em quase todo 
Brasil. Muitas propriedades medicinais têm sido atribuídas a esta planta, como atividade antioxidante, antitumo-
ral e antimicrobiana. A Eugenia uniflora L. pertence à família Myrtaceae, e é um fruto nativo do Brasil conhecida 
como pitanga, apresenta compostos fenólicos que podem atuar sobre o estresse oxidativo, relacionado com 
diversas patologias crônico-degenerativas. Portanto, o objetivo desse projeto é avaliar a eficácia do tratamento 
com extrato de frutas roxas sobre os parâmetros de estresse oxidativo em um modelo experimental da doença 
de Parkinson. Para a realização do projeto serão utilizados 56 ratos wistar machos divididos em 7 grupos, in-
cluindo grupo controle, grupos de tratamentos com extrato de Jamelão e Pitanga roxa e grupo de tratamento 
com Levodopa como controle positivo. Será realizado um estudo piloto antes com os extratos para decidirmos 
as doses que serão utilizadas no tratamento. Os modelos de Parkinson serão induzidos com a neurotoxina 
MPTP injetada diretamente no encéfalo, sendo que posteriormente a comprovação dos sintomas da doença, 
começarão os tratamentos com os extratos. Os testes de comportamento incluem o teste rotarod para a avalia-
ção da coordenação motora, teste de campo aberto para avaliação da atividade motora, o teste do labirinto em 
cruz elevada para avaliação da ansiedade, o teste de von frey para avaliação da sensibilidade periférica e por 
fim o teste de nado forçado para avaliação da atividade antidepressiva. Após o período de indução, tratamento 
e dos testes de comportamento, será realiza a eutanásia. O córtex e o musculo sóleo da pata serão removidos 
para a realização dos testes de imuno-histoquímica e análise histológicas dos respectivos tecidos. Para avalia-
ção dos parâmetros de estresse oxidativo será realizado: análise da peroxidação lipídica, através das substân-
cias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), níveis de proteínas modificadas oxidativamente (carbonilas pro-
teicas), grupamentos sulfidrilas totais (SH), glutationa reduzida (GSH) e das enzimas antioxidantes catalase 
(CAT), superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx). São esperados como resultado a compro-
vação de que os extratos de jamelão e pitanga roxa diminuam os sintomas e a progressão da doença, melho-
rado os parâmetros de estresse oxidativo para que possam ser possíveis coadjuvantes em seu tratamento.  
  
Agradecimentos: UNIPAMPA, CNPq, FAPERGS  
Palavras-chave: Parkinson. Jamelão. Pitanga.  
Link: https://youtu.be/RXlN0O5U-ZM 
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No Brasil, o cenário atual da saúde é marcado pelo aumento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT), 
um exemplo de DCNT é a hipertensão que é um grande problema de saúde pública. Ter o conhecimento dos 
marcadores de risco pode auxiliar na prevenção de doenças, e quando refere-se a marcadores cardiometabóli-
cos envolve uma grande quantidade de patologias que podem ser evitadas ou controladas mais facilmente. A 
literatura relata que há diferenças cardiometabólicas entre o sexo feminino e masculino e que mulheres apre-
sentam um perfil cardiometabólico favorável ao desenvolvimento de DCNT. Importante ressaltar que o perfil 
cardiometabólico de um indivíduo é tempo dependente e está diretamente relacionado a hábitos de vidas sau-
dáveis. O objetivo do trabalho foi verificar diferenças entre os marcadores de risco cardiometabólicos (bioquí-
micos e antropométricos) entre os sexos. Avaliar diferenças entre gêneros auxilia no entendimento de predis-
posições peculiares ao sexo feminino e masculino, onde uma predisposição pode estar mais acentuada em um 
sexo, como por exemplo perfil lipídico, através desse dado  pode-se então ajustar uma farmacoterapia ou pres-
cever hábitos alimentares mais saudáveis. A coleta foi realizada na comunidade, através de convite e todos 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido, responderam a um questionário estruturado, coleta-
ram a amostra biológica e foram feita as avaliações antropométricas. As análises bioquímicas foram feitas com 
kit comerciais em equipamento automatizado ChemWell Labtest e as análises antropométricas foram feitas 
com fita métrica e uma balança de bioimpedância digital Omron HBF – 514. Os resultados foram plotados em 
planilha e as análises estatísticas foram feitas no programa SPSS 20.0. As análises descritivas foram realiza-
das (frequência e médias ± desvio padrão) e as diferenças entre as médias foram feitas através de análise 
teste t de student, o p<0,05 foi considerado significativo. O estudo foi aprovado pelo CEP (número de parecer 
954.211). Participaram 158 sujeitos, com idade média de 46,0±14,2 anos, sendo 30 homens e 127 mulheres. 
Os parâmetros antropométricos avaliados, IMC, circunferência abdominal e circunferência do quadril foram 
significativamente maiores em mulheres, porém a relação cintura/quadril não obteve resultado significativo, já 
os parâmetros bioquímicos avaliados, como perfil lipídico, glicose e adiponectina não apresentaram diferenças 
estatísticas. Diante do suposto, os parâmetros observados no estudo são de risco para a obesidade a qual 
configura um  risco cardiovascular, portanto é importante investir no controle dos mesmos para reduzir riscos e 
prevenir alguns eventos precoces.   
  
Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (CAPES).  
Palavras-chave: Negros. Parâmetros bioquímicos. Gênero.  
Link: https://youtu.be/fy7S90Gb95c 
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O boldo-gambá (Plectranthus neochilus) é usado popularmente em infusões para o tratamento de problemas 
digestivos, respiratórios, hepáticos e dispepsia. O boldo contém uma grande fonte de compostos antioxidantes 
(fenólicos), já descritos na literatura por terem atividades bioativas contra diversas patologias. Desta forma, faz-
se necessário o desenvolvimento de técnicas analíticas robustas e confiáveis para o preparo das amostras e 
análises dos compostos bioativos presentes nas folhas. Sendo assim, o objetivo do presente estudo foi desen-
volver e otimizar um método QuEChERS para a extração de compostos fenólicos (ácido gálico, 3, 
4dihidroxibenzoico, cafeico, siringico, cumárico, ferúlico e quercetina) das folhas de Plectranthus neochi-
lus.Inicialmente, 10 mL de água foram fortificados com 200 µL mistura dos compostos (100 mg/L), a mistura foi 
levada à agitação em vortex por 1 minuto. Após, foram adicionados 4 mL de acetonitrila e levada novamente à 
agitação por 30 s. A amostra foi filtrada em filtro de papel (etapa necessária quando a amostra contém folhas). 
Para a etapa de salting-out foram adicionados 4 mg de MgSO4 e 1 g NaCl, e levado à agitação por 1 min e 
centrifugada por 5 min à 10000 rpm.Para a etapa de clean-up foi coletado 1 mL do sobrenadante e adicionado 
150 mg de CaCl3 e 50 mg de octadecilsilano (ODS C18), agitado por 30 s, e em seguida levados à centrifuga-
ção por 10 min a 7000 rpm, para posterior análise do sobrenadante por cromatografia líquida de alta eficiência 
acoplada a um detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD). Foram testadas variações no pH da extração (7, 5, 
3 e 2,25) para avaliar a eficiência na extração dos compostos fenólicos. A variação de pH com melhores resul-
tados foi utilizada para realizar o protocolo em amostra real, substituindo a água fortificada da primeira etapa 
por 2 gramas de folha homogeneizada com 10 mL de água.Através dos resultados das análises sem alteração 
de pH observamos que o método QuEChers foi capaz de extrair os ácidos 3, 4-dihidroxibenzoico, cafeico, si-
ringico, cumárico, ferrúlico e quercetina entre 70 e 120%, o ácido gálico em aproximadamente 23%. As Altera-
ções no pH da água (pH 5, 3 e 2,25) não influenciaram na recuperação dos compostos. Na amostra real, opta-
mos pela extração sem variação de pH, onde obtivemos recuperação entre 70 e 120% para os ácidos siringico, 
cumárico, ferrúlico e quercetina, aproximadamente 57% para os ácidos 3,4-dihidroxibenzóico e cafeico, e 14% 
para o ácido gálico. A recuperação não satisfatória do 3,4dihidroxibenzóico e cafeico se deve ao efeito matriz 
negativo.Desta forma, o método QuEchERS testado é eficiente para a extração dos ácidos siringico, cumárico, 
ferrúlico e quercetina. O pH da solução não é um parâmetro que influencia na extração dos compostos testa-
dos. 
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Palavras-chave: Compostos fenólicos. QuEChERS. Preparo de amostra. 
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O Mercúrio (Hg) é um dos maiores contaminantes ambientais e é um elemento que não possui função biológica 
descrita até o momento. A presença desse metal no ambiente pode ser devido a ação antropométricas (ex. 
queima de combustíveis fosseis e resíduos industriais) e/ou não antropométricas (ex. vulcões e gêiseres). 
Quando esse metal se encontra na atmosfera em sua forma gasosa, ele pode ser arrastado pelas nuvens e 
precipitado junto com a chuva. Essa água da chuva contendo Hg pode ser levada até locais onde há microrga-
nismos capazes de catalisar as reações de alquilação, que consistem na adição de grupamentos orgânicos 
como o metil (CH3) junto ao átomo de Hg, convertendo de Hg inorgânico para Hg orgânico. Dessa forma, se 
origina o Metil-mercúrio (MetHg) que é um organomercurial que pode ser incorporado na cadeia trófica. Nesse 
cenário, o consumo de peixes e demais alimentos contaminados podem ser fontes de contaminação de MetHg 
para humanos. Dentre os alvos do MetHg se encontra o sistema nervoso central (SNC). Esse organomercurial 
possui diversos mecanismos de ação, o mais clássico seria a ligação com diferentes macromoléculas que pos-
suem grupamentos tióis ( grupo SH) inibindo sua função. Além disso, alguns estudos relatam que existe o pos-
sível envolvimento da via inflamatória como mecanismos de toxicidade do MetHg, que poderia estar associado 
ao aparecimento de demais doenças neuroinflamatórias. No entanto, os mecanismos de toxicidade associados 
ao MeHg ainda não são totalmente conhecidos e estudos ainda são necessários. Nesse contexto, a utilização 
de modelos animais para o conhecimento e elucidação do mecanismo de ação de agentes e tóxicos e farmaco-
lógicos é de fundamental importância. De fato, a Drosophila melanogaster é um poderoso modelo experimental 
para a avaliação do potencial biológico de diferentes xenobióticos. Como vantagem possui grande similaridade 
genética quando comparada com os humanos, onde se revela ser um bom modelo para a avaliação do sistema 
imune inato. Assim, o objetivo do nosso trabalho foi avaliar o possível potencial tóxico do MetHg sobre o siste-
ma imune, utilizando o modelo de D. melanogaster. Para os testes foram utilizadas moscas selvagens adultas 
de ambos os sexos, com 1-3 dias de vida. As moscas foram divididas em grupo Controle (1) e MetHg 25µM (2). 
Para o teste de sobrevivência, as moscas foram expostas pelo período de 6 dias sendo avaliada diariamente o 
número de moscas sobreviventes. Para avaliar os efeitos sobre o sistema imune utilizamos moscas expostas 
durante 4 dias ao MetHg. Após as 96hs de exposição ao MeHg, os animais foram transferidos para novos mei-
os que continham Pseudomonas aeruginosa ou Staphylococcus aureus. Após o período de 24H expostos às 
bactérias foi avaliado o número de moscas sobreviventes. Os meios passaram por uma inoculação com OD 0,6 
e o período de crescimento bacterianos foi de 24H. Por fim, foi avaliado os níveis de glicose e triglicerídeos 
utilizando kits da labtest. A análise estatística utilizada para o teste de sobrevivência e bioquímica foi o Teste- T 
de Studant’s e para avaliar o teste de resistência a bactérias foi utilizado o teste ANOVA de duas vias seguido 
do pós teste de Tukey. O teste de sobrevivência não demonstrou diferença de mortalidade significativa até o 4 
dia de exposição, sendo encontrada uma diminuição significativa a partir do 5 dia de exposição ao MetHg. 
Quando as moscas pré-expostas ao MetHg foram desafiadas com as diferentes bactérias (P. aeruginosa ou S. 
aureus) encontramos uma diminuição significativa na sobrevivência das moscas pré-expostas ao MetHg quan-
do desafiadas com P. aeruginosa. Os níveis de triglicérides foram encontrados significativamente diminuídos 
nas moscas expostas ao MetHg. Nossos resultados mostram que houve diminuição na sobrevivência das mos-
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cas co-expostas ao MetHg e desafiadas com P. aeruginosa, sugerindo que o MeHg impede/interfere na ativa-
ção do sistema inato, uma vez que as bactérias gram negativas são ativadoras da via de produtora de peptí-
deos antimicrobianos em D. melanogaster. Concomitantemente, as vias relacionadas ao metabolismo lipídico 
parecem estar alteradas pela exposição do MeHg. Pelo exposto, sugerimos que a diminuição dos níveis de 
triglicerídeos indica, ainda que indiretamente, o aumento dos níveis de Relish (Nf-KB like) que é um fator próa-
poptótico oriundo da ativação da via de imunidade inata, sugerindo a hipótese de que há uma perturbação no 
sistema imune causado pela exposição ao MetHg em D. melanogaster. Entretanto, são necessários mais estu-
dos para compreender melhor o papel desse organomercurial sobre as alterações imunes e metabólicas. 
     
Palavras chaves: MODELO ALTERNATIVO, SISTEMA IMUNE, Nf-KB  
Agradecimentos: CAPES, FAPERGS, UNIPAMPA 
Link: https://youtu.be/_1UHDgrDH9c 
 

https://youtu.be/_1UHDgrDH9c


 

 

 

 

 

 

 

37 

Anais do IV SIMPÓSIO INTEGRADO DOS PPGs – IV SIMPÓSIO GAÚCHO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE- Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana 

AVALIAÇÃO DO FERRO EM PACIENTES ANÊMICOS NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA 
- RS  
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A anemia é considerada um problema de saúde pública que atinge cerca de um terço da população mundial, 
sendo caracterizada por baixos níveis de hemoglobina, o que leva a um menor transporte de oxigênio pelo 
sangue, podendo ocasionar hipóxia tecidual e a diminuição da sobrevida das hemácias. É considerada anemia 
quando o nível de hemoglobina for inferior a 12g/dL em mulheres e 13g/dL em homens, e a mais prevalente é a 
ferropriva, pela deficiência de ferro. O ferro, por sua vez, é imprescindível na formação do grupo heme da he-
moglobina, e sua síntese deve ser muito bem regulada. Assim, o objetivo desse trabalho foi avaliar a quantifi-
cação do ferro plasmático em pacientes anêmicos no município de Uruguaiana, RS. Encontra-se aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), sob o nº 135092/2017. Foi realizado no Posto de Saúde central e no labo-
ratório BioSul, junto ao hospital Santa Casa de Caridade, em Uruguaiana, RS. Os participantes assinaram um 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e concordando em participar, responderam a um questio-
nário com perguntas pertinentes a realização da pesquisa, e então foi coletado o sangue venoso por profissio-
nais capacitados. Após isso, a amostra foi enviada ao Laboratório de Hematologia da Universidade Federal do 
Pampa (UNIPAMPA), onde foi realizada a homogeneização do sangue total, e posterior centrifugação das 
amostras para a separação do plasma do concentrado de hemácias. O grupo controle utilizado neste estudo foi 
obtido de voluntários saudáveis recrutados junto ao Laboratório de Hematologia da UNIPAMPA. Com o plas-
ma, foram feitas as analises com o Kit Fe Liquiform da Lab Test®, e a absorbância foi lida em espectrofotôme-
tro em 580 nanômetros. Os dados foram expressos como média ± desvio padrão (DP) e analisados segundo 
ANOVA de uma via e posterior teste de Bonferroni. O ferro apresentou um aumento significativo (p<0,05) no 
grupo hospital em relação ao grupo controle, este obteve a média de 138,66 ± 2,35 mg/dL, e o grupo hospital 
apresentou média de 428,76 ± 4,79 mg/dL. O grupo posto não obteve aumento significativo em relação ao gru-
po controle, pois a média foi 145,09 ± 1,22 mg/dL. Os níveis de ferro elevados nos pacientes anêmicos do hos-
pital sugerem que a anemia por deficiência de ferro não é a mais frequente em pacientes provenientes do hos-
pital, podendo então a anemia ser desenvolvida por outros fatores, considerando que esses doentes vem de 
diversos setores do hospital.   
 
Agradecimentos: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq.  
Palavras-chave: Anemia. Ferro. Sangue.  
LinK: https://youtu.be/5XPfwweHCN4 
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AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE DIETAS ELABORADAS A BASE DE SUBPRODUTOS 
DO ARROZ SOBRE PARÂMETROS COMPORTAMENTAIS E BIOQUÍMICOS EM 

Drosophila melanogaster 
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O arroz é amplamente cultivado no mundo e para adquirir as características próprias para o consumo os grãos 
são submetidos a processamentos gerando subprodutos, como a farinha e o farelo de arroz, este último apre-
senta importantes componentes bioativos como os tocoferóis, tocotrienóis e y-oryzanol, que apresentam alto 
teor antioxidante e hipolipidêmico, auxiliando no tratamento de diversas patologias, como câncer, dislipidemias 
e diabetes. A Drosophila melanogaster (D.melanogaster) é utilizada em estudos experimentais por possuir pro-
priedades neurológicas, fisiológicas e biológicas similares às dos mamíferos, sua dieta padrão é constituída à 
base de farinha de milho, produto farináceo com menos propriedades nutricionais e custo elevado, comparado 
aos subprodutos do arroz. Devido às propriedades bioativas do farelo e farinha de arroz sua inserção na dieta 
da D.melanogaster pode proporcionar enriquecimento nutricional fundamental ao desenvolvimento da mosca e 
proporcionar aproveitamento desses subprodutos produzidos em grande escala na indústria. O objetivo do 
presente estudo será analisar a substituição da farinha de milho da dieta padrão por subprodutos de arroz, e 
avaliar diferenças comportamentais e bioquímicas na D.melanogaster. Para identificar os ingredientes e elabo-
rar as dietas, serão realizadas análises químicas das farinhas de milho (média e grossa), dos farelos (de poli-
mento e de brunimento) e farinha de arroz. As novas dietas serão desenvolvidas buscando alcançar composi-
ção nutricional semelhante à dieta padrão. Na dieta 1 (FA) as farinhas de milho serão substituídas pelos farelos 
de arroz, na dieta 2 (FFA) serão substituídas pelos farelos + farinha de arroz. As moscas adultas serão expos-
tas as dietas FA e FFA, com exposição aguda (3 dias) e exposição crônica (10 dias). A aceitabilidade das die-
tas será verificada mensurando consumo alimentar. Além disso serão avaliados: taxa de sobrevivência, eclo-
são, longevidade, ganho de peso e parâmetros comportamentais. Para caracterizar as propriedades antioxi-
dantes das dietas serão realizadas análises in vitro (ABTS e DPPH). Além disso, serão analisados marcadores 
bioquímicos (glicose e triglicerídeos), de estresse oxidativo (catalase, superóxido dismutase, glutationa S-
transferase, perfil lipídico, carbonilação de proteínas), atividade da enzima acetilcolinesterase e viabilidade 
celular. Espera-se que a inserção das dietas apresente efeitos positivos em análises comportamentais, boa 
aceitabilidade no consumo, melhora dos parâmetros bioquímicos, melhora na capacidade antioxidante, tanto in 
vitro quanto in vivo, e na qualidade nutricional da dieta, uma vez que os subprodutos do arroz apresentam alto 
teor de fibra alimentar, um importante nutriente capaz de exercer papel adjuvante no tratamento de patologias. 
Na questão industrial, forneça alternativa de utilização dos subprodutos do arroz, evitando desperdício e redu-
zindo custos na compra de matéria prima para a alimentação de D. melanogaster. 
 
Agradecimentos: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado RS (FAPERGS); Universidade Federal do Pam-
pa (UNIPAMPA); e ao LaftamBio Pampa.  
Palavras-chave: Mosca da fruta. Dieta. Oryza sativa. 
Link: https://youtu.be/cikVmasiHI0 
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EFEITO DO EXERCÍCIO FÍSICO SOBRE PARÂMETROS OXIDATIVOS E TAXA DE  
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A realização de exercícios físicos é considerada um dos principais manejos terapêuticos e profiláticos para 
diversas patologias, auxiliando principalmente na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Entretan-
to, ainda existe uma grande parcela da população que é sedentária, e este estilo de vida pode estar ligado a 
um aumento de estresse oxidativo de forma crônica, que associado a uma alimentação desbalanceada, pode 
culminar em diversas complicações de saúde e até mesmo a mortalidade precoce, visto que no Brasil 300 mil 
pessoas ao ano morrem por patologias advindas do sedentarismo. A fim de avaliar como o estado oxidativo 
pode estar associado a mortalidade, advinda do sedentarismo, e como o exercício físico pode atuar prevenindo 
este processo, utilizaremos o modelo animal invertebrado Drosophila melanogaster, que possui fácil manejo, 
ciclo de vida curto e conserva respostas semelhantes a murinos quando submetidos a exercício físico. O obje-
tivo do trabalho foi avaliar as respostas de Drosophila melanogaster a um protocolo de exercício físico sob pa-
râmetros oxidativos e as consequências em sua taxa de sobrevivência. Foram utilizadas moscas de ambos os 
sexos, divididas em três grupos: Controle, Exercício (EXE) e Sedentário (SED), e estas foram submetidas a 7 
dias de atividade física aeróbia Durante o período experimental foi contabilizada a taxa de sobrevivência, e 
após, foram realizadas análises bioquímicas, avaliando os níveis de Espécies Reativas (ER) e de substâncias 
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS). Todas as análises foram realizadas 5 horas após a última sessão de 
exercício, e os dados obtidos foram analisados em software estatístico, e valores de probabilidades menores 
que p<0,05 foram considerados significativos. Na análise da taxa de sobrevivência, foi verificado que o grupo 
SED obteve uma maior mortalidade em relação ao grupo controle, enquanto que EXE obteve uma maior taxa 
de sobrevivência em comparação ao grupo controle e SED. Foi verificado que os níveis de ER no grupo SED 
foi aumentado significativamente em relação ao grupo controle, enquanto que EXE obteve menores níveis em 
comparação ao controle e SED. Na análise de TBARS, foi observado que SED obteve maiores níveis de pro-
dução de malondialdeído (MDA), indicando maior dano à integridade lipídica da membrana celular, enquanto 
que EXE obteve menor produção de MDA em comparação ao grupo controle. Assim, foi verificado que uma 
maior alteração dos parâmetros oxidativos está associado a inatividade física por SED, que pode ocasionar 
uma diminuição da sobrevivência, enquanto que o grupo submetido ao EXE, desempenhou melhoras no qua-
dro oxidativo, bem como uma maior taxa de sobrevivência. Por fim, podemos verificar que Drosophila melano-
gaster é um bom modelo alternativo para avaliação dos benefícios do EXE, onde o exercício aumenta as prote-
ções antioxidantes, sendo fundamental na melhora de parâmetros oxidativos, que está associado a uma maior 
taxa de sobrevivência.  
  
Agradecimentos: UNIPAMPA; CNPq; CAPES; FAPERGS.  
Palavras-chave: Drosophila melanogaster. Exercício. Estresse oxidativo.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=4mn4jGDrRsQ  
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O hidrolisado da clara de ovo (EWH) possui propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e vasodilatadoras 
com efeitos benéficos contra a exposição a metais tóxicos. Objetiva-se investigar o efeito do pré e co-
tratamento com EWH contra os danos induzidos pelo cloreto de cádmio (CdCl2) no sistema nervoso de ratos. 
Para isso, ratos Wistar machos, sob protocolo CEUA 012/2019, foram divididos em: a) Controle (Ct) (H2O desti-
lada intraperitoneal - ip + H2O via gavagem durante 28 dias); b) Cd (H2O destilada ip do 1º ao 14º dia + CdCl2 – 
1mg/kg/dia ip do 15º ao 28º dia); c) EWH14d (EWH 1g/kg/dia via gavagem durante 14 dias); d) CdEWH14d 
(CdCl2 – 1mg/kg/dia ip + EWH 1g/kg/dia via gavagem durante 14 dias); e) EWH28d (EWH 1g/kg/dia via gava-
gem durante 28 dias); f) EWHCd28d (EWH 1g/kg/dia via gavagem do 1º ao 28º dia + CdCl2 – 1mg/kg/dia ip do 
15º ao 28º dia). Foram avaliadas, no início e no final dos tratamentos: função motora e equilíbrio, pelo teste de 
Rota Rod; função neurológica pela da Escala de Déficit Neurológico; para avaliar o estado de ansiedade dos 
animais Labirinto em Cruz Elevado, a sensibilidade térmica, pelo teste de Hot Plate; capacidade de locomoção 
e exploração foi usado teste de Campo Aberto. Após, os animais foram anestesiados e eutanasiados por deca-
pitação para dissecação de córtex cerebral e estriado para análises bioquímicas (nível de espécies reativas de 
oxigênio – ROS, peroxidação lipídica – TBARS, Capacidade antioxidante total – FRAP e atividade da Superó-
xido Dismutase - SOD). Testes neurológicos e bioquímicos foram analisados usando uma ANOVA de duas 
vias. Diferenças foram consideradas estatisticamente significativas quando P ≤ 0,05. O pré e o co-tratamento 
com EWH preveniram/impediram a ansiedade, o déficit neurológico e a redução da sensibilidade neurológica 
induzidas por Cd. Estes achados estão acompanhados de redução dos níveis ROS (córtex - Ct: 823 ± 206; Cd: 
2551± 95*; EWH14d: 1011 ± 101; EWHCd14d: 1696 ± 244#; EWH28d: 1090 ± 104; EWHCd28d: 1328 ± 187# 

UF / estriado - Ct: 1031 ± 248; Cd: 2558 ± 220*; EWH14d: 1357 ± 84; EWHCd14d: 1677 ± 396; EWH28d: 1097 
± 88; EWHCd28d: 1528 ± 181# UF) e da peroxidação lipídica (córtex – Ct: 1751 ± 187; Cd: 3191 ± 270*; 
EWH14d: 1197 ± 59; EWHCd14d: 2139 ± 18#; EWH28d: 1186 ± 46; EWHCd28d: 2260 ± 60# nmol/mg / estriado 
– Ct: 1573 ± 96; Cd: 3762 ± 404*; EWH14d: 1059 ± 59; EWHCd14d: 2225 ± 155#; EWH28d: 1279 ± 118; 
EWHCd28d: 2075 ± 129# nmol/mg) e aumento da capacidade antioxidante promovida pelo tratamento com 
EWH. Além disso, o EWH preveniu a redução da atividade da SOD promovida pelo Cd no córtex e elevou a 
capacidade antioxidante total. O EWH é um alimento funcional capaz de prevenir danos neurológicos induzidos 
por exposição a altas concentrações de Cd.  
 
Agradecimentos: CAPES, CNPq, UNIPAMPA.  
Palavras-chave: Cádmio. Danos Neurológicos. Sistema Nervoso  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=cYRDlJmCQEQ  
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A glândula tireoide possui um papel fundamental no organismo, produz os hormônios triiodotironina (T3) e tiro-
xina (T4), que são essenciais a maturação e função do sistema nervoso central. Sabe-se que a diminuição da 
produção desses hormônios acarreta em hipotireoidismo, e este culmina em distúrbios neuropsiquiátricos co-
mo: depressão, diminuição da cognição e aumento da ansiedade. O flavonoide crisina (5,7-dihidroxiflavona), 
encontrado principalmente no maracujá do mato (Passiflora caerulea L.), possui uma gama de trabalhos regis-
trando seus efeitos benéficos, dentre eles sua atividade antioxidante, anti-inflamatória, antidepressiva, ansiolíti-
ca, entre outras. Assim, o objetivo do presente estudo foi investigar se a crisina é capaz de atenuar o compor-
tamento tipo ansioso induzido pelo hipotireoidismo em camundongos fêmeas. Após obtenção da aprovação do 
comitê de ética no uso de animais (CEUA) com o protocolo 024/2018, deu-se início aos experimentos. Primei-
ramernte os animais foram divididos em dois grandes grupos: Controle e Metimazol (MTZ). O hipotireoidismo 
foi induzido pela exposição contínua ao fármaco antitireoideo MTZ 0,1% + 0,475% de sucralose, durante 31 
dias na água. No 31º dia foi retirado sangue da veia caudal e determinado os níveis de T3 e T4. Após a confir-
mação do hipotireoidismo os animais foram separados em quatro grupos: Eutireoideo, Eutireoideo Crisina, 
Hipotireoideo, Hipotireoideo Crisina. A crisina (20 mg/kg) foi administrada diariamente por 28 dias, via oral. Ao 
final do tratamento, os animais passaram por testes comportamentais de locomoção (campo aberto) e de ava-
liação do comportamento do tipoansioso (labirinto em cruz elevado e teste de transição claro escuro). Os resul-
tados preliminares obtidos até o momento, apontam para uma possível ação terapêutica promovida pela crisina 
no comportamento tipo-ansioso induzido pelo hipotireoidismo. No teste de campo aberto não se obteve dife-
rença significativa entre os grupos, enquanto que no teste de labirinto em cruz elevado, os animais com hipoti-
reoidismo ficaram maior tempo nos braços fechados e menor tempo nos braços abertos, o tratamento com 
crisina foi capaz de reverter proporcionalmente esses tempos. Além disso, o grupo hipotireoidismo que recebeu 
crisina ficou mais tempo nos braços abertos que os animais eutireoideos, o mesmo aconteceu com o teste de 
transição claro escuro. Com estes resultados preliminares in vivo, conseguimos demonstrar o efeito ansiolítico 
da crisina, melhorando o comportamento tipo ansioso induzido pelo hipotireoidismo em camundongos fêmeas, 
e conseguimos observar que a crisina admistrada após a indução do hipotireoidismo, ocasiona uma melhora 
do comportamento tipo-ansioso acima dos animais eutireoideos, reforçando a ação ansiolítica da crisina. Ain-
da, o mecanismo de ação no qual a crisina possui esse efeito pode ser pela modulação em vias neurais já des-
critas, como melhora dos níveis de monoaminas e atividades enzimáticas. 
   
Agradecimentos: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ). Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio 
Grande do Sul (FAPERGS). UNIPAMPA. LaftamBio.  
Palavras-chave: Ansiedade. Hormônios tireoidianos. Metimazol. 
Link: https://youtu.be/7P_5-636TMA  
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A absorção de vitamina D se dá através por duas vias principais que envolvem a exposição solar através da 
síntese de raios UV e através do consumo de determinados alimentos. Porém seus níveis podem ser influenci-
ados por polimorfismos específicos do gene VDR, que possui a função receptora da vitamina D, além de fato-
res ambientais que se associam a estas alterações. Desta forma a hipovitaminose D está cada vez mais em 
evidência tornando-se preocupante para a saúde pública, pois pode levar a complicações metabólicas, consi-
derando que a vitamina D exerce diversas funções importantes, dentre elas o metabolismo do cálcio e função 
imune. O objetivo do presente estudo foi avaliar uma possível associação entre os níveis séricos de vitamina D 
com marcadores lipídicos, glicêmicos e antropométricos. O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da UNIPAMPA sob nº977827. Para a obtenção dos dados os participantes foram convidados da 
comunidade (Uruguaiana e São Borja) para participar. Após aceite e assinatura do TCLE, foi aplicado um ques-
tionário estruturado com dados de identificação, autodeclaração de raça/cor, dados nutricionais e socioeconô-
micos; a seguir, foi realizada uma coleta de sangue para as análises bioquímicas, a vitamina D foi dosada por 
Quimioluminescência. Os dados foram plotados em planilha eletrônica Excel e analisados em programa esta-
tístico. Os dados foram apresentados como média ± DP e frequências e teste t de student realizado para análi-
se de diferenças entre os grupos. Foram incluídos no estudo 114 participantes, 56,1% do sexo feminino com 
média de 30±10,6 anos. Foi realizada a comparação entre as médias utilizando como ponto de corte a dosa-
gem de 20ng/dL de vitamina D dos marcadores lipídicos no grupo de ≥20ng/dL de vitamina D: colesterol total 
(167±37 mg/dL) p=0,07; HDL (59±22 mg/dL) p= 0,39; LDL ( 84±32 mg/dL) p= 0,05; triglicerídeos (125,3±128 
mg/dL), p= 0,46; glicose (90,3±23 mg/dL) p= 0,44; peso (78,9±16,9 kg) p= 0,47; IMC ( 27,9±5 kg/m2) p= 0,14; 
CC (88,7±12 cm) p= 0,77. No grupo < 20ng/dL: colesterol total (182,6±50 mg/dL) p=0,07; HDL (55,5±23 mg/dL) 
p= 0,39; LDL ( 100,2±46 mg/dL) p= 0,05; triglicerídeos (144,3±137 mg/dL), p= 0,46; glicose (87,2±17 mg/dL) p= 
0,44; peso (76,3,9±19,3 kg) p= 0,47; IMC ( 26,4±5,4 kg/m2) p= 0,14; CC (87,8±15 cm) p= 0,77  Não houve dife-
rença entre as médias. Deste modo, pode-se observar que os valores de Vitamina D estão abaixo das reco-
mendações, pois a média de vitamina D deste grupo foi de 18,9±5ng/dL, caracterizando como uma dosagem 
baixa. Sendo a vitamina D fundamental para o desempenho de várias funções fisiológicas, podemos concluir 
que no grupo estudado os níveis de vitamina D são insuficientes e despertam preocupação. Sendo assim, tor-
na-se relevante a continuidade de estudos que envolvam outros mecanismos, como o consumo alimentar da 
vitamina D e investigação de genes possam influenciar nos níveis séricos da mesma.  
 
Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior Brasil (CAPES).  
Palavras-chave: vitamina D. Hipovitaminose D. Deficiência de vitamina D.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=qrCcZtEpFOc  
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VARIAÇÃO NO VOLUME OVARIANO ANTES E DEPOIS DE INJEÇÃO INTRAOVARIANA 
EM FÊMEAS FELINAS CALCULADO POR 3 DIFERENTES FÓRMULAS 
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Métodos alternativos à cirurgia têm sido desenvolvidos para esterilizar animais de estimação, como injeção 
intratesticular ou intraovariana de produtos químicos, entre eles, cloreto de cálcio na concentração de 20% 
diluído em etanol a 95%. Os estudos de dimensões e volumetria testiculares de diferentes espécies 
relacionados a quimioesterilizantes são feitos há décadas e são bem discutidos na literatura, ao contrário das 
fêmeas, nas quais há carência na determinação dessas medidas. O volume ovariano (VO) pode ser calculado 
por 3 fórmulas: VO1: comprimento x largura x espessura x 0,71; VO2: comprimento x largura x espessura x 
0,52 e VO3: comprimento x largura2 X 0,52. Não há consenso na literatura de qual fórmula seria mais precisa 
para o volume real do órgão. O objetivo do presente estudo é quantificar a variação de aumento do volume 
ovariano após injeção intraovariana de quimioesterilizante utilizando essas três fórmulas. Foram utilizados 23 
ovários de fêmeas felinas saudáveis, coletados após cirurgia de ovário-histerectomia eletiva, não relacionada 
ao projeto. Os ovários foram mensurados (comprimento, largura e espessura) com a utilização de paquímetro 
digital imediatamente após a cirurgia. Foi realizada a injeção da solução (cloreto de cálcio a 20% diluído em 
etanol a 95%) e os ovários foram mensurados novamente nas suas 3 dimensões. Esses valores foram 
utilizados para os cálculos dos volumes ovarianos perante as 3 fórmulas mencionadas pré e pós injeção, 
foram calculadas as médias e realizado análise de comparação de médias pré e pós injeção. Os resultados 
obtidos pré-injeção e pós injeção, foram, respectivamente: VO1: 0,20 ml e 0,24 ml, com variação de aumento 
de 27%; VO2: 0,15 ml e 0,18 ml, com variação de aumento de 22% e VO3: 0,22 ml e 0,23 ml, com variação 
de diminuição de -8%. No VO3 a variável espessura não está presente, influenciando esse resultado e 
apresentando diminuição contraditória no volume do órgão, mesmo que biologicamente isso não tenha 
ocorrido. Portanto, fórmulas para calcular o volume ovariano que não incluem todas as três variáveis terão 
mais chance de erro. Por essa razão, VO1 e VO2 se mostraram mais confiáveis para estimar e comparar 
variações nos volumes ovarianos. Estudos anteriores comparando as três fórmulas relataram que a VO1 
forneceu melhor precisão para estimar o volume real dos testículos do que as outras duas fórmulas. Ainda 
assim, o cálculo do volume ovariano é uma estimativa, devido ao seu formato irregular, que pode não ser uma 
esfera ou elipse perfeita. Apesar dessa limitação, usando as fórmulas VO1 e VO2, um aumento de 27% e 22% 
no volume ovariano foi observado em gatas. Futuros estudos envolvendo quimioesterilizantes em fêmeas 
podem ter um avanço mais acurado, já que será possível prever o quanto o orgão poderá se dilatar. Estudos 
de volumetria serão úteis para a busca de correspondência entre tais medidas e volume necessário de 
quimioesterilizante no ovário, para produzir efeito de esterilização. 

 
Agradecimentos: Os autores agradecem às instituições CAPES e UNIPAMPA. Este estudo foi parcialmente 
financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), Brasil - Código 
Financeiro 001 
Palavras-chave: Volumetria. Gatas. Quimioesterilizante. 
Link: https://youtu.be/f9Jr3JFy4yw 
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FERTILIDADE EM RESPOSTA À RESSINCRONIZAÇÃO UTILIZANDO PROGESTERONA 
INJETÁVEL OU BENZOATO DE ESTRADIOL 14 DIAS PÓS INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 

DE NOVILHAS 
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O objetivo deste trabalho foi comparar as taxas de gestação de novilhas Bos taurus x Bos indicus 
ressincronizadas após 14 dias da primeira inseminação artificial em tempo fixo (TAI) com progesterona 
injetável de longa duração (iP4) associada ao dispositivo P4 intravaginal. Tais animais foram comparados com 
novilhas ressincronizadas pela associação de benzoato de estradiol (EB) e dispositivo P4 intravaginal. Foram 
utilizadas 677 novilhas (Braford e Brangus) submetidas a um ciclo de IATF (dia 0), todos os procedimentos 
realizados foram aprovados pelo CEUA Unipampa (Protocolo 29/2018). No dia 14 (D14), os animais 
receberam dispositivo intravaginal P4 (1 g, Sincrogest, Ourofino Saúde Animal, Cravinhos, SP) e foram 
divididos aleatoriamente em dois grupos para receber: EB (1 mg IM, Sincrodiol, Ourofino; n = 339); ou iP4 (75 
mg I.M., Sincrogest injetável, Ourofino; n = 338). No D22, os dispositivos P4 foram retirados e o diagnóstico 
de gestação (PD) realizado pela avaliação da luteólise morfológica, através do exame de ultrassom doppler. 
Novilhas consideradas não gestantes (NP) tiveram a medição do diâmetro do folículo dominante (DF) e 
receberam 1 mg de cipionato de estradiol (SincroCP, Ourofino), 250 μg de cloprostenol sódico (Sincrocio, 
Ourofino) e 200 UI de eCG (SincroeCG, Ourofino), seguido pela segunda TAI no D24. Foi utilizado o modelo 
estatístico de regressão logística, ajustado para cada variável (PROC GLIMMIX, SAS versão 9.2) 
considerando as seguintes variáveis independentes: tratamento, raça, idade, fazenda e interações tratamento 
x fazenda, tratamento x raça, tratamento x idade. O diâmetro do FD no D22 nas novilhas NP não diferiu (P> 
0,05) entre os grupos EB (9,77 ± 0,25) e iP4 (9,92 ± 0,22). Nenhuma diferença foi observada entre os grupos 
EB e iP4 para a taxa de gestação no D22 (56,3%, 191/339 versus 60,1%, 203/338, respectivamente) e D40 
pós-TAI (49,6%, 168/339 versus 53,3%, 180/338, respectivamente). A taxa de perdas de gestação de PD22 
para PD40 foi semelhante entre os grupos EB (12%, 23/191) e iP4 (11,3%, 23/203). A taxa de 
ressincronização de gestação do grupo iP4 (31,85%, 43/135) foi menor do que a do grupo EB (45,95%, 
68/148). Em conclusão, é proposto que a suplementação com 1 mg de EB ou 75 mg de iP4 em combinação 
com o dispositivo de P4, 14 dias após a TAI é igualmente segura para a gestação já em curso. Além disso, 
enquanto a ressincronização da onda folicular pela associação de EB e dispositivo P4 intravaginal atinge 
taxas de gestação satisfatórias para a segunda TAI, estudos complementares são necessários para investigar 
as aparentes baixas taxas de gestação obtidas pela associação de dispositivo iP4 e P4. 
 
Agradecimentos: FAPESP (2015/10606-9; 2019/15514-6), PAPG-UNIPAMPA e Ourofino Saúde 
Animal. Palavras-chave: Ressincronização. Estradiol. Progesterona 
Link: https://youtu.be/tUpB50U-vnw 
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RELAÇÃO DA CINÉTICA ESPERMÁTICA E A FERTILIDADE DE TOUROS 
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A inseminação artificial (IA) é a biotecnologia da reprodução mais utilizada em rebanhos bovinos e o número 
de fêmeas inseminadas é crescente a cada ano, com aproximadamente 14 milhões de doses de sêmen 
comercializadas anualmente no Brasil. Apesar de estar tecnicamente bem estabelecida, há inúmeros fatores 
que sabidamente influenciam o desempenho da IA. Coleta, processamento e criopreservação do sêmen 
representam etapas relevantes que antecedem a própria IA, e a capacidade de criotolerância de cada 
ejaculado é determinante na fertilidade do sêmen pós-descongelamento. Neste contexto, entre 40 e 50% das 
células espermáticas não sobrevivem ao processo de congelamento. Diferentes métodos de avaliação foram 
desenvolvidos e têm sido utilizados na tentativa de predizer de maneira objetiva e acurada o desempenho do 
sêmen pós-criopreservação. Entre os testes complementares de avaliação destacamos a análise 
computadorizada de sêmen (CASA), que fornece informações precisas e objetivas sobre variáveis associadas 
aos padrões de movimentação do espermatozoide. O objetivo deste projeto é investigar a relação entre as 
variáveis de cinética espermática pós- congelamento e a fertilidade do ejaculado. Neste sentido, firmamos 
parceria com uma central de congelamento de sêmen bovino, onde tivemos acesso a uma base de dados 
expressiva, que compreende a avaliação por CASA do ejaculado de touros pós-descongelamento. Foram 
avaliadas 2762 partidas de sêmen criopreservado, de 57 touros Bos taurus, processadas e congeladas sob as 
mesmas condições ao longo de 3 anos. As variáveis avaliadas incluem motilidade, vigor, morfologia e cinética 
espermática pós-descongelamento, além de dados referente à temperatura e umidade no dia da coleta. 
Adicionalmente, temos acesso a dados de diagnóstico de gestação de 11600 inseminações. Além da 
correlação entre cinética espermática e fertilidade, iremos investigar o efeito de fatores como raça, 
temperatura e umidade relativa do ar sobre a qualidade do sêmen. Em análise preliminar retrospectiva, foi 
observado que algumas variáveis da cinética e motilidade espermática são influenciadas pela temperatura no 
momento da coleta. Sendo assim, esperamos identificar valores de referência que permitam classificar 
reprodutores de maior ou menor criotolerância e/ou fertilidade a partir das variáveis estudadas. Ainda, 
esperamos identificar variáveis (e.g. ambientais) que impactam a cinética espermática e influenciam a 
fertilidade, as quais viabilizarão a proposição de ajustes nos processos envolvidos na criopreservação do 
sêmen. 

 
Agradecimentos: Central de Congelamento e Processamento de Sêmen Renascer Biotecnologia; 
CAPES. Palavras-chave: Motilidade Espermática. CASA. Bovino. 
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CUMULUS DE BOVINOS 
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No início da lactação, a energia proveniente da alimentação não é suficiente para atender todas as demandas 
metabólicas das vacas, induzindo a mobilização de suas reservas de gordura corporal. Assim, uma das 
principais características do estresse metabólico de vacas pós-parto são níveis elevados de ácidos graxos 
não esterificados e corpos cetônicos, como o β-hidroxibutirato (BHBA) na circulação. Os níveis de BHBA no 
sangue são refletidos  no fluido folicular e podem comprometer a maturação oocitária e reduzir a fertilidade 
das vacas em estresse metabólico. Em vista disso, o objetivo deste estudo foi verificar os efeitos de diferentes 
concentrações de BHBA, durante a maturação in vitro de oócitos (MIV) bovinos na expansão, estresse 
oxidativo, estresse de retículo endoplasmático (RE) e autofagia em células do cumulus. Para isso, complexos 
cumulus-oócito (CCOs) de bovinos foram aspirados de folículos ovarianos de 2 a 8 mm provenientes de 
abatedouro e selecionados conforme sua morfologia. Os CCOs de qualidade 1 foram cultivados em meio 
TCM199 modificado com 0,4% de albumina sérica bovina, contendo diferentes concentrações de BHBA: 0mM 
(Controle), 2 mM e 4 mM. Os CCOs (n=5/grupo) foram mantidos em meio de maturação por até 24 horas em 
incubadora a 39°C, em uma atmosfera de 5% de CO2 e umidade saturada. A expansão das células do 
cumulus foi avaliada através da mensuração da área total dos CCOs e as células do cumulus coletadas para 
avaliar a expressão dos genes relacionados ao estresse oxidativo (SOD1 e CAT), estresse de RE (HSPA5, 
ATF6 e CHOP) e autofagia (LC3) às 6, 12, 18 e 24 horas de MIV. Os dados foram analisados por análise de 
variância e teste de Tukey (P < 0,05). Os resultados demonstraram que a concentração de 4 mM de BHBA 
reduziu a expansão do cumulus às 12 horas de MIV em comparação com os grupos Controle e 2 mM de 
BHBA, não ocorrendo diferença entre os grupos nos demais tempos avaliados. A MIV com BHBA aumentou 
os níveis de RNAm para CAT às 12 horas (P = 0,01), não havendo diferença entre os  grupos às 6, 18 ou 24 
horas. Para o gene SOD1 às 12 e 18 horas de MIV houve um aumento na expressão  relativa nos grupos 4 
mM e 2 mM de BHBA, respectivamente, comparado ao grupo Controle. Ainda, quanto a expressão de genes 
relacionados ao estresse de RE foi possível observar aumento nos níveis de RNAm para HSPA5 no grupo 
4mM de BHBA às 12 horas em comparação ao grupo Controle (P = 0,02). No mesmo período, ocorreu um 
aumento nos níveis de RNAm para ATF6 (P = 0,001) e CHOP (P < 0,01) nas células do cumulus expostas ao 
BHBA em comparação ao grupo Controle. Para o gene LC3, o grupo 4 mM de BHBA induziu um aumento nos 
níveis de RNAm quando comparado ao grupo Controle apenas às 12 h de MIV (P = 0,01). Assim, há 
evidências que o β-hidroxibutirato induz estresse oxidativo, estresse de RE e autofagia nas células do 
cumulus durante a MIV de oócitos bovinos, comprometendo assim a expansão do cumulus, o que pode afetar 
a fertilidade de vacas em estresse metabólico. 
 
Agradecimentos: CNPq, CAPES, FAPERGS e FINEP. 
Palavras-chave: Estresse metabólico. Cetose. Células do cumulus 
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Dioctophyme renale é o maior nematoide descrito, pode ultrapassar um metro e possui predileção pelo rim 
direito. Apresenta maior incidência no Brasil, em cães com alimentação pouco seletiva. Possui ciclo complexo, 
geralmente associado a corpos hídricos. Ovos são excretados pela urina do hospedeiro definitivo (HD), 
sobrevivendo até oito meses em água. O parasito se desenvolve até larva de terceiro estádio (L3), a forma 
infectante, em anelídeos aquáticos microscópicos ou parcialmente em peixes e anfíbios, onde L3 se encontra 
em fígado ou musculatura. O HD geralmente é mamífero, com potencial zoonótico. A parasitose pode ocorrer 
após ingestão de água com anelídeos ou carne crua de peixes ou anfíbios. No mamífero, D. renale evolui a 
larva de quarto estádio, migra no trato digestivo até as alças intestinais, rompe o tecido, atinge o peritônio e 
migra ao rim direito, onde conclui o ciclo. Alimenta-se degradando a medula renal do HD. O objetivo deste 
trabalho é relatar um caso de dioctofimatose em uma cadela SRD, de quatro meses de idade, pesando três 
quilos e meio. Apresentava queixa principal de hematúria e dor à palpação abdominal. Em exame 
hematológico não se observou alteração. Realizou-se ultrassonografia abdominal, onde notou-se 
degeneração medular com alto acometimento do rim direito e presença de parasitos, aspectos compatíveis 
com dioctofimatose. A nefrectomia direita total foi o tratamento escolhido, sendo realizada via acesso 
longitudinal pré-umbilical. Após a ligadura dos vasos e exérese renal, fixou-se o ureter na parede abdominal. 
O procedimento ocorreu sem abertura da cápsula, visando manter os parasitos dentro do tecido já acometido. 
A paciente manteve-se estável durante o procedimento, não sendo observados parasitos na cavidade. Ao fim 
do procedimento, abriu-se a cápsula renal e foram encontrados dois D. renale, um maior com 45cm e outro 
menor, com 20cm. Obteve-se alta médica em oito dias, com a melhora da paciente, que seguiu sem 
reapresentação do quadro. Devido possuir apenas um rim, indicou-se monitoramento médico, para 
acompanhamento renal, além de manejo e dieta específicos. O ciclo do D. renale é bastante complexo, sendo 
que o nematoide geralmente é encontrado em animais com dois anos de idade ou mais. Dados específicos 
como seu período pré-patente e sua longevidade carecem de estudos, porém, identificou-se em cães um 
período pré-patente de cerca de 135 dias. Relatos apontam ainda que, em cães, o parasito pode ser 
encontrado livre na cavidade abdominal em diversos estádios de desenvolvimento. Considerando a idade da 
paciente com o que se encontra em literatura, suspeita-se de que a parasitose possa ter sido adquirida via 
transplacentária, porém, como esta havia sido resgatada e não se têm histórico da mãe, faltam dados para 
confirmar tal suspeita. O embasamento para esta hipótese está no fato de ter sido observado um alto grau de 
acometimento renal, aliado ao tamanho dos nematoides encontrados, à idade e ao porte da paciente. 
 
Agradecimentos: FAPERGS. 
Palavras-chave: Parasitologia, canino, pediátrico. 
Link: https://youtu.be/BR5fbY_-PDA 
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O gene Nr5a2, também conhecido como Receptor Homólogo do Fígado (LRH1, do inglês Liver Receptor 
Homolog-1), faz parte da família dos receptores nucleares classificados como órfãos, por não ter seu ligante 
conhecido. Estudos prévios com camundongos knockouts demonstraram que o Nr5a2 é essencial para a 
fertilidade em fêmeas, sendo um regulador pleiotrópico da expansão das células do cumulus oophorus, da 
ovulação e da luteinização nessa espécie. Recentemente, o descobrimento de uma molécula agonista-inversa 
do Nr5a2, o SR1848, que se liga com a afinidade de um agonista mas exerce seu efeito inversamente, 
possibilitou a investigação da função desse gene na reprodução de espécies em que a transgenia é limitada. 
A hipótese do presente trabalho é que a inibição da atividade do Nr5a2 com SR1848 em complexos cumulus-
oócito (CCOs) bovinos cultivados in vitro compromete a expansão das células do cumulus, evento que é 
essencial para a ovulação. Dessa forma, os objetivos deste experimento foram: 1) validar um modelo de 
estudo in vitro para determinar a função do gene Nr5a2 em células ovarianas bovinas, através de sua 
manipulação farmacológica com o agonista-inverso SR1848; 2) avaliar a importância do Nr5a2 como fator 
regulador da expansão das células do cumulus em bovinos. Os experimentos foram realizados com ovários 
bovinos provenientes de frigorífico, que tiveram seus folículos de 2 a 6 mm de diâmetro aspirados com bomba 
de vácuo para coleta de CCOs. Os CCOs de qualidade 1 e 2 foram cultivados com meio de maturação 
oocitária, constituído de TCM199 modificado, incubados em atmosfera, umidade saturada e temperatura 
controladas durante 20 horas. Para o cálculo da mensuração da área expandida, utilizaram-se imagens 
obtidas em microscópio com câmara acoplada, através do software “Micrometrics SE Premium 4”, 
comparando a área dos CCOs na hora 0 (início da incubação) e 20 horas após. Para validação do ensaio de 
expansão de células do cumulus bovinas in vitro, utilizou-se o hormônio luteinizante (LH) como promotor do 
evento da expansão, nas concentrações de 2,5µg, 5µg e 10µg, sendo 5µg a concentração de LH que resultou 
nas melhores taxas de expansão. Para avaliar o efeito do SR1848 sobre a expansão da células do cumulus 
bovinas, utilizaram-se diferentes diluições (0,1µM, 1µM, 10µM e 100µM) de SR1848 adicionadas aos CCOs 
em meio de expansão (meio de maturação + 5µg de LH). O grupo controle foi composto de CCOs incubados 
em meio de expansão tratado com veículo diluidor do SR1848 (DMSO). Os resultados obtidos demonstram 
que o tratamento com o agonista-inverso (SR1848) do gene Nr5a2 é capaz de diminuir o diâmetro da área de 
expansão das células do cumulus 20h após a incubação de CCOs in vitro. A concentração de 1µM (206 ± 12 
mm2 de área) de SR1848 mostrou-se mais eficiente do que 0,1µM (264 ± 43 mm2), 10µM (291 ± 10 mm2) e 
100µM (244 ± 19 mm2) utilizadas na inibição da expansão, em comparação com o grupo controle (440 ± 61 
mm2) (p<0.05). Como conclusão, a incubação de complexos cumulus-oócito em meio de expansão tratados 
com 1µM de SR1848, molécula agonista-inversa do gene Nr5a2, prejudica o evento de expansão das células 
do cumulus bovinas cultivadas in vitro, permitindo que novos experimentos sejam realizados usando esse 
método como modelo de estudo de função do Nr5a2 nos eventos reprodutivos ovarianos nessa espécie. 
 
Palavras-chave: NR5A2. Granulosa. Bovinos 
Link: https://youtu.be/qR0rDls2qq4 
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Os acelerômetros são dispositivos não invasivos que registram a aceleração de um corpo em relação à 
gravidade, considerando a intensidade, frequência, duração e padrão/tipo de atividade ou movimento. Embora 
tenha  sido  desenvolvido  e  utilizado  para  o  monitoramento  de  seres  humanos,  com  finalidade  esportiva  
ou terapêutica (cinética ortopédica), seu uso adaptado em animais de esporte e companhia tem sido observado 
na prática clínica e esportiva veterinária. Entretanto, as características distintas de morfologia, cinética do 
movimento, centro de gravidade e peso corporal podem influenciar na captação do número de passos 
registrados por esses dispositivos, quando adaptados as diferentes raças de cães. Dessa forma, o objetivo 
deste estudo piloto foi comparar a acurácia de dois acelerômetros de uso humano, de marcas distintas, na 
detecção do número de passos quando adaptados na coleira cervical de cães (ventralmente). Para tanto, 10 
cães sem distúrbios de locomoção, com idade e peso variando respectivamente entre cinco a 10 anos e cinco 
a 15 kg, de raças  variadas, foram incluídos neste estudo, com consentimento de seus tutores. Com os dois 
dispositivos (A e B) devidamente posicionados, os cães foram filmados ao caminhar em percurso de 30 metros, 
conduzidos por seus tutores. Os números médios de passos registrados pelos acelerômetros A e B foram 
comparados ao número de passos reais (controle), contabilizados na filmagem, pelo teste de Dunnett, com 
confiabilidade de 95% (p<0,05).O número  médio  de  passos  registrado  pelo  acelerômetro  A  (155,2±30,24)  
foi  superior  (p<0,05)  ao  Controle (126,0±24,70), enquanto não foi observada diferença (p>0,05) deste último 
em relação ao acelerômetro B (109,6±24,21). Desta forma, nas condições em que o estudo foi conduzido, é 
possível concluir que o acelerômetro B apresentou melhor acurácia no registro do número de passos quando 
adaptado para uso em cães, não diferindo do real (controle), durante a caminhada de curta distância quando 
posicionado em coleira cervical. Contudo, novas investigações  devem  ser  realizadas,  considerando  maior  
numero  de  cães,  bem  como  os  diferentes  pesos, estrutura, percursos e tipos de atividade para melhor 
definir a acurácia de seu uso adaptado em cães. 
 
Agradecimentos: CAPES, CNPq, UNIPAMPA. 
Palavras-chave: número de passos; acelerômetro; acurácia. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=KYhkZ6e0ENQ 
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A Leishmaniose é uma zoonose causada por protozoários do gênero Leishmania. Está na lista de doeças 
tropicais negligenciadas e causa sério problema de saúde pública. O principal reservatório doméstico é o cão, 
e sua transmissão ocorre por meio da picada do vetor flebotomíneo contaminado (Lutzomia longipalpis). O 
município de Uruguaiana/RS é endêmico para a doença, sendo que, foram detectados cães soro reagentes 
em diversos bairros da cidade. Tendo em vista o contexto elucidado, o presente trabalho teve como objetivo a 
identificação de Leishmania sp. em equinos e caninos das áreas rural e urbana de Uruguaiana. O trabalho 
tem aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA 031/2017) da Unipampa. Foram coletados 113 
animais provenientes da área rural (91 equinos e 22 cães) e 124 da área urbana (98 equinos e 26 cães). Foi 
realizada coleta de sangue por meio de veno punção e, posteriormente, extração de DNA e aplicação da 
técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) para detecção de material genético de Leishmania spp. 
Foram detectados 8 animais positivos na zona rural (7 equinos e 1 canino) e 25 na zona urbana (14 caninos e 
11 equinos). O sequenciamento das amostras elucidou a presença das seguintes espécies: Leishmania 
infantum, Leishmania chagasi e Leishmania donovani. Os resultados demonstram que existe a circulação do 
protozoário no município tanto na zona urbana quanto na zona rural, sendo que a presença de cães positivos 
na área urbana ainda é mais pronunciada. Com esses resultados verificou-se que o reservatório da doença 
está presente tanto na área urbana quanto na área rural o que demostra a importância e a necessidade de 
caracterizar os possíveis hospedeiros e reservatórios da doença e sua participação no ciclo, para aplicar 
medidas efetivas no controle e prevenção da doença. 

 
Agradecimentos: Agradecemos a FAPERGS pelo auxílio financeiro para o desenvolvimento do projeto 
através da chamada FAPERGS/MS/CNPQ/SESRS n. 03/2017- PPSUS e a CAPES pela bolsa cedida a 
mestranda. 
Palavras-chave: Zoonose. Doenças negligenciadas. Biologia molecular. 
Link: https://youtu.be/oHp2zHTXjBU 
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O crescimento folicular em bovinos é um processo complexo e importante para o controle do ciclo estral. 
Porém, a compreensão dos seus mecanismos celulares e intrafoliculares subjacentes é incompleta. As 
primeiras pesquisas que revelaram que um órgão possui um mecanismo próprio para determinar a 
multiplicação celular e seu tamanho final foram publicadas a partir de 1931. Uma via importante nesse 
processo é a via de sinalização celular denominada Hippo. Essa via consiste de uma cascata de quinases que 
inibem os coativadores transcricionais YAP1 (do Inglês: Yes-associated protein) e TAZ (transcriptional 
coactivator). Há evidências da participação dessa via de sinalização celular no controle da função e de 
distúrbios ovarianos, como o desenvolvimento folicular e a síndrome do ovário policístico. A proteína YAP1 é 
expressa em células da granulosa em folículos de diferentes tamanhos. Essa proteína, quando se desloca 
para o núcleo da célula, pode atuar como um ativador transcricional e ao interagir com fatores de transcrição 
do grupo TEAD, promove o aumento da expressão de genes proliferativos, entre eles destaca-se o fator de 
crescimento do tecido conjuntivo (CTGF). O objetivo do presente estudo foi avaliar a expressão de mRNA 
para CTGF em células da granulosa bovina sob diferentes concentrações de FSH, importante mitógeno e 
responsável pelo crescimento e sobrevivência do folículo. Para isso, foi utilizado um modelo de cultivo de 
células da granulosa (CG) in vitro que mimetiza fenômenos da citodiferenciação durante o crescimento 
folicular. CG de folículos pequenos (2-6 mm), provenientes de ovários obtidos em abatedouro, foram 
cultivadas em placas de 24 poços (1x106), livres de soro, contendo insulina e FSH (0, 0.1, 1 e 10 ng/ml). Ao 
término do cultivo, as células foram lizadas com Trizol e submetidas a extração de RNA total seguida por qRT- 
PCR para análise de expressão gênica. A expressão relativa foi calculada baseada em um gene de referência 
(histona H2A). A expressão de CTGF foi inversamente proporcional às concentrações de FSH, com menor 
expressão quando as células foram tratadas com 10ng/ml. O FSH reduz a expressão de CTGF sugerindo que 
a via de sinalização Hippo participa do processo de seleção folicular. 
 
Agradecimentos: Cnpq, CAPES, FAPERGS, Finep. 
Palavras-chave: Divergência folicular. Bos taurus. Hippo pathway. 
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Atualmente, estima-se que a população equina contemple 57,7 milhões de exemplares em todo mundo, 
movimentando cerca de 8,5 bilhões de reais anualmente, gerando cerca de 3 milhões de empregos diretos e 
indiretos. Denomina-se por microbiota o conjunto de microrganismos que habitam tecidos ou fluidos biológicos 
de organismos multicelulares e o estudo da flutuação dessa população pode trazer consequências 
importantes para a saúde reprodutiva e a fertilidade das fêmeas. O objetivo do projeto é caracterizar a 
microbiota uterina e vaginal  das éguas e suas variações durante os diferentes estágios do ciclo estral, isto é, 
entender o predomínio populacional sob influências de diferentes esteroides ovarianos. Serão estudadas 5 
éguas virgens, hígidas e cíclicas, alojadas em mesmo ambiente. Para certificação e controle de cada animal 
faremos acompanhamento prévio de dois ciclos estrais consecutivos, onde serão acompanhados os padrões 
ultrassonográficos, dinâmica folicular, desde a formação do corpo lúteo até a próxima ovulação e dosagens 
hormonais de estrogênio no estro e progesterona no diestro. No terceiro ciclo subsequente, após 9 dias da 
ovulação será colhido através de swab amostras vaginais e uterinas que serão analisadas como amostras sob 
dominância de progesterona (Diestro), o mesmo procedimento será realizado em um período de até 24 horas 
antes da próxima ovulação (Estro). Realizaremos análise metagenômica, estudo citológico e histopatológico, 
cultivo microbiológico e de expressão gênica. Esperamos que, assim como em outras espécies domésticas já 
estudadas, ocorra uma variação significativa entre os dois momentos, onde o alto nível de estrógeno sérico 
atue diretamente no trato reprodutivo, favorecendo o desenvolvimento de bactérias ácido-láticas. Esperamos 
ainda que estas bactérias utilizem glicogênio como substrato e, consequentemente, acidifiquem o pH local 
pela produção de ácido lático, atuando dessa forma como proteção biológica frente a ascendência de 
microrganismos prejudiciais ao trato reprodutivo no período crítico da ovulação. A elucidação e o 
entendimento desses fatores primários são de suma importância, pois o trabalho não só servirá de base para 
outros estudos, como poderá contribuir futuramente para pesquisas com utilizações de protocolos 
terapêuticos mais sustentáveis através de isolamento, enriquecimento e inoculação direta de determinados 
microrganismos no período peri ovulatório. 

 
Palavras-chave: Metagenômica. Microbiota. Equino 
Llink: https://youtu.be/blXN99Hzi7o 
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O treinamento realizado em cães com degeneração mixomatosa valvar (endocardiose), durante oito semanas, 
de intensidade moderada (60 a 80% da frequência cardíaca máxima), por meio de caminhadas monitoradas 
com duração de 30 a 50 minutos e frequência de três vezes por semana, foi capaz de aumentar a influência 
autonômica parassimpática sobre o coração, verificada pela variável rMSSD (square root of the mean squared 
differences of successive N-N intervals) da variabilidade da frequência cardíaca (VFC) durante registro 
eletrocardiográfico de 24 horas. No entanto, a sua influência sobre a variação circadiana da VFC, nos 
períodos de vigília e sono, ainda permanece desconhecida. Portanto, objetivamos com esse trabalho verificar 
o efeito deste mesmo treinamento sobre a variável rMSSD, nos períodos de vigília (13h-17h) e sono (02h-
06h), em cães com endocardiose. Para tanto, foram utilizados os mesmos registros eletrocardiográficos de 24 
horas, do estudo brevemente relatado, os quais foram reanalisados nos períodos de vigília e sono e 
comparado entre os cães treinados (GT; n= 6 cães) e não treinados (GC; n= 6 cães), antes (basal) e após oito 
semanas de treinamento, por meio da análise de variância de médias repetidas no tempo (ANOVA) e suas 
médias comparadas pelo pós teste de Bonferroni, com nível de significância de 95%. No período de vigília 
não houve diferença entre a média dos grupos GT e GC nos momentos basal (GT=231.5±75,23ms; GC= 
238.3±62,35ms; p>0.05) e após oito semanas (GT=249.3±43,33ms; GC=199.7±56,59ms; p>0,05). Da mesma 
forma, no período de sono também não houve diferença entre a média dos grupos GT e GC nos momentos 
basal (GT=332.2±85,55ms; GC= 276.8±105,87ms; p>0,05) e após oito semanas (GT=295.7±126,09; 
GC=273.8±31,31ms; p>0,05). Com isso, conclui-se que não houve diferença do treinamento sobre a variável 
rMSSD nos períodos de vigília e sono em cães com endocardiose, necessitando de novos estudos. 
 
Agradecimentos: Agradecimento em especial a CAPES pelo fornecimento da bolsa, ao Programa de 
Pós Graduação em Ciência Animal e a UNIPAMPA por tornarem esse trabalho possível. 
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A relação entre ser humano e animal ocorre desde os primórdios, porém com o passar dos anos está cada 
vez mais próxima e afetiva. Este convívio resultou na terapia assistida por animais (TAA) que utiliza animais 
para auxiliar na recuperação de seres humanos com diversas doenças, principalmente de origem mental. As 
espécies animais utilizadas para TAA são variadas, dentre as possibilidades, o cão é o animal que devido seu 
comportamento é um facilitador da comunicação entre o paciente e o terapeuta, permitindo a técnica 
conhecida como cinoterapia. É necessário uma equipe de profissionais da saúde para realizar a cinoteraparia, 
que inclui: médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, pedagogo, assistente 
social, educador especial, educador físico, educador artístico e médico veterinário. O objetivo deste trabalho é 
apresentar resultados parciais de um levantamento de casos passíveis de intervenção por cinoterapia no 
centro de atenção psicossocial de saúde mental de Uruguaiana, RS (CAPS), e reforçar a importância do 
Médico Veterinário como parte integrante da equipe multiprofissional na Saúde única. A justificativa da 
realização deste trabalho é demonstrar que a implementação da cinoterapia no Sistema Único de Saúde 
(SUS) é benéfica, e os profissionais necessários para sua realização estão disponíveis na equipe do SUS. Os 
dados para realização deste estudo foram obtidos através da análise de 6465 fichas dos arquivos do CAPS. 
Destas apenas 233 encontravam-se completas e dentro da faixa etária (dez a 18 anos), período de 
atendimento determinado (2014 – 2017) e ainda em tratamento no momento do levantamento. Estes 
pacientes foram agrupados por bairros, gênero, faixas etárias e diagnóstico. Como resultado parcial pode-se 
afirmar que dos 27 bairros do município, doze possuem pacientes atendidos pelo CAPS, o bairro com maior 
número de pacientes foi o Bairro Nova Esperança, com 30 pacientes, a maioria portando Transtorno do Déficit 
de Atenção com Hiperatividade (TDAH) e Retardo Mental. A cinoterapia está em expansão, mas ainda é 
subutilizada no Brasil, e pode ser considerada alternativa para tratamento de doenças psicossociais presentes 
nos pacientes do CAPS de Uruguaiana, como TDAH e Retardo Mental. Oferece benefícios físicos, emocionais 
e sociais através da estimulação da mobilidade, auxilio na diminuição da ansiedade e motivação da 
comunicação do paciente. É considerada um tipo de terapia com um olhar mais humanizado e são tidas como 
facilitadores do trabalho do profissional de saúde, como terapia complementar, não substituindo qualquer tipo 
de tratamento. Entretanto, por se basear na interação direta do paciente humano com o animal, é 
indispensável a participação de Médico Veterinário na equipe multiprofissional que aplica o método. Conclui-
se que para o número de pacientes e tipo de enfermidade observados, a cinoterapia seria alternativa possível 
e vantajosa a ser implementada no contexto do CAPS de Uruguaiana. 

 
Agradecimentos: Agradecimentos destinados a Universidade Federal do Pampa. 
Palavras-chave: Terapia Assistida por animais. Médico Veterinário. Equipe Multiprofissional. 
Link: https://youtu.be/rv4seALYq-4 
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A osteoartrite (OA) é um dos problemas articulares mais comuns em cães domésticos, acometendo 
principalmente o joelho, quadril e cotovelo com lesões degenerativas progressivas e crônicas. Mesmo com o 
uso da terapia multimodal, o avanço da condição é identificado e o controle da dor se torna dificultoso. 
Cirurgias paliativas como a denervação articular, que realiza o corte de ramificações nervosas a fim de gerar 
analgesia na articulação, são documentadas como bem-sucedidas em diminuir a dor em cães com osteoartrite 
no quadril. Na literatura, também se tem descrito esse procedimento no quadril por técnica minimamente 
invasiva (TMI), onde alguns dos benefícios mencionados são menor sangramento intraoperatório e diminuição 
da dor pós-operatória. Como opção, as TMIs em articulações podem ser guiadas via ultrassom por possuírem 
um menor risco de danificar estruturas anatômicas quando comparadas com TMIs via endoscópio. Contudo, 
até o momento, nenhuma técnica denervativa para o joelho de cães, aberta ou minimamente invasiva, foi 
desenvolvida. Por estimar que cerca de milhares de cães sofrem com as consequências da OA no joelho 
conjuntamente com os consideráveis questionamentos quanto ao tratamento aplicado atualmente, a 
padronização de uma técnica denervativa para o joelho traria grande impacto positivo na qualidade de vida 
dos animais acometidos. E, mais vantajoso seria, se a técnica fosse minimamente invasiva. Com isto dito, 
este projeto de mestrado utilizará 60 joelhos de cadáveres de cães, idealmente de médio a grande porte e 
com raça, idade e sexo variáveis, obtidos de descartes de clínicas veterinárias e do setor de necropsia da 
UNIPAMPA. Na primeira etapa do estudo, 30 articulações fixadas e conservadas em solução de formaldeído a 
10% serão dissecadas para estabelecer o padrão anatômico da inervação do joelho, a frequência de 
variações anatômicas e a relação dos ramos nervosos com estruturas adjacentes. Para um melhor 
entendimento, pretende- se dividir a articulação em setores e esquematizar a inervação intrasetorial. Após a 
análise destes resultados, ocorrerá a eleição dos ramos nervosos que, seccionadas em cães vivos, teriam o 
potencial de denervar a articulação. Já na segunda etapa do projeto ocorrerá o estudo ultrassonográfico de 30 
articulações, refrigeradas ou descongeladas, sob o uso de transdutor linear multifrequencial de um 
equipamento disponível para atividades de pesquisa no Hospital Veterinária da UNIPAMPA. Nesta fase, 
pretende-se verificar quais estruturas anatômicas podem ser reconhecidas por meio de imagem 
ultrassonográfica e investigar a viabilidade de seccionar os ramos nervosos alvos através de uma técnica de 
denervação guiada via ultrassom. Espera-se, ao final deste projeto, obter uma descrição anatômica 
minunciosa da inervação do joelho e desenvolver um protocolo que permita o acesso à inervação dos 
diferentes setores da cápsula articular de cães com OA, com vistas à denervação capsular por TMI com 
ultrassom como guia. 

 
Agradecimentos: o presente trabalho foi realizado com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Palavras-chave: Técnica minimamente invasiva. Osteoartrite. Dor crônica. 
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Procedimentos minimamente invasivos visam diminuir o tempo do animal sob efeito anestésico, permitem 
recuperação pós-operatória mais rápida e menor indução do estímulo de dor decorrente do procedimento, 
sendo excelente alternativa às técnicas convencionais. Com o avanço na resolução da imagem 
ultrassonográfica, os procedimentos guiados por ultrassom ganham destaque nessa modalidade. Apesar do 
recente avanço, os procedimentos para injeção intraovariana em ratas ainda requerem exposição cirúrgica do 
órgão. Buscando técnica de acesso ovariano minimamente invasivo, objetivou-se avaliar se a injeção 
intraovariana guiada por ultrassom é passível em ambos os ovários de ratas, levando-se em consideração o 
posicionamento anatômico de cada um deles e suas diferentes relações com demais órgãos. Dessa forma, 
hipotetizou-se que o ovário direito, mais cranial e com possível sobreposição do duodeno, poderia ser mais 
dificilmente acessado. O estudo utilizou 30 ratas Wistar (Rattus norvegicus) hígidas com 90 dias de idade 
(aprovação CEUA/UNIPAMPA 020/2018). Os animais foram submetidos à indução e manutenção anestésica 
com inalação de isoflurano, seguido por tricotomia da região dorsolateral do abdômen, antissepsia e 
posicionamento em decúbito lateral, com o ovário a ser acessado para cima, em mesa específica aquecida a 
37°C. Para realização da injeção intraovariana guiada por ultrassom, foi utilizado transdutor linear de 13 MHz 
posicionado em plano sagital. Quando o ovário era visibilizado como estrutura hipoecóica caudal ao rim, a 
agulha de calibre 22G era inserida cranial e angulada 45° ao transdutor de forma guiada por imagem  
ultrassonográfica, até que atingisse o centro ovariano. Cada inserção da agulha no órgão, até que esta fosse 
visibilizada no centro do ovário, era contabilizada como uma tentativa de injeção. O procedimento foi realizado 
de forma bilateral em todos os animais. Os números de tentativas de injeção foram compilados e analisados 
pelo teste de normalidade e teste de Wilcoxon através do software IBM® SPPS® Statistics. Para acertar os 
ovários esquerdos foi necessário, em média, 2,53 ± 2,23 tentativas, em 13/30 ovários foi necessária apenas 
uma tentativa e em 1/30 ovário, 12 tentativas. Já nos ovários direitos, a média de tentativas foi de 2,13 ± 1,35, 
sendo que em 13/30 ovários foi realizada apenas uma tentativa e o número máximo foi de 6 tentativas em 1/30 
ovário. Quando comparadas estatisticamente, as tentativas entre os lados não apresentaram diferença 
(p>0.05). No entanto, foi possível observar que, embora não significativa, o lado esquerdo, ao contrário do 
esperado, necessitou de maior número de tentativas para injeção intraovariana guiada por ultrassom. Contudo, 
ambos os ovários demonstraram serem passíveis de acerte através da técnica. Dessa forma, o procedimento 
de injeção intraovariana guiada por ultrassom demonstra ser potencial técnica minimamente invasiva para 
acesso de ambos os ovários em ratas. 
 
Agradecimentos: O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001, do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
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Os produtos  naturais  têm  sido  bastante  procurados  por pacientes que  sofrem  de infeções fúngicas  tópi-
cas,  devido  ao aumento  de  resistência  dos  microrganismos  aos antifúngicos clássicos,  incluindo  as  vul-
vovaginites,  resultando  na ineficácia  clínica  das estratégias terapêuticas  disponíveis. Algumas  leveduras 
são  patógenos  oportunistas  frequentemente isolados  das  superfícies  mucosas  de  indivíduos  normais,  
mas  podem  levar  ao  desenvolvimento  de vulvovaginites  quando  estiverem  em  maior  quantidade  no  
órgão  feminino,  o  que  pode  resultar  em  corrimento,  dor e  coceira.  As  plantas  têm  sido  empregadas  há  
muito  tempo  como  recurso  alternativo  de  tratamento,  devido  às  suas vantagens  em  relação  aos  medi-
camentos  sintéticos,  como  baixa  resistência  microbiana,  biodegradabilidade  e baixa  toxicidade.  A  Mela-
leuca alternifolia  é  um  arbusto  pertencente  ao  genêro  Malaleuca , popularmente  conhecida como  “árvore  
de  chá”,  cujo  principal  produto  é  óleo  essencial  ( TTO  -  tea  tree   oil ), de  grande  importância  medicinal 
por  possuir  comprovada  ação  germicida  contra  diversos  patógenos  humanos.  O  TTO  tem  como  princi-
pal constituinte  o  terpinen-4-ol,  ao  qual  atribui-se  amplo  espectro  de  atividade  microbiológica,  bem  co-
mo,  atividade antifúngica.  Dentre  as  estratégias  que  podem  promover  a  redução  de  doses,  reverter  a  
resistência  em  cepas fúngicas  e  permitir  a  penetração  cutânea  de  fármacos,  destacam-se  as  nanoemul-
sões  ( NE). Definidas  como sistemas  heterogêneos,  as  NE  são  compostas  por  um  líquido  ( a fase  inter-
na)  disperso  em  outro  ( a fase  externa) na  forma  de  gotículas,  na  presença  de  um  agente  emulsionan-
te,  que  devido  ao  seu  tamanho  da  partícula,  promove uma  melhor  adesão  a  pele.  Assim,  o  objetivo  
deste  trabalho  foi  desenvolver  e  caracterizar  uma  nanoemulsão contendo  TTO  destinada  ao  uso  tópico.  
A  NE  com  TTO  foi  preparada  pela  técnica  de  emulsificação  espontânea. O  diâmetro  médio  da  partícula  
foi  determinados  através  difratometria  de  laser,  24  horas  após  a  preparação da  nanoemulsão.  O  pH  da  
formulação  também  foi  determinado.  A  NE  apresentou  perfil  de  distribuição  monomodal em  escala  na-
nométrica,  com  diâmetro  médio  de  149  nm  e  valor  de  Span  ( polidispersão) de  1,258  nm  sendo consi-
derados  adequados.  O  valor  de  pH  foi  de  4 ,46 também  adequado  para  a  via  pretendida.  Avaliações  
futuras serão  realizadas  no  tocante  à  atividade  microbiológica  do  TTO  contido  em  NE,  tanto  sozinho  
como  em  conjunto  com  outros  ativos  com  conhecida  ação  antifúngica.  
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A comercialização de carnes de pescados é uma importante fonte de renda para pescadores da cidade de  
Uruguaiana. Peixes como grumatã (Prochilodus lineatus), pati (Luciopimelodus pati) e piava (Leporinus obtusi-
dens) são espécies comumente encontradas no Rio Uruguai. No entanto, a carne de pescado é um alimento 
que apresenta uma alta atividade de água (Aw), tornando-a propensa a proliferação e degradação por micro-
organismos. Bactérias com potencial patogênico, a exemplo da Salmonella spp., estão frequentemente associ-
adas a infecções de origem alimentar, pois possuem capacidade de multiplicação no organismo humano, são 
micro-organismos invasivos que conseguem ultrapassar o epitélio intestinal e alcançar a corrente sanguínea, 
em casos mais graves, desencadeando um processo de infecção generalizada. Por manifestar uma alta viru-
lência, a presença de uma única colônia de Salmonella spp. já qualifica o alimento como impróprio para inges-
tão. O objetivo deste trabalho foi analisar a qualidade microbiológica de pescados do Rio Uruguai. Para isso, 
utilizou-se três amostras de pescados in natura dos peixes grumatã, pati e piava, das quais foram retiradas 25g 
de carne de cada amostra e adicionadas a 225mL de água peptonada 0,1%. As amostras foram homogeneiza-
das durante 18h, a temperatura de 15ºC, caracterizando a diluição 10-1. A partir dessa mistura, realizou-se di-
luições seriadas até 10-5, das quais foram retiradas pequenas alíquotas, que foram semeadas em meio Mac-
Conkey e caldo tetrationato, para enriquecimento, e incubadas a 35ºC por 24h. Posteriormente, foram plaquea-
das em ágar Salmonella Shigella (SS). Os resultados obtidos demonstraram que, em meio MacConkey, a 
amostra de pati apresentou 1,1x107 UFC/g (unidades formadoras de colônia/grama), enquanto que para piava 
obteve-se 6,0x106 UFC/g e para grumatã 1,7x105 UFC/g. Todas as amostras demonstraram crescimento de 
bactérias do gênero Salmonella em meio SS. A amostra de pati apresentou maior número de microorganismos 
Gram-negativos, em meio MacConkey, indicando um maior índice de contaminação em relação as demais. 
Desse modo, todas as amostras demonstraram condições higiênico-sanitárias insatisfatórias, tornando os ali-
mentos impróprios para a ingestão. Condições como local de armazenamento, refrigeração, manipulação, higi-
ene incorreta de instrumentos, transporte e venda podem estar relacionadas com o processo de contaminação 
destes alimentos. A ingesta de produtos que contenham micro-organismos com potencial patogênico coloca em 
risco a saúde do consumidor, portanto, se faz necessária a realização de mais testes para avaliação, identifica-
ção e, posteriormente, orientação aos pescadores em relação a forma mais segura de se processar, armazenar 
e transportar as carnes de pescados com o intuito de prevenir infecções alimentares.  
 
Agradecimentos: Laboratório de Microbiologia da Universidade Federal do Pampa-Campus Uruguaiana. O 
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Palavras-chave: Salmonella spp.. Pescados. Rio Uruguai.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=iYeGq5cKwI8&feature=youtu.be 
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Origanum majorana L., popularmente conhecido como Manjerona, é uma espécie arbustiva e aromática, per-
tencente à família Lamiaceae e utilizada como condimento culinário para preservar ou melhorar o sabor dos 
alimentos. Além disso, o óleo essencial de Manjerona é empregado na medicina folclórica e como fragrância de 
perfumes. Estudos prévios relatam que o óleo de O. majorana não apresenta potencial tóxico e irritante, porém 
o seu uso deve ser evitado durante a gravidez. Sob esta perspectiva, o objetivo deste trabalho foi investigar o 
potencial citotóxico do óleo essencial de Manjerona. Este estudo foi previamente aprovado pelo Comitê de 
Ética da Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA (nº 27045614.0.0000.5323). O óleo essencial de Manje-
rona, obtido comercialmente da empresa nacional BY SAMIA, com certificado de pureza superior a 99,9% e 
sem conservantes na sua formulação foi diluído em meio de cultura RPMI 1640 e DMSO e testado na faixa de 
concentrações de 1 a 1000 µg/mL. As células mononucleares do sangue periférico humano (PBMC) foram 
isoladas do sangue total, doado por voluntário autointitulado saudável, com Histopaque® 1.077 g/mL e manti-
das em RPMI 1640 suplementado com 10% de soro fetal bovino, 1% de penicilina-estreptomicina e gentamici-
na, overnight à 37 ºC em atmosfera com 5% CO2.  Esse pré-cultivo permitiu a obtenção dos linfócitos purifica-
dos, os quais foram estimulados com fitohemaglutinina e expostos a diferentes concentrações de óleo de Man-
jerona por 24 h nas condições de cultivo anteriormente mencionadas. O potencial citotóxico do óleo essencial 
de O. majorana foi determinado através dos parâmetros de contagem total de linfócitos em câmara de Neubau-
er e viabilidade celular pelo método de exclusão com Azul de Tripan 0,4% (os dados foram expressos como 
média ± SD, analisados por  ANOVA de uma via, seguido de posthoc de Bonferroni e considerados estatistica-
mente significativos quando p <0,05) e cálculo da Concentração Letal para 50% dos linfócitos (CL50) através de  
análise de regressão não linear. A contagem total média de linfócitos no CN foi de 413.333 ± 30.551 linfóci-
tos/mm³ e nas concentrações de óleo de O. majorana (1, 10, 50, 100, 250, 500 e 1000 µg/mL) variaram de 
353.333 ± 11.547 a 33.333 ± 23.094 linfócitos/mm³ respectivamente após 24 h de exposição. A viabilidade dos 
linfócitos humanos foi de 99,67% para o CN e variou de 98 a 99% para a faixa de concentrações testada. A 
CL50 calculada para linfócitos expostos à faixa de concentrações mencionada previamente e nas condições 
experimentadas em nosso estudo foi de 238,50 µg/mL. Os resultados demonstram que embora o óleo essenci-
al de Manjerona seja um produto natural, pode apresentar efeitos tóxicos, os quais são dependentes da con-
centração. Portanto, a sua aplicabilidade deve ser sempre avaliada para garantir a segurança do consumidor.  
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Neurônios que expressam o Polipeptídeo Vasoativo Intestinal (VIP) constituem uma importante subpopulação 
neuronal inibitória do Sistema Nervoso Entérico (SNE) do trato gastrintestinal (TGI). Danos ao SNE causados 
pelo diabetes mellitus (DM) são frequentemente atribuídos ao estresse oxidativo, onde a hiperglicemia tem sido 
apontada como a principal responsável pelo aumento deste e redução na capacidade antioxidante. Nesse con-
texto, a utilização de antioxidantes como o resveratrol (RSV) constitui terapia promissora na prevenção de neu-
ropatias e na amenização do quadro patológico do diabetes. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o efeito 
do RSV (10 mg/kg) sobre os aspectos morfoquantitativos da subpopulação VIP-IR do plexo mioentérico do íleo 
de ratos com DM experimental. Após aprovação do Comitê de Ética em Experimentação Animal (CEEA) da 
Universidade Estadual de Maringá (PR) (protocolo 088/2012), foram utilizados 24 ratos machos Wistar com 90 
dias de idade, distribuídos em quatro grupos (n = 6): C (controle), CR (controle resveratrol), D (diabético) e DR 
(diabético resveratrol). Os animais dos grupos D e DR foram induzidos ao diabetes através de uma injeção de 
estreptozotocina (40 mg/kg) e posteriormente, os animais dos grupos CR e DR passaram a receber suplemen-
tação com resveratrol (10 mg/kg), diariamente, por via oral. Após 120 dias de experimento, o íleo de cada ani-
mal foi coletado e amostras de 1 cm2 foram microdissecados para obtenção de preparados totais da túnica 
muscular, submetidos a técnica de imunohistoquímica para detecção do VIP. A seguir, foram capturadas ima-
gens aleatórias desta marcação através de uma câmera de alta resolução acoplada a um microscópio de fluo-
rescência Axioskop Plus. Posteriormente, análises quantitativas e morfométricas foram realizadas a partir des-
sas imagens utilizando o software Image-Pro Plus. Os dados obtidos foram analisados através do software 
GraphPAD Prism 7, no qual foi realizada a análise de variância one-way (ANOVA) seguida por teste de Tukey. 
Os resultados foram expressos como média ± erro padrão e o nível de significância adotado foi de 5%. O DM 
causou uma redução significativa na densidade neuronal VIP-IR e simultaneamente, promoveu um aumento na 
área do corpo celular desses neurônios no grupo D em relação ao grupo controle (p < 0,05). A perda neuronal e 
as alterações morfológicas encontradas na subpopulação VIP-IR compromete a ação inibitória normal desse 
neurotransmissor no TGI e, consequentemente, acarreta distúrbios de motilidade intestinal comumente obser-
vados em pacientes diabéticos. Por outro lado, o tratamento com RSV preveniu a perda neuronal VIP-IR no 
grupo DR em relação ao grupo D (p < 0,05). Além disso, impediu o aumento excessivo na área do corpo celular 
desses neurônios no grupo DR em comparação ao D (p > 0,05). Em suma, os resultados evidenciaram que o 
RSV apresentou capacidade neuroprotetora sobre a subpopulação VIP-IR do plexo mioentérico do íleo de ratos 
com DM experimental.  
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Primeiramente isolado do óleo essencial da camomila (Matricaria sp.), o α- Bisabolol é um álcool sesquiterpêni-
co amplamente utilizado em formulações cosméticas. As atividades farmacológicas deste composto são bas-
tante estudadas, e dentre elas destaca-se seu potencial ação antimicrobiana e anti-inflamatória. Ademais, es-
tudos recentes demonstram sua eficácia na ação indutora de apoptose em células cancerígenas, e uma ativi-
dade gastroprotetora quanto à úlceras. Entretanto, este fármaco apresenta propriedades altamente lipofílicas, 
além de ser facilmente oxidável, o que dificulta sua biodisponibilidade no organismo. Diante disso, a nanoen-
capsulação do alfa-Bisabolol torna-se uma alternativa viável para minimizar a oxidação da molécula. Logo, o 
presente estudo teve como principais objetivos a preparação e a caracterização de nanopartículas poliméricas 
contendo α- Bisabolol. Para obtenção das nanopartículas foram empregados dois métodos distintos, utilizando 
Eudragit RS-100 como polímero catiônico. A preparação das nanocápsulas em suspensão (NCL) se deu pelo 
método de deposição interfacial do polímero pré-formado. Após a solubilização de ambas as fases, a fase or-
gânica - composta por monoestearato de sorbitano, alfa-bisabolol e acetona - foi vertida sobre a fase aquosa - 
contendo água ultrapura e polissorbato 80. Depois, a solução foi mantida sob agitação moderada por 10 minu-
tos e levada ao evaporador rotatório para remoção de parte da água e o excesso de solvente orgânico. O de-
senvolvimento do pó de nanocápsulas (PNC) ocorreu pelo método de síntese de nanocápsulas poliméricas em 
pó com eliminação de solvente orgânico e água em uma única etapa (one pot). Utilizando as mesmas fases 
anteriores, após a etapa de deposição interfacial, a formulação foi adicionada de lactose 5% (p/v), e mantida 
sob agitação magnética durante 15 minutos. Logo após, essa suspensão foi levada para a secagem por asper-
são, por meio do equipamento Mini Spray Dryer B-290 (Büchi, Flawil, CH). Dois parâmetros foram avaliados 
por meio de difratometria a laser, através do equipamento Mastersizer® 2000 (Malvern): o tamanho de partícu-
la e a polidispersão. A partir da metodologia proposta, ambas formulações (NCL e PNC) apresentaram um 
tamanho nanométrico de 123 ± 1,55 nm e 127 ± 0,548 nm, e uma polidispersão (Span) de 0,950 ± 0,165 e 
1,228 ± 0,004, respectivamente. Os resultados foram promissores, pois mostrou-se possível preparar uma na-
noformulação de α- Bisabolol com parâmetros adequados em termos de tamanho e polidispersão. No presente 
estudo foi possível preparar nanocápsulas poliméricas carreadoras de alfa-bisabolol a partir de dois métodos 
distintos, os quais demonstraram parâmetros condizentes com o objetivo pretendido.  
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A CK2 é uma proteína serina-treonina quinase constitutivamente ativa, composta por duas subunidades catalí-
ticas (α e α’), e duas reguladoras (β), expressa em todos os tecidos de organismos eucariót icos. Suas princi-
pais funções envolvem o crescimento, proliferação, sobrevivência celular, efeito antiapoptose e de resistência a 
medicamentos. Sua desregulação tem sido vinculada a neoplasias, tornando a CK2 num alvo atrativo para o 
desenvolvimento de antitumorais novos. O presente trabalho teve como proposta estudar e comparar compos-
tos azonaftaleno e amiotiazol descritos como inibidores alostéricos potenciais da CK2 utilizando metodologias 
computacionais de modelagem molecular, como predição de proteínas alvo, busca de similaridade, e ancora-
mento molecular. A modelagem molecular ocorreu a partir de desenho da estrutura dos inibidores da CK2 em 
computador e submetidos a cálculo de minimização de energia e análise de conformação por busca sistemáti-
ca de ângulo a cada 30o, com o emprego de metodologias MMFF94, AM1 e DFT B3LYP/6.31*G, disponíveis 
em software Spartan’08 for Windows. As estruturas dos compostos foram submetidas a busca de interação em 
alvos proteicos para confirmação de afinidade a CK2 com o uso de servidores online Swiss Target Prediction, 
Target Hunter, SEA, SuperServer Pred. A busca de similaridade ocorreu através do emprego de software 
ChemMine Tools e cálculo de índice de Tanimoto 2D para comparação entre as estruturas químicas. Os estu-
dos de docking molecular foram realizados com o emprego de software Igemdock 2.1, com scores 1:1 entre 
hidrofobicidade e efeito eletrostático. O modelo de proteína CK2 foi obtido do sítio eletrônico Protein Data Bank 
(PDB ID: 4UB7) e, partir desta, a proteína foi tratada e a cavidade 3G5, com diâmetro de 30 Angstroms foi a de 
escolha para a realização dos estudos. Os resultados gerados pela busca de interação mostraram que o com-
posto azo não tem predição de atividade na CK2 e o aminotiazol apresentou potencial interação em três dos 
quatro softwares. Os compostos tem similaridade de 0.3 entre si e análogos destes podem ter ação também 
sobre a CK2. A análise dos resultados de ancoramento molecular permitiu observar a interação dos compostos 
azonaftaleno e aminotiazol com a proteína, que teve valores de energia de -104.243 e -94.6058 Kcal.mol-1, 
respectivamente. Os principais resíduos de aminoácidos envolvidos na interação foram VAL 73 e SER 51, re-
sultantes preferencialmente de forças de van der Waals e ligação de hidrogênio. A interação com estes resí-
duos de aminoácidos sugere que o composto aminotiazol possui melhor encaixe no sítio alostérico, mesmo 
possuindo maior energia de ativação. O composto azonaftaleno não apresentou interação no sítio alostérico. 
De acordo com os resultados se conclui que o composto aminotiazol aparenta ser a melhor opção para o estu-
do de inibidores alostéricos em comparação ao azonaftaleno, podendo ser utilizada para estudos de novos 
compostos bioativos.   
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Origanum majorana L., popularmente conhecido como Manjerona, é uma planta herbácea, perene e aromática. 
Essa variedade é nativa da região mediterrânea e amplamente utilizada como condimento culinário. Além dis-
so, é empregada como recurso terapêutico para cólicas, tontura, distúrbios gastrointestinais, enxaqueca e co-
mo diurético. Também, o óleo essencial das folhas de O. majorana é frequentemente empregado na indústria 
de cosméticos e fragrâncias. Devido a sua ampla aplicabilidade, culinária, medicina popular e indústria fitofar-
macêutica, torna-se de grande importância avaliar o potencial genotóxico da Manjerona. Neste sentido, o obje-
tivo deste estudo foi avaliar o efeito do óleo essencial de O. majorana sobre o DNA de linfócitos humanos. O 
óleo de Manjerona foi obtido comercialmente da empresa BY SAMIA© com certificado de pureza superior à 
99,9%, diluído em meio de cultura RPMI 1640 e DMSO e avaliado na faixa de concentrações de 1,0 - 
100µg/mL. As células mononucleares do sangue periférico humano foram isoladas do sangue total, doado por 
voluntário autointitulado saudável (Comitê de Ética da Unipampa, nº 27045614.0.0000.5323) com Histopaque® 
1.077 g/mL e mantidas em RPMI 1640 suplementado com 10% de SFB, 1% de penicilina-estreptomicina e 
gentamicina overnight em atmosfera de 37ºC e 5% CO2.  Esse précultivo permitiu a obtenção dos linfócitos 
purificados, os quais foram estimulados com PHA M e expostos a 1, 10, 25, 50, 75 e 100μg/mL de óleo de 
Manjerona durante 24h nas condições previamente mencionadas. Após o período de exposição, uma alíquota 
de cada cultura foi homogeneizada com agarose de baixo ponto de fusão, dispensada em lâmina com pré-
cobertura de agarose e, em seguida, coberta com lamínula até solidificar. As lâminas foram imersas em solu-
ção de lise por 24h e na sequência, foi realizada eletroforese (20min a 300mA/25V) em tampão NaOH 300mM, 
EDTA 1mM, pH>13. Após desnaturação alcalina, as lâminas foram submetidas à solução neutralizante, fixadas 
e então, coradas com solução de AgNO3. Os nucleoides foram analisados ao microscópio óptico com aumento 
de 400x e classificados de acordo com os níveis de dano, recebendo escores de 0 a 4 (sem migração e migra-
ção máxima de DNA respectivamente). O índice de dano ao DNA foi expresso como média ± SD, analisado por  
ANOVA de uma via, seguido de post-hoc de Bonferroni e considerado estatisticamente significativo quando 
p<0,05. A análise dos resultados revelou que concentrações de 50, 75 e 100μg/mL de óleo de Manjerona  in-
duzem dano ao DNA de linfócitos humanos após 24h de exposição de maneira concentração-dependente 
quando comparado ao controle negativo. Previamente foi demonstrado que o extrato etanólico de O. majorana 
causa aumento nos níveis de γH2AX, o qual indica quebras de fita dupla, em linhagem HT-29 em 4h de exposi-
ção. Este estudo corrobora com nossos achados em que demonstramos que a intervenção experimental com 
óleo de Manjerona induz dano ao DNA de linfócitos in vitro a partir de 50μg/mL. 
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A privação maternal (PM) durante o início da vida pode levar a prejuízos na consolidação da memória de longa 
duração (MLD) que persistem ao longo da vida. Estruturas encefálicas, tais como córtex pré-frontal (CPF), área 
tegmental ventral (ATV) e o locus coeruleus (LC), têm projeções dopaminérgicas para o hipocampo (HP) e são 
importantes para consolidação da MLD. Contudo, pouco se sabe sobre o impacto da PM em estruturas 
encefálicas relacionadas à modulação dopaminérgica da MLD. Assim, nós hipotetizamos que o déficit de 
memória observado em animais submetidos à PM pode estar relacionado a alterações em neurônios 
dopaminérgicos da ATV e do LC. Inicialmente, a amostra será composta de 36 ratas Wistar prenhes e 
comporão 3 estudos. Para todos os estudos, serão utilizados filhotes fêmeas e machos (F/M). No estudo 1 
utilizaremos 12 ratas Wistar prenhes que serão acompanhadas até o dia do nascimento (DPN-0). No primeiro 
dia pós-natal (DPN-1), serão divididas em grupos controle (n = 6) e privado (n = 6) que gerarão uma prole de 
120 animais (60 F/ 60 M). Assim, em cada ponto do tempo (10, 21 e 90 dias após o nascimento) 20 animais de 
cada grupo serão eutanasiados, sendo 10 destinados para análise imunohistoquímica (HP, CPF, ATV e LC – 

análise de densidade de neurônios TH+ e distribuição de receptores dopaminérgicos) e 10 para análise de 
Western Blot (HP e CPF – expressão de receptores dopaminérgico). Nos estudos 2 e 3, nós utilizaremos 24 
fêmeas prenhas (12 para cada estudo) que gerarão um total de 240 animais (120 animais para cada estudo; 60 
F/ 60 M por estudo). No estudo 2, os filhotes serão divididos em 6 grupos (n = 20/grupo): (i) Controle; (ii) 
Controle + Agonista NMDA (ATV); (iii) Controle + NMDA (ATV) + Timolol (HP); (iv) Privado; (v) Privado + NMDA 
(ATV); e (vi) Privado + NMDA (ATV) + Timolol (HP). No estudo 3, os filhotes serão divididos em 6 grupos, a 
semelhança do estudo 2, porém ao invés de injeções na ATV, estas serão no LC. A associação da infusão do 
NMDA (agonista glutamatérgico) na ATV (estudo 2) ou LC (estudo 3) com a infusão de Timolol (β-bloqueador) 
no HP permite a investigação do efeito da ativação dopaminérgica na consolidação da memória. O protocolo de 
PM, consiste na retirada da caixa-moradia 3h/dia, durante 10 dias seguidos (PND-01 ao 10). No PND-90, os 
animais dos estudos 2 e 3 serão anestesiados e submetidos à cirurgia estereotáxica para implantação de 
cânulas guia de 0,2 mm de calibre e posterior infusão de drogas no HP (AP = - 4,2 mm; LL = ±3,0 mm; DV = -
2,0 mm; estudos 2 e 3), ATV (AP = - 5,1 mm, LL = ± 0,6 mm, DV = - 7,4 mm; estudo 2), e/ou LC (AP = - 9,7 
mm, LL = ± 1,3 mm, DV = - 7,1 mm; estudo 3). Para avaliar a memória, será utilizada a tarefa de 
Reconhecimento de Objetos (RO). Depois de habituados, os animais serão submetidos a uma sessão te treino 
onde, dois objetos diferentes (A e B) serão colocados na caixa para que os animais possam explorá-los 
livremente durante 5 min. Imediatamente após a sessão de treino, será feita a infusão das diferentes drogas 
(estudo 2 e 3). Após 24 horas do treino, um dos objetos será aleatoriamente substituído por um novo objeto (C) 
e os animais serão colocados novamente no aparato por mais 5 min para livre exploração para avaliação da 
MLD (sessão de teste). Espera-se demonstrar alterações em estruturas encefálicas relacionadas à modulação 
dopaminérgica da MLD em animais submetidos à PM. 
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A dor muscular de início tardio (DMIT) reduz a capacidade de produzir força e amplitude de movimento, o que 
afeta o desempenho de tarefas motoras. Medidas bioquímicas permitem quantificar o dano muscular e 
recuperação, mas essas análises são invasivas e caras. Por isso, há interesse em buscar alternativas para 
quantificar respostas fisiológicas ao treinamento. A termografia infravermelha é uma técnica de imagem não 
invasiva que permite medir a temperatura da pele em diferentes contextos. Considerando que o processo 
inflamatório associado à DMIT pode influenciar o fluxo sanguíneo e levar à hipotermia local, o uso da 
termografia para monitorar a DMIT seria de grande aplicabilidade prática. No entanto, a relação entre 
temperatura da pele, e DMIT ainda não está clara. Neste estudo determinamos a relação entre DMIT e 
temperatura da pele em homens e mulheres. Vinte e dois participantes completaram um protocolo de 
agachamento para induzir a DMIT na musculatura do quadríceps. A DMIT e a temperatura da pele foram 
avaliadas em três momentos (pré-exercício, pós-exercício e 48h pós-exercício). A temperatura média da pele 
na região anterior da coxa foi medida por uma câmera termográfica infravermelha com resolução de 320 x 240 
pixels (FLIR E-60,Flir Systems Inc.,Wilsonville, Oregon,EUA). A DMIT foi avaliada usando uma escala visual 
analógica (EVA), e o limiar de dor sobre pressão (PPT) com um algômetro (Digital Dynamometer Model DD-
200) nas porções distal, medial e proximal do reto femoral e vasto lateral. As respostas para a EVA foram 
comparadas pelo teste Friedman com post-hoc de Wilcoxon. Diferenças entre os sexos foram verificadas com 
teste U de Mann-Whitney. ANOVA de medidas repetidas com post-hoc de Bonferroni foi usada para comparar o 
PPT em cada região avaliada. Foram realizadas regressões lineares múltiplas com modelo stepwise utilizando 
as variações (ΔT) de temperatura da pele (diferença entre pós e pré-exercício) e ΔT 48h (entre 48h pós-
exercício e pré-exercício) e variação de respostas à EVA e PPT. O valor de R2 foi fornecido para os modelos de 
regressão e o nível de significância de 0,05. O comitê de ética da universidade local aprovou esta pesquisa 
(CAAE: 26037119.9.0000.5323). A DMIT aumentou pós e 48h pós-exercício para ambos os sexos, sem 
diferença entre homens e mulheres (p=0,420). O PPT em homens diminuiu 48 h pós-exercício (p<0,01). Para 
mulheres, não foi alterado entre as medidas e foi menor do que em homens (p<0,05). A temperatura da pele 
não diferiu entre o pré e 48h pós-exercício (p>0,05). Além disso, a temperatura da pele não mostrou 
capacidade de predição da DMIT e PPT para homens (p>0,05). Para as mulheres, o ΔT48 da temperatura 
média da pele na região anterior da coxa apresentou relação direta com os valores absolutos do Δ48h do PPT 
no vasto lateral (R2=0,43, p=0,02). Mudança na temperatura cutânea em músculos exercitados mostram 
relação com o PPT 48h após o exercício em mulheres. 
 
Agradecimentos: UNIPAMPA; CAPES; CNPq.  
Palavras-chave: Termografia. Dano muscular. Fadiga. 
Link: https://youtu.be/Zg2oMSmWrcY 
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Introdução: A retina é desenvolvida a partir do tecido cerebral o que a torna um excelente modelo experimental 
de estudo do sistema nervoso central. Ácidos graxos poliinsaturados durante as fases de desenvolvimento são 
de grande importância para a formação dos tecidos nervosos e alimentos funcionais ricos neles, como a 
semente de linhaça, são de grande valia. Justificativa: Considerando que os ácidos graxos ômega-3 são 
essenciais durante o período crítico de desenvolvimento do sistema nervoso e que a semente de linhaça é uma 
oleaginosa rica nestes lipídios, este trabalho pretende contribuir para o conhecimento das influências desses 
ácidos graxos na formação da retina de mamíferos. Métodos: Utilizou-se 22 ratas Lister Hooded que foram 
divididas em dois grupos com onze animais em cada: Grupo Controle (GC), recebeu ração à base de caseína 
com 17% de proteínas, ad libitum; Grupo Linhaça (GL), recebeu ração suplementada com 25% de semente de 
linhaça e com total de 17% de proteínas, ad libitum durante 42 dias. Aos 14 dias de vida dos filhotes (P14), aos 
21 dias de vida (P21) e aos 42 dias de vida dos filhotes (P42), 12 filhotes de cada grupo e em cada momento 
foram sacrificados para coleta e análise das camadas da retina (Camada de Segmento Externo e Interno dos 
Fotorreceptores (SEF); Camada Nuclear Externa (CNE); Camada Plexiforme Externa (CPE); Camada Nuclear 
Interna (CNI); Camada Plexiforme Interna (CPI); Camada de Células Ganglionares (CCG). O presente trabalho 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal, sob protocolo de número 00110-09. Resultados: No 
P14, constatou-se que o GL foi superior ao GC no tamanho do tecido (GL = 220,17 ± 9,51; GC = 203,09 ± 11,2; 
p = 0.001) e superior na CNE (GL= 71,13 ±  4,14; GC= 54,6 ± 3,92; p = 0) e CNI (GL= 58,33 ± 2,61; GC= 53,94 
± 1,93; p = 0). P21, GL foi inferior ao GC no tamanho do tecido (GL=176,93 ± 3,61; GC = 188,41 ± 5,53; p = 
0) e superior na SEF (GL= 27,03 ± 2,79; GC= 19,25 ± 1,36; p = 0). P42, GL foi inferior ao GC no tamanho do 
tecido (GL= 156,93 ± 16,08; GC= 170,93 ± 6,22; p = 0.0016), CNE (GL= 42,23 ± 5,52 ; GC= 48,05 ± 4,91; p = 
0.0058) e CNI (GL= 18,91 ± 3,30 ; GC= 23,85 ± 3,91; p = 0.0012). Conclusões: Linhaça supostamente alterou a 
organização histológica da retina ao promover o aumento ou diminuição na sua espessura, como 
possivelmente, aumentou a incorporação de ômega-3 e acelerou o desenvolvimento desse tecido. 
 
Agradecimentos: CAPES. 
Palavras-chave: Linhaça. Ômega-3. Retina. 
Link: https://youtu.be/tkN8j523rGo 
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A fisiologia humana é um conteúdo que tem relação direta com diversos assuntos importantes do cotidiano, 
porém, geralmente, os assuntos contemplados pela fisiologia humana são considerados complexos de 
entender, gerando assim altas taxas de retenção de alunos nos cursos de graduação que possuem essa 
disciplina em sua grade curricular. Pensando nisso, buscam-se estratégias que facilitem o ensino e o 
aprendizado desses conteúdos. Alguns trabalhos, na área da educação, têm apontado a importância de aplicar 
os estilos de aprendizagem para melhorar o aprendizado, entretanto a neurociência considera que utilizar essa 
afirmação é um neuromito. Como diversos autores afirmam que apesar das preferências individuais, as áreas 
cerebrais não trabalham de maneira isolada e supor que somente um canal sensorial, sem a participação dos 
outros, é responsável pela melhor aprendizagem é completamente errôneo. Em contrapartida, as múltiplas 
representações no ensino têm verificado que a aprendizagem dos alunos é facilitada e mais bem promovida 
quanto mais representações semióticas forem disponibilizadas aos alunos, porém não foram encontrados 
estudos que investiguem estratégias multimodais especificamente no ensino de fisiologia humana. Neste 
sentido, o objetivo do projeto de pesquisa é avaliar o impacto de estratégias complementares de aprendizagem 
baseadas na teoria das múltiplas representações no ensino de fisiologia humana. A pesquisa pretende verificar, 
através de uma intervenção prática, o impacto na aprendizagem dos alunos ao utilizar multi representações na 
disciplina de Fisiologia Humana I dos cursos da área de saúde da Universidade Federal do Pampa. A 
intervenção ocorrerá paralelamente ao andamento da disciplina durante o semestre, sendo feita através da 
oferta de oficinas teóricas e aplicações práticas aos alunos. A pesquisa terá uma metodologia quase-
experimental, de caráter quantitativo, sendo assim possível uma ampla análise sobre os resultados adquiridos. 
O desenho experimental será composto das seguintes etapas principais, as quais terão início após a 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa: questionário inicial com objetivo de fazer um levantamento sobre 
preferências de aprendizado dos alunos e suas concepções sobre estratégias de aprendizagem; aula 
niveladora; pré-teste; intervenção; pós-teste; aplicação de questionário de satisfação. Como resultados espera-
se que os alunos apresentem um melhor desempenho em avaliações de conhecimento acerca do conteúdo em 
que for aplicada a pesquisa. Ademais, pretende-se entender se o uso de multi representações aplicadas ao 
ensino dos conteúdos de fisiologia é capaz de facilitar o entendimento e a consolidação memórias de longa 
duração. 
 
Agradecimentos: CAPES, PPGMCF 
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A obesidade está intimamente relacionada com o acúmulo de tecido adiposo ocasionado pelo consumo de 
alimentos hipercalóricos, gerando algumas disfunções no sistema endócrino e na região do hipocampo. 
Indivíduos obesos possuem um elevado risco de desenvolverem alterações emocionais, como a depressão. A 
depressão é considerada a principal causa de incapacidade, ocasionando um estado emocional de tristeza e 
perda do interesse em atividades cotidianas. Segundo estudos, indivíduos depressivos sofrem alterações 
cerebrais, incluindo a atrofia do hipocampo. O hipocampo localiza-se no lobo temporal do encéfalo e está 
relacionado com o controle de emoções, sendo assim, disfunções nessa estrutura ocasionará alterações 
comportamentais como a depressão. Assim, o objetivo deste trabalho foi analisar o comportamento depressivo 
em ratos submetidos à uma dieta hipercalórica. Todos os procedimentos foram aprovados pelo comitê de ética 
da UNIPAMPA sob o número 039/2019. Foram utilizados 18 ratos machos da linhagem Wistar (8 semanas de 
idade). Os animais foram divididos em dois grupos: dieta controle e dieta hipercalórica. Os animais do grupo 
controle receberam ração industrial, enquanto que o grupo dieta hipercalórica recebeu ração industrial acrescida 
de patê, batatas fritas, bacon e biscoitos salgados. Após 45 dias de dieta, foram analisados os níveis de 
obesidade, danos oxidativos e teste do nado forçado. Como resultado, verificamos que os animais do grupo 
dieta hipercalórica (obesos), apresentaram no teste do nado forçado, um tempo de imobilidade maior 
significativamente quando comparados os animais do grupo controle, caracterizando um comportamento do 
tipo depressivo, além disso, apresentaram também um aumento no peso corporal e índice de adiposidade. Ao 
analisarmos o dano oxidativo na região do hipocampo dos animais de ambos os grupos, verificamos um 
aumento no estresse oxidativo nesta região nos animais obesos de forma estatisticamente significativa em 
comparação ao grupo controle, demonstrando assim, um dano estrutural na região do hipocampo. Assim, 
podemos concluir que a obesidade interferiu no comportamento dos animais, ocasionando um transtorno do 
tipo depressivo, o que pode estar associado com o aumento do estresse oxidativo na região hipocampal à qual 
tem relação com as alterações de comportamento. 
 
Agradecimentos: CAPES, CNPq, FAPERGS, UNIPAMPA.  
Palavras-chave: Obesidade. Depressão. Hipocampo. 
Link: https://youtu.be/wG50QtBHXhw 

 

mailto:gabrielabrites.aluno@unipampa.edu.br
https://youtu.be/wG50QtBHXhw


 

 

 

 

 

 

 

72 

Anais do IV SIMPÓSIO INTEGRADO DOS PPGs – IV SIMPÓSIO GAÚCHO DE INOVAÇÃO EM SAÚDE- Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana 

EFEITOS DO EXERCÍCIO AERÓBIO REALIZADO ANTES E/OU DURANTE A 
GESTAÇÃO NA APRENDIZAGEM E MEMÓRIA ESPACIAL DE FÊMEAS SUBMETIDAS À 

SEPARAÇÃO MATERNAL 
 

Guilherme Salgado Carrazoni*, Karine Ramires Lima, Ben-Hur Souto das Neves, Marisele 
Soares dos Santos, Pâmela Billig Mello-Carpes# 

Grupo de Pesquisa em Fisiologia, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil 
*Apresentador, guilhermecarrazoni.aluno@unipampa.edu.br 

#Orientadora 

 
A privação maternal (PM) em ratos tem sido utilizada para estudar o impacto do estresse neonatal e suas 
consequências ao longo da vida. Sabe-se que a PM gera déficit de memória de reconhecimento em animais 
adultos e que isso está ligado a queda dos níveis de BDNF (fator neurotrófico derivado do cérebro, envolvido 
na neuroplasticidade). Em contrapartida, estudos mostram que o exercício físico pode promover o aumento dos 
níveis de BDNF. Sendo assim, nosso objetivo foi avaliar o impacto da prática de exercício físico pela mãe antes 
e/ou durante a gestação na cognição da prole de fêmeas privadas maternalmente. Todos os procedimentos 
foram aprovados pelo Comissão de ética no uso de animais da UNIPAMPA (042/2018). Nós utilizamos 24 ratas 
Wistar fêmeas divididas em grupo Controle (CT): não realizou nenhum protocolo de exercício físico; Grupo 
Exercício pré- gestação (EP): iniciou o protocolo de exercício físico 4 semanas antes do período de 
acasalamento (corrida em esteira; 60-70% do VO2 máximo) e continuou durante a gestação (velocidade de 
8m/min até o final da segunda semana de gestação, com diminuição para 6m/min até o nascimento dos filhotes), 
e; Grupo Exercício Maternal (EM): somente realizou o protocolo de exercício físico durante a gestação. Após o 
nascimento, os filhotes foram subdivididos em dois grupos: Sem intervenção (SI): não submetidos à PM e; PM: 
submetidos à PM a partir da retirada da mãe da caixa moradia 3h por dia durante os 10 primeiros dias de vida. A 
avaliação da memória começou no 30º dia de vida das fêmeas. Nós utilizamos o Labirinto de Barnes para 
avaliar a memória espacial. Na fase de aprendizagem, foram 3 sessões diárias de aquisição durante 4 dias 
consecutivos (S1-S4). No quinto dia foi realizado o teste de memoria espacial, sendo contabilizados os erros de 
escape, a latência de escape e o tempo que o animal passou no quadrante alvo (QA). Somente o grupo EM foi 
capaz de aprender a localização do escape em S1 (EM vs CT P = 0,041; EM trial 1 vs trial 3 P = 0,029). O 
grupo EP aprendeu a localização do escape em S2 (P = 0,034) e os grupos CT e PM aprenderam em S3 (CT: P 
= 0,017; PM: P = 0,0009). Os grupos exercitados e privados só demonstraram consolidação na memória no dia 
do teste (EPPM: P = 0,0003; EMPM: P = 0,03). No dia do teste, o grupo EM errou menos ao tentar encontrar o 
escape comparado ao grupo EP (P = 0,024). Ainda, o grupo EPPM passou menos tempo no QA comparado ao 
grupo CT (P = 0,038) e EMPM (P = 0,011), demonstrando efeito preventivo do EM para o déficit de memória 
gerada pela PM. Com isto, concluimos que o exercício durante a gestação melhora a aprendizagem em 
animais controle, e tem melhores efeitos que o exercício realizado antes da gestação seguido por diminuição 
da intensidade durante a gestação, tanto para a aprendizagem quanto para a prevenção de déficits da memória 
espacial causados pela PM na prole. 
 
Agradecimentos: CNPq; Fapergs; CAPES. 
Palavras-chave: Exercício maternal. Memória espacial. Privação maternal. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VwIop_n3Tf8 
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A obesidade é um problema de saúde pública e tem como fator preponderante a ingestão de alimentos 
altamente palatáveis que podem ativar o sistema de recompensa comprometendo o controle alimentar. Centros 
hipotalâmicos controlam a ingestão alimentar por meio de neuropeptídeos, como o NPY, em resposta a 
sinalização periférica. Por outro lado a via mesolímbica dopaminérgica, que se projeta da área tegmentar 
ventral (VTA) para o núcleo accumbens (NAc) e córtex pré-frontal, está relacionada com a emoção e 
recompensa podendo também estar relacionada com o comportamento alimentar. Além da dopamina a leptina, 
secretada pelo tecido adiposo, pode agir nos sistemas dopaminérgicos modulando a sinalização 
dopaminérgica. O NPY sintetizado e liberado pelo hipotálamo é um potente peptídeo orexígeno, atuando desta 
forma no controle da ingestão alimentar. A neurotrofina BDNF também tem sido estudada por interferir no 
controle do peso corporal por interagir com a leptina suprimindo o apetite. Em estudos prévios empregando 
dieta altamente palatável obtivemos um perfil de obesidade que desencadeou alterações em níveis de leptina 
sérica. Estes resultados nos levam a buscar a correlação entre os parâmetros já avaliados com outros 
marcadores neuroquímicos (BDNF, dopamina e NPY) envolvidos com o comportamento alimentar. Dessa forma 
esse projeto busca investigar o efeito da exposição intermitente ao alimento doce altamente palatável sobre 
parâmetros comportamentais (atividade locomotora; reforço positivo), parâmetros ponderais e níveis de BDNF, 
NPY e leptina. Busca também avaliar os níveis de dopamina em resposta a infusão do antagonista dos 
receptores D2 em NAc e VTA. Ratos Wistar machos (48) serão canulados por cirurgia estereotáxica no NAc e 
ATV, receberão solução de sacarose por 4 semanas e serão infundidos com solução salina ou antagonista do 
receptor D2. Dessa forma serão divididos em 3 grupos: Controle total (CT): ração padrão por 4 semanas + 
infusão com solução salina; Controle salina (CS): solução de sacarose + ração padrão por 4 semanas + infusão 
com solução salina; Antagonista do receptor D2 (ARD):  solução de sacarose + ração padrão por 4 semanas + 
antagonista do receptor D2. Os animais serão  eutanasiados 72h, 16, 32 e 62 dias após a retirada da sacarose 
(Projeto aprovado pelo CEUA/UNIPAMPA nº 022/2019). Os resultados esperados com esse estudo envolvem a 
elucidação de mecanismos envolvidos com a exposição à sacarose e suas possíveis alterações em 
marcadores moleculares envolvidos nas vias do controle alimentar. Esperamos buscar respostas que 
expliquem alterações no comportamento, já observados em estudos anteriores, desencadeadas por alimentos 
altamente palatáveis. Acreditados que este estudo possa contribuir também no entendimento dos mecanismos 
fisiológicos que envolvem a modulação da sinalização da dopamina pelo hormônio leptina no comportamento 
alimentar, que carece de elucidação. 
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Questionários de avaliação funcional auxiliam na tomada de decisão por fisioterapeutas e treinadores. Porém, 
a associação destas análises funcionais e testes clínicos utilizados como screening para prevenção de lesão, 
acompanhamento e critério de retorno ao esporte não é clara. Entender essa associação pode diminuir o 
tempo realizando baterias de testes, melhorando a escolha destes. Neste estudo identificamos se a função de 
joelho e de membros inferiores está associada com o equilíbrio dinâmico e desempenho de membros inferiores 
em adultos jovens (CAAE 96793518.3.0000.5323). Participaram do estudo 51 homens (idade: 24±3 anos; 
massa corporal: 82±13 kg; estatura: 177±6 cm) esportistas recreacionais. A função do joelho foi avaliada com o 
questionário Lysholm, e a função de membros inferiores com o Lower Extremities Functional Scale. Testes 
clínicos envolveram a avaliação do equilíbrio dinâmico (Star Excursion Balance Test, SEBT). O SEBT é 
executado nas direções anterior, póstero- medial e póstero-lateral, sendo o alcance da perna contralateral nas 
retas mensurado. O desempenho de membros inferiores foi avaliado pelos testes single, triple e crossover leg 
hop for distance, que avaliam o maior desempenho de salto unilateral a frente. O single e triple em linha reta 
com 1 e 3 saltos, respectivamente, e o crossover com 3 saltos realizados de forma cruzada. Para todos os 
testes, realizados com ambas as pernas, foi considerado o maior valor, e este foi normalizado pelo comprimento 
do membro inferior. A normalidade dos dados foi verificada com o teste de Shapiro-Wilk. Variáveis mostrando 
uma correlação de ρ<0,20 no teste de Spearman foram inseridas em um modelo de regressão stepwise 
simples ou múltipla para testar a associação entre as variáveis. O tamanho de efeito (ƒ²) foi estimado. A função 
de joelho explicou 9% da variação do single hop test (p=0,033,ƒ²=0,098) para perna preferida (PP) e 8% do triple 
hop test (p=0,039,ƒ²=0,092) para perna não preferida (NP). A função de joelho explicou 8% da variação da 
direção póstero-medial do SEBT para PP (p=0,048,ƒ²=0,083) e 11% para perna NP (p=0,015,ƒ²=0,129). Para a 
direção póstero-lateral do SEBT, a função de joelho explicou 15% da variação para a PP (p=0,005,ƒ²=0,175) e 
14% para a perna NP (p=0,008,ƒ²=0,156). Para o escore total do SEBT, a função de joelho explicou 12% da 
variação para a PP (p=0,011,ƒ²=0,141) e NP (p=0,013,ƒ²=0,134). A função de membros inferiores não 
apresentou poder de predição do desempenho em testes clínicos. Observamos associação entre função 
percebida e desempenho em testes clínicos, principalmente com equilíbrio dinâmico. A especificidade do 
questionário para função de joelho parece ser decisiva para transpor a percepção de função em desempenho 
dos membros inferiores nos testes analisados. O uso do questionário de função de membros inferiores não é 
indicado para acompanhamento de populações fisicamente ativas com o objetivo de acompanhar a evolução do 
desempenho dos membros inferiores. 
 
Agradecimentos: Os autores agradecem ao suporte do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico. 
Palavras-chave: Escore Lysholm para Joelho. Articulação do Joelho. Extremidade Inferior. 
Link: https://youtu.be/4WHm40HH4v8 
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A EXPOSIÇÃO À UMA NOVIDADE APÓS O APRENDIZADO PROMOVE A 
PERSISTÊNCIA DA MEMÓRIA POR UM MECANISMO DEPENDENTE DOS 

RECEPTORES DO SUBTIPO D1 NO HIPOCAMPO 
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Pouco se sabe sobre o efeito da novidade na persistência da memória e os mecanismos dopaminérgicos 
envolvidos. Aqui, nós investigamos o envolvimento dos receptores dopaminérgicos D1 e D5 no efeito 
modulatório da novidade sobre a persistência da memória. Foram utilizados ratos Wistar machos adultos, 
conforme aprovação pelo CEUA (033/2019). Os animais receberam a implantação de cânulas na região CA1 
do hipocampo. A memória foi avaliada pela tarefa de reconhecimento de objetos (RO). Após a sessão de 
aprendizagem na tarefa de RO ou exposição à novidade, foram infundidos fármacos no hipocampo dos 
animais, conforme os grupos: (i) controle, recebeu infusão de veículo; (ii) SKF 39383, recebeu infusão de um 
agonista D1/D5; os demais grupos foram expostos à um novo ambiente (novidade) por 5 minutos após a 
sessão de treino no RO e logo após receberam infusões: (iii) novidade, recebeu infusão de veículo; (iv) 
novidade + SCH 23390, recebeu a infusão de um antagonista D1/D5; (v) novidade + Rp-cAMP, recebeu a 
infusão de um inibidor de PKA (segundo mensageiro de D1); (vi) novidade + SCH 23390 + Sp-cAMP, recebeu a 
infusão de um antagonista de D1/D5 + estimulador de PKA; (vii) novidade + Gö 6976, recebeu a infusão de um 
inibidor de PKC (segundo mensageiro de D5); (v) novidade + SCH 23390 + PMA, recebeu a infusão de um 
antagonista de D1/D5 + estimulador de PKC. A memória foi avaliada pelo teste no RO, 24h, 7, 14 e 21 dias 
após o aprendizado. O teste t de uma amostra foi usado para comparar o percentual de exploração de cada 
objeto com uma média teórica de 50% (significativo quando P < 0,05). Todos os animais consolidaram a 
memória 24h após o treino (P < 0,05). Os animais do grupo controle apresentaram um esquecimento fisiológico 
após 7 dias (P = 0,3485). A estimulação farmacológica dos receptores D1/D5 promoveu a persistência da 
memória por até 21 dias (P = 0,0446). A exposição à novidade também melhorou a persistência da memória 
por até 14 dias (P = 0,0001). O bloqueio dos receptores D1/D5 após a novidade inibiu efeito desta sobre a 
persistência da memória, os animais não apresentaram persistência 7 dias após o treino (P = 0,0796). O 
bloqueio de PKA após a novidade também prejudicou seu efeito sob a persistência 7 dias após (P = 0,2148). 
Adicionalmente, a estimulação da via dos receptores D1 após o bloqueio de D1/D5 foi suficiente para promover 
a persistência da memória pela novidade por até 14 dias (P = 0,0001). Em contrapartida, o bloqueio de PKC 
após a novidade não prejudicou o seu efeito sob a persistência, os animais lembraram-se do objeto conhecido 
14 dias após o treino (P < 0,0001). Ainda, a estimulação de PKC após o bloqueio de D1/D5 não foi suficiente 
para observarmos o efeito da novidade sobre a persistência da memória 7 dias após o treino (P = 0,9897). A 
partir destes achados nós observamos que a novidade promove a persistência da memória e seu efeito é 
dependente da ativação dos receptores D1 e seus segundos mensageiros, mas não dos receptores D5. 
 
Agradecimentos: CAPES; CNPq. 
Palavras-chave: Marcação comportamental. Mecanismos dopaminérgicos. Neuromodulação. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=ck4n6JXGuU8 
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DESENVOLVIMENTO, VALIDAÇÃO E APLICAÇÃO DE UM JOGO PARA ENSINO DA 
FISIOLOGIA DO EIXO HIPOTÁLAMO-HIPÓFISE PARA GRADUANDOS DOS CURSOS 

DAS ÁREAS DA SAÚDE 
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Nas últimas décadas houve um crescente aumento no acesso à informação no mundo todo. Com isso, mais 
pessoas tiveram acesso à internet e aparelhos com inúmeras formas de operacionalização e funções que se 
relacionam diretamente com as necessidades sociais, econômicas e educacionais. No meio educacional, a 
internet pode facilitar a busca por materiais de estudos. Acompanhando esse crescimento tecnológico, os jogos 
digitais também passaram a ser ferramentas educacionais, já que sua dinâmica pode contribuir para a 
aprendizagem de conceitos. O uso da internet e de ferramentas virtuais no ensino pode ser um facilitador para a 
aplicabilidade de metodologias ativas que vem sendo empregadas com resultados positivos no aprendizado em 
diversos níveis e áreas de ensino, entre elas a área da saúde. Entre os componentes da área da saúde, 
encontra-se a fisiologia, que é a ciência que estuda o funcionamento dos organismos vivos. As profissões da 
saúde requerem um entendimento claro e aprofundado de fisiologia, porém, muitas vezes esta é considerada 
uma disciplina difícil e os alunos têm bastante dificuldades para compreensão e entendimento, por motivos que 
vão desde a grande quantidade de conteúdos até a complexidade deles. Ressaltamos aqui o sistema 
endócrino, que estuda o papel dos hormônios na manutenção da homeostasia e é um dos tópicos dentro do 
componente de fisiologia no qual os alunos apontam dificuldades. Nessa perspectiva, aliar o fácil acesso à 
internet aos benefícios de utilizar jogos educacionais para reforçar o aprendizado pode contribuir para um 
melhor aprendizado. Nesta perspectiva, a presente pesquisa tem como objetivo desenvolver, validar e aplicar 
um jogo educacional para a disciplina de fisiologia humana com foco na fisiologia endócrina do tópico eixo 
hipotálamo-hipófise. O desenvolvimento do jogo está sendo realizado em duas etapas, sendo a primeira fase a 
de elaboração de perguntas e materiais de apoio sobre o tema e a segunda etapa de produção do jogo, 
através dos softwares Astah, Notepad++, Git, WampServer e MySQL. Estão sendo utilizadas as linguagens de 
programação HTML, PHP, CSS e Java Script. Após o desenvolvimento do jogo, ele será validado por um comitê 
de 15 especialistas na área de fisiologia e/ou educação e tecnologia. Participarão da fase de aplicação do jogo, 
estudantes da área da saúde da Universidade Federal do Pampa e o processo de avaliação da utilização do 
jogo acontecerá através de questionários de conhecimentos sobre a temática da disciplina aplicados antes e 
após o uso do jogo para através deles avaliar o desempenho dos estudantes. Ainda, avaliar-se-á o número de 
tentativas que os alunos necessitaram para acertar cada questão, o ranking de classificação do jogo que será 
gerado através da pontuação que os alunos obterem no jogo e a satisfação dos usuários, através de um 
questionário. Espera-se que a ferramenta desenvolvida auxilie os alunos a compreender os pontos estudados 
na fisiologia do eixo hipotálamo- hipófise. 
 
Agradecimentos: CAPES, FAPERGS. 
Palavras-chave: Fisiologia humana. Eixo hipotálamo-hipófise. Jogo digital. 
Link: https://youtu.be/hWb4qSVhq98 
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EXERCÍCIO AERÓBICO DURANTE A GESTAÇÃO PREVINE DÉFICIT DE 
RECONHECIMENTO SOCIAL EM RATOS ADULTOS SUBMETIDOS À PRIVAÇÃO 

MATERNAL 
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A Privação Maternal (PM) é um evento estressor grave, que pode aumentar a suscetibilidade à desordens 
mentais até à fase adulta da vida, como déficits de memória e depressão. Por outro lado, a literatura demonstra 
que a prole de ratas submetidas ao exercício físico durante a gestação apresenta melhor memória que a prole 
de ratas que não realizam exercício durante a gestação. Sendo assim, nosso objetivo foi avaliar os efeitos do 
exercício realizado pela mãe antes e/ou durante a gestação na memória da prole submetida à PM. O estudo foi 
aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da UNIPAMPA (CEUA 042/2018). Utilizamos 24 ratas 
Wistar fêmeas divididas em grupo Controle (CT): não realizaram exercício físico; Exercício Pré-gestação (EP): 

4 semanas de corrida em esteira antes do início da gestação (50min/dia; 60-70% do VO2 máximo) e continuaram 

durante a gestação (3 semanas; 30min/dia; 8m/min até o final da segunda semana e 6m/min até o nascimento 
dos filhotes), e grupo; Exercício Maternal (EM): somente realizaram o protocolo de exercício durante a 
gestação. Após o nascimento, os filhotes foram subdivididos em dois grupos: Sem intervenção (SI): não 
submetidos à PM e; PM: submetidos à falta de cuidados maternos durante 3h por dia do primeiro ao décimo dia 
pós-natal. Para avaliar a memória, foi utilizado o Teste de Reconhecimento Social (RS). Inicialmente, o animal 
foi colocado em uma arena com dois cilindros de acrílico para livre exploração (habituação). No segundo dia 
(treino) um animal não-familiar foi colocado em um dos cilindros por 1h. Após 24h, foi realizado o teste com o 
mesmo rato do treino (familiar) e um novo rato (não familiar) no outro cilindro para exploração por 5 min. O 
tempo de exploração do novo animal e do animal familiar foi contabilizado. A exploração foi definida como 
cheirar ou tocar os cilindros. Foi contabilizado a % do tempo total de exploração entre os animais e realizado 
teste T de Student (média teórica de 50%). Os grupos não submetidos à PM exploraram por mais de 50% do 
tempo o animal não-familiar, demonstrando consolidação da memória (CT+SI P=0,04; EP+SI= P = 0,009 e; 
EM+SI=0,001). A PM gerou déficit de memória (CT+PM: P = 0,05), e, o exercício físico realizado durante a 
gestação foi capaz de prevenir esse déficit (EM+PM P = 0,01). Surpreendentemente, no grupo EP+PM o 
exercício físico não foi capaz de prevenir o déficit de memória causado pela PM (EP+PM P = 0,46). 
Hipotetizamos que a falta de efeitos neuroprotetores observados no grupo EP+PM possa ser advindo da 
diminuição de níveis de fatores neuroprotetores e de crescimento como o BDNF e NGF oriundo da diminuição 
repentina de intensidade de exercício, já observado em estudos que avaliaram seus níveis durante período de 
destreino. Conclui-se que o exercício realizado durante a gestação previne o déficit de memória causado pela 
PM. 
 
Agradecimentos: PROCAD/CAPES, L’Oreal/UNESCO/ABC, PQ/CNPq, AGP/Unipampa. 
Palavras-chave: Privação maternal. Memória. Exercício. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=kq6sJ7I21YM 
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RELAÇÃO ENTRE TAXA DE ESFORÇO PERCEBIDO, PRODUÇÃO DE FORÇA E 
DESEMPENHO DE MUDANÇA DE DIREÇÃO NO FUTSAL 
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O nível de força, potência e velocidade são determinantes do desempenho do futsal. Não está claro como 
esses marcadores de desempenho se relacionam com as cargas de treinamento interno estimadas pela taxa 
de esforço percebido (PSE). É difícil estabelecer um critério objetivo baseado na PSE para classificar os atletas 
considerando o desempenho neuromuscular, mas as vitórias e derrotas nos esportes coletivos dependem 
significativamente de aspectos fisiológicos. A relação do PSE com o desempenho que exige velocidade e 
agilidade permanece obscura. No futsal, a mudança de direção (COD) envolve velocidade e agilidade e é 
considerada uma habilidade fundamental para um desempenho de sucesso. Portanto, a capacidade 
neuromuscular de produzir força é uma demanda obrigatória para atletas de futsal. Aqui nos propomos a 
verificar a relação da carga interna estimada pela PSE com a capacidade de força e o desempenho em tarefas 
de velocidade envolvendo movimentos lineares e de mudança de direção em atletas de futsal. Nossa hipótese 
é que altos níveis de carga interna podem prejudicar a capacidade de produzir força e esta relação afetar 
negativamente o desempenho na mudança de direção e aceleração linear. Avaliamos atletas de uma equipe 
profissional masculina de futsal (n = 14, idade média de 24 anos) para determinar a relação das cargas internas 
com a capacidade de força e desempenho em tarefas de aceleração linear e mudança de direção. 
Quantificamos a carga interna semanal (escala RPE de Borg), força extensora e flexora do joelho (torques 
isocinéticos concêntricos e excêntricos), equilíbrio da força do joelho (razão isquiotibiais para quadríceps, razão 
H: Q), velocidade linear (corrida de 20 m), potência (Teste de salto de 6 m) e velocidade de mudança de 
direção (teste de velocidade em zigue-zague (COD). O nível de significância adotado foi de 0,05. A carga 
interna foi inversamente relacionada com a velocidade de COD (r = -0,59, p = 0,02), força concêntrica (direita: r 
= -0,54, p = 0,02; esquerda: r = -0,56, p = 0,04) e força flexora excêntrica do joelho (direito: r = -0,62, p = 0,02). 
O déficit de COD foi diretamente relacionado à carga interna (r = 0,54, p = 0,04), inversamente correlacionado 
com concêntrico (direita: ρ = -0,602, p = 0,02), e diretamente correlacionado com a razão excêntrica H: Q 
(direito: r = 0,58, p = 0,03). A relação inversa do PSE com a força e capacidade de velocidade sugere que a 
fraqueza dos flexores do joelho influencia as cargas internas. A fraqueza muscular e os desequilíbrios também 
podem explicar a relação entre os déficits de COD e a carga interna. Uma quantificação mais precisa das 
cargas internas deve considerar o desempenho da velocidade e a força dos flexores do joelho. Recomendamos 
que os treinadores considerem os testes de força especialmente para os flexores do joelho e monitorem a 
razão H: Q como uma ferramenta complementar para monitorar as cargas de treinamento e seus efeitos no 
desempenho. 
 
Agradecimentos: CAPES, CNPq, FAPERGS, UNIPAMPA.  
Palavras-chave: Treinamento. Futsal. Fadiga 
Link: https://youtu.be/dTD6jMdevAU 
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A CLASSIFICAÇÃO NO LATERAL STEP DOWN REFLETE DIFERENÇAS NA 
CINEMÁTICA DE SALTOS? 
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Padrões de movimentos alterados durante movimentos realizados em cadeia cinética fechada resultam em um 
maior risco de lesão nos membros inferiores. A avaliação desses movimentos é realizada em laboratórios de 
biomecânica, mas essa avaliação demanda tempo e envolve uma instrumentalização cara. Uma alternativa é 
utilizar testes clínicos para avaliar a qualidade do movimento, como o Lateral Step Down Test (LSD). Porém, não 
está claro se o resultado encontrado no teste clínico pode indicar o resultado de avaliação biomecânica, ou, 
identificar perfis de padrões de movimento em tarefas de salto. Sendo assim, o objetivo do estudo foi identificar 
se a classificação pelo LSD reflete em diferenças na cinemática durante uma tarefa de aterrissagem de salto 
em indivíduos jovens. Foram avaliados 54 homens (25±3 anos de idade, 81±13 kg de massa corporal, 177±6 
cm de estatura), divididos em dois grupos, a partir da classificação do LSD: G1 foi composto pelos participantes 
que realizavam compensação com a pelve e G2 compensação com a pelve e o joelho. O LSD consistiu em 5 
repetições consecutivas de agachamento unilateral até tocar levemente o calcanhar contralateral no solo a 
partir de uma caixa (entre 15 e 25 cm de altura conforme a estatura). No quadril, foi observado o alinhamento 
das espinhas ilíacas, e no joelho foi observada a sua medialização em relação ao 2º metatarso. Foram avaliados 
3 saltos unilaterais a frente. Ambas as tarefas foram realizadas unilateralmente. Foi utilizado um sistema de 
cinemetria tridimensional para a avaliação do salto (Vicon Motion Systems, Oxford, UK). Para isso marcadores 
reflexivos foram colocados em pontos de referência anatômica conforme o modelo Plug in Gait. Ângulos no 
plano sagital e frontal do joelho e quadril foram mensurados no contato inicial e máxima flexão de joelho na 
aterrissagem dos saltos. Os grupos foram pareados quanto a massa, estatura e idade, para manter o mesmo 
número de participantes em cada grupo. Este estudo está registrado no SIPPEE (nº 20180702141429) e 
aprovado pelo comitê de ética (CAAE 96793518.3.0000.5323). A comparação entre os grupos foi realizada a 
partir do teste t independente ou teste U de Mann-Whitney, conforme resultados do teste de normalidade de 
Shapiro-Wilk. Quando realizado o salto com a perna preferida, o G1 apresentou maior flexão de quadril no 
instante de máxima flexão do joelho (p=0,047) do que o G2. Não foram encontradas diferenças entre os grupos 
para os ângulos de joelho (p≥0,127). A melhor qualidade de movimento observada no LSD parece ser 
transposta para a atividade de aterrissagem de saltos. O aumento de flexão de quadril durante a aterrissagem 
pelos indivíduos que não realizam a valgo do joelho pode estar relacionada ao melhor controle e qualidade de 
movimento, observados pelos resultados do LSD. Usar o critério clínico do LSD pode ser uma ferramenta útil 
para identificar alteração na flexão de quadril e guiar para uma avaliação biomecânica completa. 
 
Agradecimentos: CAPES, CNPq, FAPERGS, UNIPAMPA. 
Palavras-chave: Testes Funcionais. Joelho. Ligamento Cruzado Anterior. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=tHq0pT9pD6c&feature=youtu.be 
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Adriana Fagundes Greco¹*, Aline Ribeiro de Menezes², Vanussa Daiana Aires Charão³, Ra-

quel Ruppenthal4#  
¹ *Apresentador (a), adrianagreco.aluno@unipampa.edu.br 

#Orientador (a), raquelruppenthal@unipampa.edu.br  
  
Hoje em dia os clubes de ciências são conhecidos como uma proposta auxiliar no processo de ensino e apren-
dizagem e na maioria das vezes estes clubes são direcionados a alunos do Ensino fundamental e Ensino Mé-
dio, com o objetivo de instigar e aguçar a curiosidade destes alunos para os assuntos relacionados às diversas 
temáticas relativas à Ciência. Compreendendo a importância da interação, troca de conhecimento e experiên-
cias entre alunos e professores, este trabalho visa analisar o clube de ciências como recurso pedagógico para 
estimular o aluno durante o ensino de Ciências. Este trabalho foi desenvolvido por uma acadêmica do curso de  
Licenciatura em Ciências da Natureza da UNIPAMPA – Campus de Uruguaiana/RS, através de uma vivência 
no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) na Escola Municipal de Educação Básica 
Marília Sanchotene Felice que está localizada em uma zona periférica no município de Uruguaiana RS. O clube 
de ciências foi criado no ano de 2019 por bolsistas do (PIBID). O início das atividades na escola aconteceu nos 
meses de junho a outubro de 2019. O clube contou com 16 inscritos, e no decorrer dos meses de junho a outu-
bro houve a desistência de quatro alunos, alguns por falta de tempo para atividades extracurriculares, uma vez 
que os horários do clube de ciências davam se no turno inverso ao das aulas. Conforme as atividades e pro-
postas aplicadas no clube de ciências os alunos mostraram se participativos e ativos no decorrer de todas as 
atividades e experiências apresentadas. Houve vários comentários positivos relacionados à organização e as 
atividades, tanto por parte dos professores como dos alunos da escola. Estas atividades eram discutidas pelos 
pibidianos semanalmente antes de serem aplicadas para os alunos levando sempre em consideração a impor-
tância dos três momentos pedagógicos (Problematização inicial, Organização do conhecimento e Aplicação do 
conhecimento). Estes alunos integrantes clube de ciências também tiveram a oportunidade e a autonomia de 
apresentar alguns trabalhos desenvolvidos no clube no decorrer destes meses para a Feira de ciências da 
escola. Conclui-se que a proposta de utilizar o clube de ciências como recurso pedagógico estimula o aluno na 
área das Ciências e também na disseminação do conhecimento científico.  
   
Agradecimentos: CAPEs, UNIPAMPA.  
Palavras-chave: Ensino de Ciências. Recurso Pedagógico. Clube de Ciências.   
Link: https://youtu.be/JvjUuMtsHFI 

 
 

https://youtu.be/JvjUuMtsHFI
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CLUBE DE CIÊNCIAS, EXTENSÃO CIENTÍFICA NO DESENVOLVIMENTO DE CIÊNCIAS 
DA NATUREZA NOS ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  

 
Alan Pedroso Leite¹*, Ailton Jesus Dinardi²#  

*Apresentador(a), alanleite.aluno@unipampa.edu.br  
#Orientador(a), ailtondinardi@unipampa.edu.br  

  
O ensinar ciências se mostra um campo fértil e diverso, no sentido de se explorar o pensar crítico científico do 
aluno, porém, a sala de aula se torna limitante com a falta de tempo e a maneira sintética com que se propõe 
os conteúdo ao longo do bimestre. O clube de ciências, se apresenta como uma estratégia de desenvolver 
atividades alinhando a teoria de sala de aula a prática dentro do laboratório de ciências. Tendo no clube um 
trabalho flexível, aberto e no caminho de temas específicos, mas iniciar após o despertar da curiosidade dos 
estudantes e das questões que envolvem a comunidade onde participam, ou seja, o conhecimento contextuali-
zado. O presente trabalho, tem como objetivo apresentar um relato de experiência, através da idealização de 
um clube de ciências como atividade de extensão para discente no campo científico. O clube, localiza-se na 
E.M.E.B Marília Sanchotene Felice, da rede municipal de Uruguaiana- RS, sendo conduzido e organizado por 
um grupo de cinco bolsistas PIBID do curso de licenciatura em Ciências da Natureza da Universidade Federal 
do Pampa (UNIPAMPA) campus Uruguaiana, junto com a professora de ciências dos anos finais e com coor-
denador do PIBID. A organização do clube de ciências ocorreu em duas etapas, com a realização de um perío-
do de divulgação na escola e o período de inscrição, no qual se solicitou a produção de um pequeno texto justi-
ficando a motivação para participar do clube de ciências, suas ideias e sugestões, que serviu na premissa na 
escolha dos alunos com potencial em contribuir no desenvolvimento das atividades do clube de ciências, onde 
se ofertou aos alunos um total de 15 vagas. Após o processo de seleção, a cada semana, se desenvolveu ati-
vidades referente ao campo das ciências que trouxesse um viés inovador dentro de suas potencialidades, onde 
de certa forma caracteriza uma extensão dos conteúdos programáticos da disciplina de Ciências do 9° ano. As 
atividades visavam a promoção da alfabetização científica e o desenvolver do olhar científico do discente, sen-
do essencial no decorrer das atividades, experimentos e oficinas ofertadas nos encontros, possibilitando o en-
gajamento dos alunos e a possibilidade de compreender e reproduzir de maneira consiste práticas, advindas 
de teorias vistas em aula e explicar fenômenos dentro de suas vivências cotidianas. Com o uso clube de ciên-
cias, pode-se perceber o empenho dos alunos em transformar suas ideias em realidade, construindo projetos 
que foram apresentados nas feiras de ciências da escola e do município. Como resultados, foi possível obser-
var que através das oficinas e atividades do clube, houve mudanças de pensamento e crescimento dos discen-
tes envolvidos, possibilitando visualizar nítidas diferença entre o antes e o depois dos mesmos. Nos primeiros 
meses de clube de ciências, pode-se perceber mudanças nas percepções de mundo em relação às transfor-
mações e fenômenos ligados à área de ciências da natureza.  
  
Agradecimentos: CAPES.  
Palavras-chave: Clube de ciências. Potencialidades. Extensão científica. PIBID.  
Link: https://youtu.be/l_Z6bcIly3s 

  

https://youtu.be/l_Z6bcIly3s
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PROCESSOS FORMATIVOS QUE PERPASSAM A APRENDIZAGEM DA DOCÊNCIA NO 
ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO EM CURSOS DE FORMAÇÃO DE 

PROFESSORES 
 

Alecia Saldanha Manara¹*, Mara Regina Bonini Marzari²#  
¹Grupo de Pesquisa em Estágio e Formação de Professores, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 

RS, Brasil  
²Grupo de Pesquisa em Estágio e Formação de Professores, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 

RS, Brasil  
*Apresentador(a), aleciamanara.aluno@unipampa.edu.br  

#Orientador(a)  
  
A educação tem sido objeto de pesquisa nas mais variadas áreas das Ciências Sociais. Em específico, os pro-
cessos de formação ocupam grande parte desses estudos. Sendo assim, muito destaque tem sido dado à for-
mação docente no que concerne a investigação sobre diferentes momentos do percurso formativo e que se 
tornam importantes para que o docente ao longo de sua formação construa sua prática pedagógica transfor-
mando-a numa prática reflexiva e formativa. Nesse processo é necessário que pensemos numa prática formati-
va, na formação de profissionais reflexivos onde possa existir um reconhecimento formado por um conjunto de 
experiências que serão agregadas ao longo da formação do professor. Este Projeto de Tese busca analisar a 
trajetória de formação acadêmico-pessoal e o processo de aprendizagem da docência de estagiários em curso 
de formação de professores. Trata-se de um estudo de abordagem qualitativa, onde os dados para este estudo 
serão coletados com alunos do curso de Formação de Professores Nível Médio- Curso Normal e Pós Médio- 
Aproveitamento de Estudos de uma Instituição Educacional da rede pública do interior do Rio Grande do Sul, 
tendo como principal requisito para participar do estudo que o referido aluno esteja matriculado na disciplina de 
Estágio Curricular Supervisionado. O estudo será conduzido através de entrevistas com os alunos matriculados 
na disciplina de Estágio Curricular Supervisionado e com professores orientadores responsáveis pelos está-
gios, mediante Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. As entrevistas individuais com sujeitos desta pes-
quisa terão como instrumento de coleta de dados um roteiro semiestruturado com questões abertas e semia-
bertas.  Antes da coleta dos dados o projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
à qual origina o presente trabalho. Espera-se que este estudo possa ser utilizado como referencial teórico sen-
do tema de pelo menos e dois artigos científicos bem como apresentações em congressos e eventos da área 
de Ensino, contribuindo para a área da Educação em Ciências.  
 
Palavras-chave: Aluno-Docente. Formação Inicial. Processos Formativos.   
Link: https://www.youtube.com/watch?v=dwQ5TqrAj4E 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dwQ5TqrAj4E
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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA: UMA ANÁLISE DOS ÍNDICES DE DESEMPENHO DOS 
ALUNOS DO NONO ANO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL DE URUGUAIANA 

 
Amanda Gabriela Zanella¹*, Priscila Nunes Paiva¹, Everton Coelho de Matos¹, Nathalie Sue-

len do Amaral Gonçalves¹, Rafael Roehrs¹#  
¹Grupo de Pesquisa GIPPE, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  

*Apresentadora, amandazanella.aluno@unipampa.edu.br  
#Orientador Rafael Roehrs  

  
Refletir sobre a prática da avaliação nas escolas continua sendo de suma importância para melhorar a qualida-
de da educação. Desta forma, tal discussão é importante para que todo o processo de ensino e aprendizagem 
se efetive de maneira significativa nos espaços escolares. Sendo assim é recorrente a busca por melhores 
índices de desempenho por parte dos alunos durante as avaliações desenvolvidas na escola, mas de que for-
ma tal avaliação é estruturada e quais os objetivos que buscam ser alcançados durante a realização da mes-
ma. Com o objetivo de analisar os índices de desempenho nas avaliações diagnósticas de 23 alunos do nono 
ano do Ensino Fundamental de uma Escola Municipal de Uruguaiana buscamos identificar a importância do 
diagnóstico durante todo o ano letivo em busca de uma aprendizagem efetiva. A pesquisa desenvolveu-se em 
uma escola localizada em um bairro periférico do Município, após análise do PPP e Regimento da escola, iden-
tificamos que a escola apresenta em seus documentos uma definição clara sobre o processo de avaliação, que 
busca desenvolver a aprendizagem de forma efetiva, levando em conta a reflexão da prática docente durante 
todo o processo de construção da aprendizagem, sendo assim, tem como princípio a avaliação diagnóstica. Tal 
avaliação ocorre no I, II e III trimestres, levando em conta as habilidades essenciais como: leitura, interpreta-
ção, escrita, raciocínio lógico, resolução de problemas e criticidade. Durante a elaboração e correção das avali-
ações a escola trabalha de forma interdisciplinar, para que se tenha um nível do aluno em relação a cada habi-
lidade, a escola desenvolveu uma legenda que se dá da seguinte forma: AE (abaixo do esperado) ED (em de-
senvolvimento) NE (nível esperado). O principal objetivo da avalição para a escola em questão é que professo-
res e equipe pedagógica revejam constantemente as suas práticas para que se obtenha sucesso durante a 
aprendizagem dos alunos. Desta forma, após análise dos documentos normativos da escola, no que se refere 
a avaliação, analisamos as ferramentas denominadas Testagem, do I, II e III trimestres dos alunos do nono ano 
de uma turma especifica da escola, do turno da tarde, denominada 9º E. Durante a análise das avaliações do I, 
II e III trimestres observamos uma evolução significativa nos índices de desempenho dos alunos, o que reforça 
a importância do trabalho coletivo e da ressignificação da prática docente durante todo o processo educacional. 
Salientamos a evolução do I trimestre em relação aos alunos AB (abaixo do nível) totalizavam 07 alunos, e que 
após um trabalho voltado para efetivação das habilidades o índice reduz para 02 alunos AB (abaixo do nível) 
no III trimestre. Com a realização deste estudo, ficou evidente que é fundamental transformar a prática avaliati-
va em prática de aprendizagem e os educadores precisam perceber que a avaliação é uma condição para mu-
dança da prática e para o redimensionamento do processo de ensino aprendizagem.  
 
Agradecimentos: Unipampa  
Palavras-chave: Avaliação. Diagnóstico. Aprendizagem.   
Link: https://youtu.be/TVn3BKh2iFo 

https://youtu.be/TVn3BKh2iFo
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A INOVAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO: ANÁLISE DE PRODUÇÕES DO III SIP    
 

Ana Beatriz de Souza Cunha¹*, Rita de Cassia Angeieski da Silveira²#, Elena Maria Billig 
Mello³, Diana Salomão de Freitas4  

¹ Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-Profissional de Profissionais da Edu-
cação (GRUPI), Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  

*Apresentador(a), anacunha.aluno@unipampa.edu.br  
#Orientador(a)  

 
O III Seminário de Inovação Pedagógica (SIP), realizado nos dias 29 e 30 de novembro de 2019, no campus  
Uruguaiana da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), foi organizado, pelo Grupo de Pesquisa em Ino-
vação Pedagógica na Formação Acadêmico-Profissional de Profissionais na Educação (GRUPI). Envolveu 
profissionais e estudantes da Educação Básica e do Ensino Superior, com submissão de relatos com vivências 
em inovação pedagógica, socializados no evento em Rodas de conversAÇÃO, agrupadas em temáticas. Os 
participantes realizam leituras posteriores dos relatos de uma respectiva temática, de modo a qualificar a dis-
cussão durante as Rodas. O III SIP teve 78 relatos socializados e organizados em Anais. Neste trabalho, apre-
senta-se os resultados da análise documental realizada nos referidos relatos, a partir das cinco dimensões da 
inovação pedagógica: currículo, ambiente, gestão, metodologia e intersetorialidade. Como resultados, tem-se: 
47 trabalhos relacionados à dimensão metodologia, relatando estratégias pedagógicas que possibilitaram a 
participação ativa dos estudantes, em um ambiente colaborativo, o que estabelece uma relação indireta com a 
dimensão ambiente; 06 trabalhos identificados na dimensão ambiente, que discutem a promoção do bem-estar 
coletivo e de uma educação humanizada e dialógica na relação com a comunidade; 12 trabalhos relacionados 
à dimensão currículo, enquanto espaço de produção de conhecimentos, de valorização das culturas, identida-
des e de articulação dos saberes da comunidade e da escola; 08 trabalhos relacionados à dimensão da inter-
setorialidade, nos quais se percebe o envolvimento dos diferentes segmentos da comunidade escolar visando 
a garantia dos direitos fundamentais dos estudantes; 05 relatos em relação à dimensão gestão, em que são 
perceptíveis ações de responsabilidade compartilhada e participação coletiva para a efetivação do projeto polí-
tico-pedagógico da escola, sendo a maioria relacionada a ações de formação pedagógica do corpo docente. O 
expressivo número de relatos à dimensão da metodologia denota que a maioria dos trabalhos submetidos ao 
evento apresentam como autores docentes em efetiva prática em sala de aula; assim como na segunda dimen-
são mais recorrente que foi currículo. Também, considera-se que outros trabalhos não classificados diretamen-
te na categoria metodologia estabeleceram uma relação indireta com esta dimensão. Constatou-se que a di-
mensão gestão apresentou um menor número de relatos, o que pode indicar o entendimento de que a temática 
da inovação pedagógica esteja mais relacionada diretamente à atividade docente em sala de aula e menos à 
atuação das equipes diretivas. Constatou-se a articulação com outras aspectos educacionais, a evolução do 
número de trabalhos submetidos, bem como a relação das experiências com a inovação pedagógica, o que 
pode ser resultante do papel deste Evento enquanto espaço de formação acadêmico-profissional.  
 
Agradecimentos: PROEXT/PROFOR 2020  
Palavras-chave: Ensino. Inovação pedagógica. Seminário de Inovação Pedagógica. Educação.   
Link: https://www.youtube.com/watch?v=relli261Pz0&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=relli261Pz0&feature=youtu.be
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POPULARIZANDO A UNIPAMPA EM ESCOLAS DO ENSINO MÉDIO  
 

Andrelize Ferreira Corrêa¹, Letícia Corrêa Vaz1, José Antonio da Silva Ferreira Junior 1,  
Leandro Xavier da Silva 1, Mauren Assis Souza 1  

¹Nucleo de Pesquisa em Ensino de fisiologia- NuPEF, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, 
Brasil 

 Programa de Pós graduação multicêntrico em ciências fisiologicas  
Andrelize Ferreira Corrêa, andrelizeferreira06@gmail.com  

Mauren Assis Souza   
  
Durante o período de conclusão do ensino médio, os jovens passam por diversas mudanças, não apenas bio-
lógicas, mas sobre sua vida, pois é nessa fase em que ele precisa decidir quais os caminhos que seguirá, seja 
ele ingressar no mercado de trabalho ou continuar estudando, tanto a nível técnico quanto a nível superior. São 
essas decisões que irão nortear o que acontecerá em sua vida pelos próximos anos e ter informações antes de 
precisar de fato realizar essa escolha, é crucial. Há diversos fatores que podem influenciar essa tomada de 
decisão, como a cultura que o aluno está inserido, o incentivo que ele pode ou não receber, tanto familiar quan-
to na escola. Outro fator que pode dificultar a escolha do jovem é a falta de informações sobre os cursos que 
ele poderá optar por ingressar. Nota-se então um aspecto importante para realizar uma aproximação escola-
universidade para divulgação e demais informações dos cursos ofertados tirando dúvidas que eles possam ter 
sobre a universidade, sobre o ingresso, os cursos, currículo e possibilidades que a mesma oferece. Trata-se de 
uma ação de extensão que buscou avaliar o impacto de uma intervenção em alunos do terceiro ano do ensino 
médio de escolas pública da cidade de Uruguaiana - RS. Para a realização do presente trabalho os alunos 
receberam um questionário inicial, que buscava identificar a perspectiva dos alunos quanto ao curso de gradu-
ação que pretendem cursar após a conclusão do ensino médio e o quanto eles conhecem sobre a Universida-
de Federal do Pampa. Após o questionário ser respondido, foi realizada uma roda de conversa onde foi expli-
cado os cursos e oportunidades ofertadas pela Unipampa, quais as possibilidades de atuação após formados. 
Após foi entregue outro questionário com perguntas semelhantes ao questionário anterior, para comparar a 
visão dos alunos de antes e depois da intervenção. Os dados coletados nos mostram a importância que os 
alunos participantes da pesquisa dão ao ingresso no ensino superior. Podemos observar também que após a 
intervenção quando foi perguntado aos alunos quais cursos eles teriam interesse em cursar após o termino do 
ensino médio os cursos da Unipampa campus Uruguaiana tiveram um aumento significativo no interesse de 
possíveis cursos que os alunos podem escolher. Podemos concluir então que através da intervenção realizada 
os alunos sentiram-se motivados a ingressar em algum dos cursos ofertados pela unipampa. 
 
Agradecimentos: Agradecimentos destinados a agências de fomentos.  
Palavras-chave: Unipampa. Intervenção. Ensino Médio.  
Link: https://youtu.be/a8i_I5EVt6M 
 

https://youtu.be/a8i_I5EVt6M
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EDUCAÇÃO FÍSICA E O ENSINO REMOTO: DIAGNÓSTICO SOBRE AS AULAS 
DURANTE O ISOLAMENTO SOCIAL CAUSADO PELA PANDEMIA DA COVID-19 

  
Any Gracyelle Brum dos Santos¹,²*, Ismael Jung Sanchotene¹,², Patrícia Becker Engers¹,³, 

Thais de Lima dos Santos¹,², Vinícius Gonçalves Mariano4, Phillip Vilanova Ilha¹,²#  
¹Grupo de Estudos e Pesquisa em Estágio e Formação de Professores, Universidade Federal do Pampa, Uru-

guaiana, RS, Brasil  
²Grupo de Estudo em Educação Física e Esportes, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
³Grupo de Estudos e Pesquisa em Promoção e Educação em Saúde, Universidade Federal do Pampa, Uru-

guaiana, RS, Brasil  
4Grupo de Pesquisa Tuna Gênero, educação e diferença, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, 

Brasil *Apresentadora, anysantos.aluno@unipampa.edu.br #Orientador Prof. Dr. Phillip Vilanova Ilha  
  
A pandemia do Coronavírus (COVID-19), tem acarretado inúmeras mudanças e adaptações no modo de viver 
da população em decorrência do isolamento social tido como proposta de enfrentamento ao vírus causador 
desta. Não obstante, o sistema de ensino sofreu grande impacto, de forma que, houve a necessidade de articu-
lação de novas práticas educacionais e, ainda, trará inúmeras mudanças no modo como vemos e como se 
estrutura o ensino. Nesse contexto, o ensino da componente curricular Educação Física, que tem como uma de 
suas principais características as atividades práticas de ensino, também precisou ser adaptado ao novo contex-
to, para o qual, as condições de infraestrutura, materiais para as aulas e as atividades devam estar adequadas 
e simplificadas às realidades das e dos estudantes. Assim, o objetivo desta pesquisa é analisar como as pro-
fessoras e os professores de Educação Física estão desenvolvendo suas aulas durante as medidas de isola-
mento social decorrentes da pandemia da COVID-19 e quais os impactos no ensino-aprendizagem das e dos 
estudantes no estado do Rio Grande do Sul. Busca-se ainda, identificar as principais estratégias de ensino, 
conteúdos desenvolvidos e recursos utilizados nas aulas durante esse período; investigar o uso pedagógico 
das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s), antes e durante o isolamento social; analisar a percep-
ção das professoras e dos professores sobre as possíveis mudanças na educação e no processo ensino-
aprendizagem após o isolamento social. O presente estudo, situa-se na abordagem quali-quantitativa e carac-
teriza-se quanto aos objetivos, como descritiva explicativa. A população será constituída por professoras e 
professores de Educação Física do ensino fundamental e médio, da rede pública municipal e estadual do esta-
do do Rio Grande do Sul. Como instrumento de coleta de dados, será aplicado um questionário online com 
questões abertas e fechadas. As questões versarão sobre o desenvolvimento das aulas de Educação Física 
durante o isolamento social, a utilização das ferramentas tecnológicas e o impacto no processo de ensino-
aprendizagem das e dos estudantes. Para análise das questões abertas será utilizada a análise de conteúdo e 
para análise das questões fechadas será utilizada a estatística descritiva (média e frequência), utilizando o 
programa Statistical Package for Social Science for Linux versão 24. Espera-se, com esse estudo, traçar um 
panorama de como estão sendo desenvolvidas as aulas de Educação Física durante a pandemia COVID-19, 
para as e os estudantes do Ensino Fundamental e Médio das escolas municipais e estaduais do Estado do Rio 
Grande do Sul, a fim de fornecer subsídios para a compreensão do cenário atual de ensino e o impacto que 
essa situação atípica trará no processo de ensino-aprendizagem das e dos estudantes. 
 
Agradecimentos: à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXT) pelo fomento através do edital PROFEXT 
Palavras-chave: Educação Física. Ensino Remoto. Isolamento social.  
Link: https://youtu.be/iQG_NcF6_fk 

https://youtu.be/iQG_NcF6_fk
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USO DE TECNOLOGIAS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM SOBRE 
ENVELHECIMENTO HUMANO  

 

Ariane Ferreira de Menezes¹*, Aline Ost dos Santos¹, Cenir Gonçalves Tier¹, Letice Dalla 
Lana# 

¹Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Envelhecimento Humano na Fronteira, Universidade Federal do Pampa, 
Uruguaiana, RS, Brasil  

*Apresentador(a), arianemenezes.aluno@unipampa.edu.br  
#Orientadora  

  
O processo do envelhecimento está relacionado ao conceito de qualidade de vida, relacionando-se a autoesti-
ma, bem-estar pessoal abrangendo inúmeros aspectos que incluem diversos fatores tanto sociais como pesso-
ais de cada indivíduo. Podemos dizer que muitas pessoas ainda não estão preparadas para esse processo de 
envelhecimento, fazendo com que este acabe os deixando frustrados no passar dos anos. Em contraponto, 
ainda encontramos algumas pessoas que já estão desde sua juventude preparando-se para que esse envelhe-
cer seja saudável e com qualidade de vida. Este trabalho teve como objetivo relatar a autopercepção sobre o 
envelhecimento humano. Estudo descritivo do tipo roda de conversa com 14 integrantes do Grupo de Estudos 
e Pesquisa sobre Envelhecimento Humano na Fronteira, no mês de setembro de 2020, via webconferência.  
Em um primeiro momento foi realizada uma discussão sobre a autopercepção no processo do envelhecer fisio-
lógico, psicológico e hábitos norteadores de qualidade de vida. Uma das ferramentas foi a exposição de ima-
gens, as quais retratavam como possivelmente alguns dos participantes ficariam quando idoso. As imagens 
foram editadas em um aplicativo denominado “Faceapp”. Tais imagens possibilitaram reflexões e puderam 
constituir os sujeitos no que se refere ao visualizar-se velho. Após esse momento foram lançados alguns ques-
tionamentos: “Você se vê dessa forma como na imagem?”; “Qual a sua autopercepção sobre o envelhecimen-
to?”; "Qual o resultado que você espera em seu envelhecimento?"; "Os seus hábitos hoje contribuem para esse 
resultado?";"Quais hábitos você acredita que necessita para chegar ao resultado que você espera?". A partir da 
discussão pode-se destacar alguns relatos: “A gente não quer envelhecer. Não quero me ver velho nesse pon-
to”; "eu preciso me amar e gostar de mim do jeito que eu sou”; “eu tenho muito medo do meu envelhecer com 
relação a saúde, por conta da minha família que tem muitas comorbidades. Com isso, tento mudar minha ali-
mentação e praticar exercícios físicos”; “eu amo a idade que tenho e eu acho que devemos amar todas as nos-
sas idades”. O impacto na autoestima foi um dos aspectos mais significativos percebidos durante a execução 
da atividade destacando assim a busca incessante pelo corpo perfeito definido pela sociedade, esquecendo 
que de fato o corpo de hoje jamais será o mesmo de ontem. Com a execução desta atividade pode-se perceber 
que os participantes estão se acolhendo, ouvindo o seu corpo e refletindo sobre o seu processo de envelhecer 
hoje e buscando um processo de melhoria constante para que quando envelhecer esteja com a saúde de acor-
do com o que espera. Conclui-se que as tecnologias educativas, como os web conferência quinzenais de um 
grupo de pesquisa, são capazes de identificar as preocupações das pessoas sobre a incerteza da condução do 
seu envelhecimento, como provocar um processo de aprendizagem sobre hábitos de vida a partir da visualiza-
ção da autoimagem envelhecida.  
 
Palavras-chave: Enfermagem Gerontogeriátrica. Envelhecimento. Autopercepção.   
Link: https://www.youtube.com/watch?v=wl2GwOnyIiE&feature=youtu.be 
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OS DESAFIOS DO ENSINO REMOTO: UMA PERSPECTIVA DOCENTE E DISCENTE 
MEDIANTE A ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DAS AULAS  

  
Fernando Icaro Jorge Cunha¹*; Camila Pereira Burchard# ²  

1Discente de Graduação, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
2Docente, Grupo de Estudos e Pesquisa em Estágio e Formação de Professores (GEPEF), Universidade Fede-

ral do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
*Apresentador(a), fernandocunha.aluno@unipampa.edu.br  

#Orientador(a)  
  
O ensino remoto surgiu como a principal ferramenta em meio a pandemia SARS - COVID 19, entretanto por 
meio de suas possibilidades, nos deparamos com alguns desafios. A educação superior é um dos principais 
níveis de educação preparatória para o mundo do trabalho, neste espaço forma-se profissionais que irão atuar 
em diferentes áreas do conhecimento. O presente resumo apresenta uma reflexão das aulas síncronas e as-
síncronas no Curso de Ciências da Natureza, do Campus Uruguaiana, tanto do discente quanto docente. Sali-
entando a importância de um diálogo enquanto educador e educando em formação. No qual, enquanto docen-
te, o aperfeiçoamento da prática pedagógica e bem como a incessante busca de sites, vídeos e tutoriais para 
que a aula seja mais atrativa e interativa. Por outro lado, em uma visão de discente, licenciando, observa-se, o 
empenho por parte dos docentes em ofertar aulas remotas interativas, a busca de inovar em softwares online 
que façam socializações, avaliações com metodologias didáticas. Porém no contexto dos discentes, nota-se a 
grande dificuldade na utilização dos recursos simples como Google Meet e Google Classroom, conexão de 
internet e ainda a timidez. Um fator que ainda causa imprecisão é o risco de evasões das disciplinas ofertadas 
de forma remota, e ainda o desempenho dos discentes através do rendimento geral a partir do conteúdo agre-
gado pelas disciplinas. Observamos que a didática da aula remota se torna ainda mais interessante quando a 
proposta de atividade é concomitante a uma avaliação que resulta em apresentações por parte dos discentes 
com dinâmicas simples, fugindo até mesmo do contexto global da aula. Com isso, o enfoque cotidiano propor-
ciona uma maior interação social por parte dos discentes, essa interação social é importante para analisarmos 
se a aplicação do ensino remoto está indo de encontro com os objetivos previstos, ainda com tais desafios que 
nos deparamos atualmente, é possível buscar novas alternativas mediadoras, softwares, dinâmicas, que pro-
movam esta troca favorecendo a relação professor-aluno.  
   
Agradecimentos: Unipampa  
Palavras-chave: Ensino remoto. Desafios. Interação. Desenvolvimento.  
Link: https://youtu.be/-h55Nl0BXqo 
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DOCÊNCIA ORIENTADA EM TEMPOS DE PANDEMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
  

Carlos Eduardo Izaguirre da Silva¹*, Susane Graup¹#  
¹Grupo de Estudos e Pesquisa em Promoção e Educação em Saúde, Universidade Federal do Pampa, Uru-

guaiana, RS, Brasil  
*Apresentador, carlosizaguirre.aluno@unipampa.edu.br  

#Orientadora  
 

A Docência Orientada é ofertada aos alunos dos programas de pós-graduação stricto sensu para atuarem no 
Ensino Superior, sendo vista como uma atividade formativa capaz de possibilitar ao pós‐graduando uma apro-
ximação com a realidade do ensino de graduação. A partir da escolha da disciplina a ser ministrada, juntamen-
te com o responsável pela mesma e sob o acompanhamento do orientador, o aluno pode participar da organi-
zação do plano de ensino, considerando todas as suas etapas. Entretanto, devido às particularidades causadas 
pela pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), as autoridades governamentais têm adotado medidas para 
minimizar o avanço da doença. O Conselho Nacional de Educação aprovou o Parecer nº5/2020 que recomen-
da a criação de condições e possibilidades de ensino por meio de plataformas públicas para aulas on-line. De-
vido à necessidade de adaptação das atividades de ensino, a Universidade foi obrigada a ofertar suas aulas de 
forma remota e nesse sentido, o objetivo deste estudo foi apresentar as percepções sobre a realização de Do-
cência Orientada trabalhada de forma virtual no período de pandemia. Trata-se de um estudo descritivo, com 
abordagem qualitativa, tipo relato de experiência, resultado da reflexão que integra a construção teórica e as 
experiências vivenciadas ao longo da Docência Orientada desenvolvida pelo Programa de Pós-Graduação 
Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. 
Foi realizada no componente curricular Desenvolvimento Motor (45 horas) do curso de Licenciatura em Educa-
ção Física (semestre 2020/1), com 47 alunos matriculados. As aulas foram divididas em síncronas e assíncro-
nas, conforme orientações para aulas remotas, sendo utilizada a plataforma Moodle e o ambiente virtual no 
Google Classroom para a disponibilização de materiais e postagem de atividades. As aulas teóricas foram exe-
cutadas pelo Google Meet para projeção de vídeos, textos e slides, bem como, para a realização de discus-
sões orientadas. Para avaliações e interações com os alunos foram utilizados recursos tecnológicos variados 
(Animaker, Mentimeter, Socrative, Kahoot, Jamboard, etc) para a realização de mapas conceituais, seminários 
e questionários. A possibilidade do uso de ferramentas tecnológicas tem se apresentado como um ponto positi-
vo, pois existem vários programas que permitem a interação com os alunos, por outro lado, as diferenças de 
acesso aos recursos por parte dos alunos fazem com que nem todos consigam acessar as aulas de forma sa-
tisfatória, uma vez que muitos não possuem microfones, câmeras, internet estável, bem como, assistem as 
aulas pelo celular. Diante disso, é possível concluir que o ensino remoto é uma realidade para dar continuidade 
aos processos de educação, sendo um desafio para a realização da Docência Orientada, pois exigem do aluno 
de pós-graduação um domínio de ferramentas tecnológicas, além do estudo de métodos e conteúdos pertinen-
tes ao componente curricular trabalhado.  
  
Palavras-chave: Docência orientada. Pandemia. Relato de experiência. 
Link: https://youtu.be/4Y9WcPuhoKc 
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO ENSINO FUNDAMENTAL: EXPLORANDO MÉTODOS 
ATIVOS E LÚDICOS NO ENSINO DE CIÊNCIAS   

  
Dianifer Stefane Rocha Marques¹*, Kevin Giovanni da Silva Garcia¹, Mayra da Silva Cutru-

neo Ceschini³#.  
¹Licenciatura em Ciências Biológicas, Universidade Federal do Pampa, São Gabriel, RS, Brasil  

²Grupo de Pesquisa em Inovação Pedagógica na Formação Acadêmico-Profissional de Profissionais da  
Educação, Universidade Federal do Pampa, São Gabriel, RS, Brasil  

*Apresentador(a), dianifermarques.aluno@unipampa.edu.br  
#Orientador(a)  

  
O estágio supervisionado constitui uma das etapas mais importantes na vida acadêmica dos alunos de licencia-
tura e, cumprindo as exigências expressas na legislação vigente se constitui numa proposta que objetiva  opor-
tunizar ao aluno a observação, a pesquisa, o planejamento, a execução e a avaliação de diferentes atividades 
pedagógicas; uma aproximação da teoria acadêmica com a prática em sala de aula. Outras oportunidades de 
vivenciar estas experiências nos são ofertadas por programas que visam o aperfeiçoamento da formação do-
cente, como o Programa de Residência Pedagógica (PRP), e ao integrarmos o grupo de bolsistas deste, po-
demos aliar esses momentos formativos. Sendo assim, objetivamos investigar a contribuição do lúdico e de 
métodos ativos para o ensino-aprendizagem em Ciências, em uma turma do 6º Ano do Ensino Fundamental, 
em uma escola de rede pública localizada no município de São Gabriel durante a realização estágio curricular 
desenvolvido dentro do PRP, no ano de 2019. A temática escolhida para o desenvolvimento do trabalho com 
esta turma foi Solos, seguindo a seguinte organização: em um primeiro momento foram trabalhados os conteú-
dos sobre tipos do solo, propriedades do solo e solos brasileiros; em um segundo momento foi abordado o 
manejo adequado e a poluição do solo. Ressaltamos que após as abordagens teóricas em ambas as etapas, 
sempre foi utilizado algum método para auxiliar no processo de fixação do conteúdo, como questões avaliati-
vas, atividades de caráter ativo e lúdico, jogo didático, aula prática e um seminário. Os alunos sempre demons-
traram muito interesse durante a aplicação de métodos diferenciados, principalmente o jogo e a aula prática, 
acreditamos que isso se deve a oportunidade de vivenciar práticas educativas não tradicionais, o que os deixa-
va muito empolgados para fazer essas atividades. Cabe ressaltar ainda, que a turma era muito agitada e essa 
proposta de trabalho possibilitou a construção significativa de conhecimentos conceituais, procedimentais e 
atitudinais desses estudantes. Concluímos que os métodos lúdicos e ativos auxiliam o ensino-aprendizagem 
em Ciências, pois chamam a atenção dos alunos, os motivando para o envolvimento nos processos de cons-
trução de novos saberes, tornando-os centro do ato pedagógico e possibilitando ao professor proporcionar uma 
aprendizagem significativa e criativa aos seus educandos.   
  
Agradecimentos: Agradecemos a CAPES e a UNIPAMPA por fomentarem e estimularem este trabalho.  
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas. Estágio Curricular. Ensino-aprendizagem Ativa e Lúdica. 
Link: https://youtu.be/QNyZbpQ5j5w 
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ESTRATÉGIAS STEAM: UMA POSSIBILIDADE INTERDISCIPLINAR NO ENSINO DE 
CIÊNCIAS  

Dulcilene Barreto Ruiz Dias¹*, Jeane Coelho Flores¹, Mara Regina Bonini Marzari¹#  
¹PPG Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, 

Brasil  *dulcilenedias.aluno@unipampa.edu.br 
 #Orientadora 

  
Este trabalho traz de maneira resumida o projeto de pesquisa intitulado “Possibilidades de Formação Interdisci-
plinar em Ciências da Natureza a partir das Estratégias STEAM” desenvolvido pela autora principal. A aborda-
gem interdisciplinar tem sido muito utilizada pelos professores das diferentes áreas do saber nas últimas déca-
das com objetivo de proporcionar aulas diferenciadas que atraiam a atenção do aluno. Isso ocorre, porque o 
ensino interdisciplinar possibilita que duas ou mais componentes curriculares correlacionam conteúdos, ampli-
ando o conhecimento, tornando-o mais dinâmico e interessante. Diante disso, propomos investigar o processo 
de elaboração de atividades interdisciplinares, com o auxílio das estratégias STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, Mathematics), realizadas pelos acadêmicos do curso de Ciências da Natureza da Universida-
de Federal do Pampa – Campus Uruguaiana. Sendo assim, este projeto justifica-se pela necessidade da for-
mação de docentes, não somente das Ciências da Natureza, mas de todas as áreas do conhecimento, que 
medeiem a construção do conhecimento com auxílio de metodologias e estratégias inovativas.  O voluntário a 
participar desse projeto de pesquisa fará inicialmente leituras de artigo e/ou capítulo de livros que promovam 
e/ou ampliem seu conhecimento acerca da interdisciplinaridade e estratégias STEAM. Após as leituras, serão 
realizados encontros virtuais através do Google Meet. Esses encontros servirão para ocorrer a interação entre 
pesquisadora-participantes, participante-participante. Essa interação poderá ocorrer via vídeo (abrindo a câme-
ra), áudio ou chat. Os participantes da pesquisa deverão se organizar em grupos de até quatro integrantes e 
produzirem um vídeo e uma sequência didática ancoradas na interdisciplinaridade, contextualização e uso de 
estratégias STEAM para o ensino de ciências, além de responderem um questionário inicial e outro questioná-
rio final. Tanto o vídeo quanto a sequência didática, serão avaliados através de rubricas avaliativas, a fim de 
conferir se foram atendidos de maneira satisfatória os critérios propostos. Com relação a análise dos dados 
obtidos (vídeo e sequência didática; questionários inicial e final), poderá ser realizada a partir da Análise de 
Conteúdo ou Análise Textual Discursiva. A escolha de uma ou outra, dependerá da complexidade do material 
produzido. Por se tratar de uma pesquisa realizada com seres humanos, informamos que o projeto foi encami-
nhado ao Comitê de Ética em Pesquisa e encontrasse em fase de recepção e validação documental. Espera-
se como resultado, constatar que as estratégias STEAM contribuem positivamente na construção de um saber 
interdisciplinar em Ciências da Natureza, proporcionado maior autonomia ao discente na execução das tarefas.   
  
Agradecimentos: Agradecemos a PROPPI – UNIPAMPA pela bolsa de Auxílio a Grupos de Estudo – AGP.  
Palavras-chave: Ensino de ciências. Metodologias inovativas. STEAM  
Link: https://youtu.be/yPe2NtDlVqk 
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ENSINO DE BOTÂNICA: UTILIZANDO O QRCODE COMO RECURSO DIDÁTICO E 
TECNOLÓGICO  

  
Fernando Icaro Jorge Cunha¹*, Ailton Jesus Dinardi², Andrielli Vilanova de Carvalho³#, Débo-

ra Velasque de Souza4, Luis Roberval Bortoluzzi Castro5  
¹Grupo de Pesquisa em Bioquímica e Toxicologia em Eucarionte (GPBTE), Universidade Federal do Pampa, 

Uruguaiana, RS, Brasil  
²Docente Adjunto, Universidade Federal do Pampa, São Gabriel, RS, Brasil  

*Apresentador(a), fernandocunha.aluno@unipampa.edu.br  
#Orientador: Ailton Jesus Dinardi  

  
O presente resumo, é uma síntese da experiência obtida com a oferta do curso de formação continuada para 
profissionais da educação básica “O uso do QRCode como ferramenta para a organização de trilhas urbanas”. 
Em meio ao atual cenário de pandemia, a Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), através do CIFOR 
aprovou a oferta do curso de forma remota, objetivando apresentar o QRCode como uma ferramenta para o 
ensino de Ciências, buscando a aprendizagem significativa e o protagonismo dos alunos. O QrCode, sigla em 
inglês para “resposta rápida” é um código de barras 2D criado por volta de 1994 e trata-se de um código que 
pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que contém uma câmera, um software adequado e 
internet para a leitura do mesmo e fomentar o seu uso como ferramenta de ensino e aprendizagem  vai ao en-
contro do que diz a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017), ao afirmar que é necessário utilizar “tec-
nologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas prá-
ticas sociais (incluindo as escolares) (BRASIL, 2017, p. 63).  Além do uso desta tecnologia, o curso abordou 
uma série de outras questões que permeiam o ensino de ciências, como o ensino de Botânica e o uso de es-
paços não formais de educação, como praças e parques municipais. O Curso foi ofertado durante o mês de 
junho de 2020, de forma remota através do Google Meet e do Google Classroom, para professores de educa-
ção básica, estudantes de graduação e pós-graduação e outros profissionais ligados à educação, com inscri-
ções de Roraima, Bahia, Paraná, Rio de Janeiro e de vários municípios do Rio Grande do Sul. De forma direta, 
foram atingidos 26 alunos que participaram e que obtiveram êxito no processo de formação. Deve-se registrar 
que também houve formação da equipe executora, formada por alunos da graduação e da pós-graduação que 
no processo, também obtêm aprendizados específicos. A oferta deste curso, possibilitou momentos de forma-
ção nas áreas especificadas, aproximou a UNIPAMPA da comunidade interna e externa, fez com que nossa 
instituição fosse vista em comunidades longínquas e proporcionou o desenvolvimento de competências e habi-
lidades que o cenário anterior a pandemia, talvez não nos proporcionasse. Apesar de não ser um objetivo a ser 
contemplado, o curso também demonstrou que, entre os participantes, existe uma carência e uma diferença de 
conhecimento sobre as tecnologias digitais.  
  
  
Agradecimentos: Gratidão ao Prof. Dr. Ailton Jesus Dinardi, pela amizade e por nos auxiliar em tantos projetos 
e escritas e a UNIPAMPA, através do CIFOR.  
Palavras-chave:  Ensino de Ciências. Formação Continuada. Educação. 
Link: https://youtu.be/MVyIu4DudbA 
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ETNOBOTÂNICA E O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA: UMA INVESTIGAÇÃO 
PEDAGÓGICA   

 
Francieli Luana Sganzerla¹*, Mara Regina Bonini Marzari2#  

¹ Discente do Programa de Pós Graduação em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde, Universidade 
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²Docente da Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
*Apresentador(a), francisganzerla@gmail.com  

#Orientador(a)  
  
Valorizar o patrimônio ambiental torna-se uma ferramenta essencial para diferentes contextos, sejam eles soci-
al, econômico, cultural ou escolar. A presente proposta de intervenção pedagógica visa investigar como o pro-
cesso de ensino e aprendizagem de Ciências da Natureza pode estimular a valorização do Bioma Pampa e dos 
conhecimentos Etnobotânicos. A presente proposta, refere-se a uma abordagem qualitativa, utilizando dados 
descritivos. Pensa-se realizar a intervenção pedagógica com alunos do 7º ano do Ensino Fundamental de uma 
escola pública rural de Uruguaiana-RS. A metodologia está dividida em quatro etapas: apresentação do proje-
to, pré-teste, realização de quatro oficinas (explanação sobre Biomas do Brasil e sua biodiversidade, adote 
uma erva medicinal nativa ou exótica, horta e herbário) e o pós-teste. Assim, espera-se que a proposta peda-
gógica promova o ensino e a aprendizagem de Ciências da Natureza e da Etnobotânica, tornando os partici-
pantes protagonistas do seu conhecimento e estimulados a apropriar-se do Letramento Científico, a partir do 
conhecimento popular.  

  
Agradecimentos: AGP/UNIPAMPA.   
Palavras-chave: Metodologia Ativa. Investigação Pedagógica. Oficinas. 
Link: https://youtu.be/xqezEs4dtKM 
 

 

https://youtu.be/xqezEs4dtKM
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO DE BIOQUÍMICA PARA ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO 
ATRELADAS À TECNOLOGIA DIGITAL EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19  

 

Isadora Brum Flores¹*, Bruna Huppes¹, Ingrid dos Santos Ferreira¹, Letícia Beal Dill¹, Caroli-
ne Brandão Quines², Paulo Emílio Botura Ferreira³#  

¹Acadêmica do curso de medicina, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
²Grupo de pesquisa em bioquímica e toxicologia em C.elegans,UNIPAMPA, Uruguaiana, RS, Brasil  

*Apresentadora, isadoraflores.aluno@unipampa.edu.br  
#Orientador  

 
No ensino médio, os temas relacionados ao ensino de bioquímica por vezes são pouco explorados e frequen-
temente aparecem descontextualizados da sua aprendizagem prática. De acordo com a literatura, esse pro-
blema ocorre devido a algumas dificuldades no ambiente escolar, como a falta de tempo hábil no calendário 
das escolas e a escassez de recursos para relacionar esses assuntos à prática dos estudantes. Essas dificul-
dades tornam o aprendizado de bioquímica fragmentado, difícil e pouco atrativo aos jovens. Ademais, com o 
advento da pandemia provocada pelo surgimento do novo coronavírus SARS-CoV-2, causador da COVID-19, e 
a consequente paralização das aulas presenciais nas escolas, percebeu-se a necessidade de colaborar e 
complementar o ensino de bioquímica dos escolares que farão o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) em 
janeiro de 2021. Para isso, os autores elaboraram um projeto de extensão que tem como objetivo a criação de 
um curso de bioquímica mediante a disponibilização de vídeos interativos de curta duração na forma de Pod-
casts, que serão posteriormente alocados em plataformas digitais de fácil acesso, como Instagram e YouTube. 
Em seguida, essas plataformas serão divulgadas através de redes sociais e junto à diversos colégios públicos 
e privados dos municípios de Uruguaiana/RS e região, além de municípios de outros estados brasileiros. A 
temática abordada será a função, estrutura química, característica básica e aplicação prática dos carboidratos, 
lipídeos, proteínas, ácidos nucleicos e algumas vitaminas através de discussões, dinâmicas interativas e expe-
riências laboratoriais. Também pretende-se correlacionar os aspectos bioquímicos, moleculares e fisiopatológi-
cos do vírus SARS-CoV-2 para integração dos assuntos abordados nos Podcasts e com objetivo de esclarecer 
informações e promover saúde pública em relação à COVID-19. A aprendizagem dos alunos será avaliada em 
dois momentos através de questionários pré e pós discussão sobre os assuntos abordados nos podcasts. Pos-
teriormente, a média de acertos será computada e avaliada no SPSS Statistics 2.0, através de teste de variân-
cia One Way (ANOVA) e seguida por teste de Tukey. Por fim, também será avaliada a satisfação dos alunos 
com a metodologia de ensino e os recursos tecnológicos empregados. Com a execução desse projeto, espera-
se que haja aproveitamento no rendimento dos escolares, alcançando um nível de significância com p < 0,05, 
considerado significativamente positivo. Além disso, espera-se que os estudantes obtenham maior aproveita-
mento e integração entre a teoria e a prática da Bioquímica, tarefa importante para um resultado positivo no 
ENEM. Também se espera que consigam contextualizar o aprendizado favorecendo a promoção e prevenção 
de saúde em relação à COVID-19. Por fim, o intuito principal dessa atividade é fomentar o desenvolvimento do 
ensino escolar e auxiliar o aprendizado de qualidade neste período em que o ensino público do país se encon-
tra fragilizado.  
 
Agradecimentos: Programa de Fomento à extensão da Unipampa - PROFEXT Palavras-
chave: Bioquímica. Ensino. Tecnologia.  
Link: https://youtu.be/ztelI2YJW60 

https://youtu.be/ztelI2YJW60
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COMPETÊNCIA DIGITAL DOCENTE E AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA  

 
Ismael Jung Sanchotene¹,²*, Any Gracyelle Brum dos Santos¹,², Patrícia Becker 

Engers¹,³,  Laura Mendes Rodrigues¹,², Verônica Carvalho Vargas¹,² e Phillip Vilanova Ilha¹,²# 

¹Grupo de Estudos e Pesquisa em Estágio e Formação de Professores, Universidade Federal do 
Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil 

²Grupo de Estudo em Educação Física e Esportes, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil 
³Grupo de Estudos e Pesquisa em Promoção e Educação em Saúde, Universidade Federal do Pampa, Uru-

guaiana, RS, Brasil 
*Apresentador, ismaelsanchotene.aluno@unipampa.edu.br # Orientador 

  
As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) ganharam maior visibilidade no contexto de iso-
lamento social causado pela pandemia da COVID-19, sendo responsáveis por grande parte da viabilização do 
ensino remoto. Nesse sentido, considera-se de extrema relevância refletir sobre o acesso, compreensão e ha-
bilidades nas TDIC, tanto de professores como estudantes, de forma que, o educador não necessita ser o de-
tentor do conhecimento técnico sobre o uso das ferramentas digitais, mas precisa ter subsídios para mediar o 
processo de ensino-aprendizagem, proporcionando ao estudante reflexão para melhores usos possíveis das 
TDIC. Assim, justifica-se o desenvolvimento de pesquisas sobre as competências digitais e as TDIC na Educa-
ção Básica, visto que,  as implicações do desenvolvimento destas entre os professores e o impacto no proces-
so educacional reflete a necessidade de estudar e  criar um modelo de competência, para auxiliar na formação 
inicial e continuada de professores.  O estudo tem por objetivo identificar as competências digitais docentes e a 
influência das TDIC e do ensino remoto no processo de ensino. Trata-se de um estudo de abordagem quali-
quantitativa, caracterizado quanto aos objetivos como pesquisa descritiva exploratória. Os sujeitos do estudo 
serão todos os professores da rede municipal dos anos finais  do Ensino Fundamental  do município de Uru-
guaiana/RS que aceitarem participar de forma voluntária do mesmo. Para avaliar as competências digitais será 
utilizado o instrumento europeu  conhecido como DigCompEdu- Quadro Europeu de Competência Digital para 
Educadores, validado na língua portuguesa. Sendo este composto por 22 perguntas com 4 níveis de resposta 
cada uma, as quais, são atribuídos pontos que vão de zero a quatro, podendo ser atingido um total de 88 pon-
tos, para o qual, é possível classificar a competência digital docente em seis níveis. Além disso, serão aplica-
das questões abertas e fechadas visando investigar o uso das TDICs durante o período de ensino remoto e a 
percepção dos professores sobre a influência dessas tecnologias e do próprio ensino remoto no processo de 
ensino. Todas as questões serão aplicadas através de um formulário online. Para análise das questões abertas 
será utilizada a análise de conteúdo e para análise das questões será utilizada a estatística descritiva e infe-
rencial, através do programa Statistical Package for Social Science for Linux versão 24. Com este estudo, es-
pera-se identificar as competências digitais dos professores da rede municipal de Uruguaiana, bem como, os 
cenários da TDIC e do ensino remoto no ambiente escolar, a fim de compreender as influências destas no pro-
cesso de ensinoaprendizagem.  
 
Agradecimentos: à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXT) pelo fomento através dos editais PROFOR.  
Palavras-chave: Competência digital, ensino e tecnologias digitais.   
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HnWxvUNdHG8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HnWxvUNdHG8
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CRIANÇAS COM DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM TEMPOS DECRISE E AS 
ESTRATÉGIAS PARA AULA DE APOIO ON-LINE: UM NOVO DESAFIO NA PANDEMIA 

 
Jeane Coelho Flores¹*, Dulcilene Barreto Ruiz Dias¹, Robson Luiz Puntel¹#, Vanderlei Fol-

mer¹## 
¹Programa PPG Química da Vida e Saúde Educação em Ciências, Universidade Federal do Pampa, Uruguaia-

na, RS, Brasil 
*jeaneflores.aluno@unipampa.edu.br 

##Coorientador 
#Orientador 

 
As dificuldades de aprendizagem têm se manifestado nas crianças de várias maneiras: disfunções na leitura, 
escrita, raciocínio lógico ou lógico-matemático, e podem acontecer por problemas de origem familiar, ambiental 
e educativa. Deste modo, quanto mais ficarem longe do ambiente escolar e sem atendimento adequado, mais 
problemas podem aparecer. Então, surge um novo desafio nesta pandemia, as aulas de apoio on-line, com a 
justificativa de atender e auxiliar essas crianças na melhoria da aprendizagem e em momentos de interação 
mantendo assim, o vínculo Escola x Aluno. A educação on-line, esse novo modelo pedagógico, veio quebrar 
paradigmas e ensinar às pessoas o quanto é importante estarmos sempre nos atualizando e aprendendo, uma 
vez que numa fração de dias todos precisaram se adequar a novas rotinas de vida em decorrência do isola-
mento social. Pretende-se com esse estudo analisar as estratégias de ensinagem adequadas ao modelo on-
line e investigar com os discentes quais estratégias gostariam que fossem utilizadas no seu processo ensino-
aprendizagem. A pesquisa possui uma abordagem qualitativa de análise exploratória, bibliográfica e de levan-
tamento. Os referenciais teóricos serão artigos, monografias, livros, teses entre outros pesquisados no Google 
acadêmico, Scielo, SIBI, World Wide Science, Capes e Scopus. Ademais utilizará um questionário com dez 
perguntas fechadas e direcionadas aos discentes e que serão respondidas através de link disponibilizado no 
whatsapp do grupo de crianças. Será anexado ao formulário o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido) aos responsáveis e o Termo de Assentimento para o menor, que depois de lidos poderá ser dado o 
aceite ou não pelos participantes. A análise de levantamento dos dados e questionário será feita através da 
análise de conteúdo de BARDIN (2011). Como resultado espera-se que os discentes consigam expressar atra-
vés dos questionamentos feitos, o modo como preferem aprender no modelo de aulas on-line e assim colabo-
rarem para uma construção coletiva e que traga significado a todos os envolvidos no processo. 
 
Palavras-chave: Dificuldades. Estratégias. Modelo. 
Link: https://youtu.be/SVrDlU79gVU 
 

mailto:*jeaneflores.aluno@unipampa.edu.br
https://youtu.be/SVrDlU79gVU
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EDUCAÇÃO FÍSICA E ENSINO REMOTO: O QUÊ DIZEM OS SUJEITOS?  
 

José Antonio da Silva Ferreira Junior¹*, Andrelize Ferreira Corrêa1, Leticia Corrêa Vaz1, 
Mauren Assis Souza2#  

 ¹Núcleo de Pesquisa em Ensino de Fisiologia, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil 2 Do-
cente Adjunta na Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil 

*Apresentador, joseferreira.aluno@unipampa.edu.br 
#Orientadora: Mauren Assis Souza 

  
O surgimento e propagação de uma doença conhecida como COVID-19 evoluiu ao estado de pandemia no 
ano de 2020. Com o propósito de freiar o avanço da doença, medidas preventinvas e de contenção foram 
adotadas, algumas como a quarentena e o distanciamento social levaram a suspensão de atividades presen-
ciais em diversos segmentos da sociedade, incluindo escolas e universidades. Surge nesses locais à necessi-
dade de formas alternativas para o exercício de suas funções, assim, popularizou-se o ensino remoto, uma 
modalidade educacional baseada na utilização de plataformas educacionais e ferramentas de transmissão em 
tempo real para a realização dos processos pedagógicos nesta nova realidade, entretanto há escassez de co-
nhecimentos robustos sobre as efetividades dessa estratégia uma vez que, ela tempouco considera a hetero-
geneidade do processo educativo bem como de suas partes contituíntes. Nesse sentido, torna-se importante 
que sejam consideradam as particularidades de cada disciplina e, indiscutívelmente, a educação física escolar 
diferencia-se dos demais componentes pelo seu aprendizado essencialmente baseado no aprendizado prático 
através da cultura corporal do movimento, da relação coletiva e de corpo a corpo na escola, e que frente ao 
panorâma educacional e sanitário atual é diretamente afetado. Nesse viés uma proposta educacional conside-
rando disciplinas ligadas ao ensino teórico tradicional de sala de aula apresenta fragilidades quando compa-
rada a esta realidade destoante. Portanto o enfoque deste projeto é investigar a relação entre ensino remoto e 
educação física escolar, o impacto e a perspectiva deste na visão de professores, alunos da rede básica e es-
tudantes de graduação uma vez que estes são sujeitos-chave desse processo e é importante que todos sejam 
considerados em pesquisas de cunho pedagógico e científico. Este projeto, ainda em fase de correções, será 
submetido ao SIPPE e ao Cômite De Ética em Pesquisa. A população deste estudo compreenderá estudantes 
do 8º e 9º ano escolar, professores de educação física da rede municipal de Uruguaiana/RS e estudantes de 
graduação de educação física da UNIPAMPA, sendo dez participantes de cada categoria e para estes será 
fornecido, após o preenchimento do termo de consentimento livre e esclarecido um questionário físico com-
posto por perguntas abertas e fechadas sobre as percepções e perspectivas do sujeito sobre o ensino remoto 
da educação física. Para entrega e coleta dos questionários serão seguidos os protocolos de segurança da 
COVID-19. Para os dados quantitativos será realizado teste de normalidade e análise estatística apropriada, 
enquanto que, para os dados qualitativos será utilizada a análise de conteúdo de Bardin. Espera-se que os 
dados a serem produzidos com esta pesquisa colaborem para o aprofundamento da discussão sobre o ensino 
remoto da educação física na pandemia frente à visão dos sujeitos do estudo e ainda, contribua para o enri-
quecimento da literatura sobre a temática aqui descrita.  

  
Agradecimentos: Agradecimentos a CAPES.  
Palavras-chave: Ensino remoto. Pandemia. Educação Física. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=9wHlyeSiPqU 

https://www.youtube.com/watch?v=9wHlyeSiPqU
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DESENVOLVENDO O SISTEMA DE ESCRITA ALFABÉTICA ATRAVÉS DE JOGOS E 
BRINCADEIRAS  

 

£³Juliana Borges Medina¹*, Carlos Eduardo Izaguirre da Silva², Ismael Jung Sanchotene3, 
Daisy de Lima Nunes4, Ailton Jesus Dinardi5#  

¹Grupo de Estudos e Pesquisa em Estágio e Formação de Professores, Universidade Federal do Pampa, Uru-
guaiana, RS, Brasil  

²Grupo de Estudos e Pesquisa em Promoção e Educação em Saúde, Universidade Federal do Pampa, Uru-
guaiana, RS, Brasil  

3Grupo de Estudo em Educação Física e Esportes, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
4Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Prática de Ensino, Uruguaiana, RS, Brasil  

5COMCIÊNCIA (Grupo de pesquisa em Ambiente, Educação, Ciênciometria e Ensino de Ciências), Universida-
de Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  

*Apresentador(a), julianamedina.aluno@unipampa.edu.br  
#Orientador  

  
O aprendizado da leitura e da escrita é uma das aprendizagens mais significativas da vida escolar, através dela 
a criança descobre um mundo novo pelo uso dessa habilidade. Porém, algumas crianças não conseguem ter 
sucesso no processo de alfabetização, criando lacunas que a acompanharão, talvez, por toda vida escolar. É 
comum vermos crianças concluindo a primeira etapa do Ensino Fundamental sem ter essas habilidades conso-
lidadas, não conseguem interpretar e estruturar um texto, apresentam muitas trocas e omissões de letras, as-
sim como uma leitura pouco fluente. Reconhecendo a brincadeira como uma atividade intrínseca da personali-
dade infantil, não há nada mais prazeroso e significativo para a criança do que a ludicidade, através do brincar 
a criança desenvolve várias habilidades, atenção, percepção, raciocínio, linguagem, socialização entre outras. 
Entretanto quando a criança entra no Ensino Fundamental existe uma quebra da cultura do brincar presente na 
Educação Infantil. Como forma de resgatar a ludicidade e desenvolver a alfabetização, para aqueles alunos 
com defasagem foi realizado um trabalho ao longo do 1º trimestre do ano de 2019 em uma sala de reforço de 
uma escola municipal na periferia de Uruguaiana com objetivo de verificar como a ludicidade favorece a apren-
dizagem do sistema de escrita alfabética. Os atendimentos eram realizados para crianças provenientes da 
primeira etapa do Ensino Fundamental, porém, essa proposta foi desenvolvida na sua maior parte com crian-
ças de 1º ao 3º Ano, pertencentes ao ciclo de alfabetização, os encontros aconteciam duas vezes na semana 
com duração de 1h:30minutos em grupos de 3 a 4 crianças. Foi proposto que fossem realizadas apenas ativi-
dades lúdicas, como jogos e brincadeiras que pudessem de alguma forma auxiliar no desenvolvimento do pro-
cesso de aquisição da leitura e da escrita, para aquelas crianças que ainda não se encontravam no nível alfa-
bético, e, portanto, apresentavam um baixo rendimento em sala de aula. Para avaliação inicial foi feita uma 
testagem para identificar o nível de escrita na qual o aluno se encontrava, baseada no método psicogênese da 
língua escrita de Emillia Ferreiro e Ana Teberoski. Alguns jogos trabalharam o desenvolvimento da consciência 
fonológica, músicas, trabalho com rimas, outros jogos a percepção e atenção, e jogos motores explorando a 
motricidade ampla e fina, entre outros. Concluído esse período podemos perceber um avanço tanto no nível de 
escrita como no aprendizado em geral, a maioria das crianças avançou um ou dois níveis na etapa da escrita. 
As professoras da turma relataram que elas estavam mais interessadas e participativas em aula e demostra-
vam progressos. No final podemos concluir que a ludicidade é uma grande aliada no processo de ensinoapren-
dizagem, despertando o interesse e a motivação dos alunos tornando a aprendizagem mais fácil e prazerosa. 
Devemos resgatar o brincar como forma de auxiliar o aluno a construir seu próprio conhecimento.  
 
Palavras-chave: Escrita alfabética. Jogos. Brincadeiras. 
Link: https://youtu.be/7chu5aH8bVk 

https://youtu.be/7chu5aH8bVk
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QUADRO DE PUNNET: UMA PROPOSTA INCLUSIVA PARA O ENSINO DE BIOLOGIA   
 

Juliano Cesar Barbosa Queiroz¹, Débora Velasque de Souza², Renato Padilha Santana ³, Aílton Je-
sus Dinardi⁴ 

¹Aluno de graduação, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil 
²Aluna de mestrado, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  

³Aluno de graduação, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
⁴Orientador, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil julianoquei-

roz.aluno@unipampa.edu.br  
Aílton Jesus Dinardi  

  
O desenvolvimento de metodologias alternativas é fundamental para o processo de ensino e aprendizagem de 
alunos com e sem deficiência visual. O mesmo ocorre no Ensino de Ciências, sobre tudo em Biologia onde 
são necessárias adaptações que propiciem ao deficiente visual maior compreensão de conteúdos e da forma 
com que podem ser relacionados às suas percepções. Com isso, busca-se apresentar uma versão adaptada 
do Quadro de Punnett, para que alunos com deficiência visual possam compreender os cruzamentos genéti-
cos com dois alelos, de forma acessível. A construção do protótipo surgiu a partir das dificuldades de um dis-
cente do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, em meio ao ensino remoto. E como forma de supe-
rar essas dificuldades criou-se a representação tátil visual dos cruzamentos genéticos a fim de facilitar o en-
tendimento da distribuição para chegar a seus resultados do cruzamento. A criação do projeto deu-se durante 
o 1°semestre de 2020 ao longo do componente curricular hereditariedade e variabilidade da vida do curso de 
Licenciatura em Ciências da Natureza da Universidade Federal do Pampa - Campus Uruguaiana. Através das 
adaptações desenvolvidas com a representação do quadro de Punnett, percebe-se a promoção da aprendi-
zagem significativa acerca dos conceitos que envolvem a primeira Lei de Mendel e os cruzamentos genéticos 
com dois alelos, acessíveis a compreensão. Dessa forma, além de tornar os alunos com deficiência visual 
protagonistas no processo de ensino e aprendizagem, também se torna uma atividade didática aplicável aos 
demais alunos promovendo, assim, um processo realmente inclusivo. Para tanto, a partir da construção desse 
protótipo entende-se ser possível tornar o ensino de genética mais acessível a todos, sendo fundamental para 
o processo de inclusão.   
 
Agradecimentos: Agradecimentos destinados a agências de fomentos.  
Palavras-chave: Genética. Inclusão. Modelo. 
Link: https://youtu.be/LVQDDR4cQ1o 
 
 
 

https://youtu.be/LVQDDR4cQ1o
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NEUROCIÊNCIA NA PRÁTICA: O IMPACTO DA NEUROCIÊNCIA EM SALA DE AULA  
 

Leandro Silveira Fleck¹*, Rui Seabra Machado1,  Maria Clara Ferreira Machado1, Rosana  
Backes da Rosa1, Márcio da Mota Machado Filho1, Edward Frederico Castro Pessano1#  

¹Grupo de Pesquisa COMCIÊNCIA, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
*Apresentador, leandrofleck@unipampa.edu.br  

#Orientador  
 
A neurociência investiga o desenvolvimento do cérebro. Nisso, existem pesquisas científicas de como ocorre a 
progressão de certas estruturas corticais. Entre essas capacidades, destacamos aquelas que estejam relacio-
nadas à Educação, como memória e funções executivas. Tanto a ciência do cérebro quanto à ciência da edu-
cação só terão benefícios com a aproximação efetiva entre ambas, dado que um neurocientista nem sempre 
poderá saber da dinâmica da sala de aula e o professor com boa formação poderá sentir-se capacitado a expe-
rimentar mudanças na sua didática de modo a potencializar o aprendizado. Essa proposta de pesquisa é fruto 
das discussões realizadas no subgrupo de Neurociência Educação e Saúde dentro do Grupo de Pesquisa 
COMCIÊNCIA, no Programa de Pós-Graduação Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde da Unipam-
pa Campus Uruguaiana. O projeto se justifica a partir do interesse científico em publicações que  estudam  
práticas educacionais aplicadas e que foram norteadas pelos ensinamentos oriundos da neurociência. Com 
isso, vemos a importância de um entendimento neurocientífico da aprendizagem e do ensino, por parte dos 
educadores. E o presente resumo propõe uma pesquisa que envolve a compilação da produção científica rela-
cionada às descobertas da neurociência aplicadas à educação, colaborando com a criação de uma sequência 
didática baseada nos achados da Neurociência. Dessa forma, procura-se realizar primeiro um levantamento da 
literatura científica através da revisão sistemática da bibliografia, tendo como base as publicações a partir de 
2010. As publicações selecionadas serão priorizadas com ênfase para aquelas com ações de professores que 
assimilaram e colocaram em prática os preceitos da neurociência. Para tanto, a abordagem será da ordem 
qualitativa, visando interpretar os dados, valorizando o processo investigativo e reflexivo. Espera-se, nesse 
ponto, obter como resultado a constatação do estado de arte sobre publicações com esse tema e um panora-
ma a respeito da inserção das ciências do cérebro no ambiente escolar. Após essa exploração na literatura, a 
proposta de pesquisa será enviada ao Comitê de Ética em Pesquisa para avaliação e aprovação. No terceiro 
momento, será proposta uma sequência didática para alunos do Ensino Médio de uma escola pública, elabora-
da conforme os preceitos da ciência do cérebro. Observa-se que ainda persiste a associação entre neurociên-
cia e educação somente no campo teórico, uma vez que a neurociência é uma ciência relativamente nova. 
Portanto, estudos que evidenciem uma aproximação efetiva e concreta entre essas duas ciências poderão 
colaborar na socialização de práticas didáticas inovadoras. E com esta proposta de pesquisa, pretende-se con-
tribuir com a discussão na formação dos professores durante a graduação ou de forma continuada, visando o 
espraiamento de técnicas didáticas nas escolas, que tenham sido consideradas exitosas do ponto de vista dos 
pressupostos da neurociência.  
 
Palavras-chave: Neurociência. Prática. Escola. 
Link: https://youtu.be/fWzvQUGxIFo 

https://youtu.be/fWzvQUGxIFo
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No ambiente hospitalar muitos pacientes são submetidos à procedimentos, os quais podem gerar eventos adver-
sos como a infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS). Para combater este evento e reduzir a carga mi-
crobiana, recomenda-se a higienização das mãos com solução alcoólica, sabonete líquido ou solução degerman-
te. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou o manual de orientações sobre as boas práticas 
nos serviços de saúde tendo como um dos principais objetivos a ampliação da adesão dos profissionais da saú-
de. Contudo, ainda nota-se que a prática de HM pelos profissionais ainda é insatisfatória, principalmente quando 
avaliada por indicadores de qualidade assistencial como a IRAS. A vivência em campo prático pelos docentes e 
discentes demonstram que a adesão para a HM não é desempenhada conforme determina o conhecimento cien-
tífico. O presente estudo tem por objetivo apresentar um projeto de pesquisa sobre a adesão à HM por profissio-
nais da saúde. Projeto de pesquisa que visa avaliar a adesão para HM por profissionais em um hospital da região 
da Fronteira-Oeste de Rio Grande do Sul. Propõe-se o método de observação não participante, onde cada pes-
quisador acompanhará o desenvolvimento das práticas dos profissionais durante o processo de trabalho. A coleta 
de dados será conduzida conforme Manual de avaliação da qualidade de práticas de controle de infecção hospi-
talar. No caso da higienização das mãos, a conformidade será considerada quando o profissional higienizou as 
mãos antes e após realização dos procedimentos, e a não conformidade, quando o profissional não higienizou 
em nenhum momento ou higienizou as mãos apenas antes ou apenas depois. Serão incluídos profissionais da 
saúde que estavam desenvolvendo quaisquer atividades inerentes a profissão. Alguns dados foram coletados, 
porém foram suspensos pela pandemia. Os resultados parciais da observação não participante revelam adesão 
insatisfatória para a HM, assim optou-se em realizar ações de educação em saúde por meio de vídeos, os quais 
ainda estão em fase de edição. A disseminação do vídeo se dará pelas mídias sociais, mas principalmente por 
aplicativos de mensagens instantâneas aos profissionais da saúde e acadêmicos da área da saúde. A avaliação 
dos vídeos se darão por google forms. Almeja-se estender os vídeos à comunidade haja vista a atual situação de 
disseminação do vírus Sars-CoV-2. Uma das expectativas desse projeto é que além dos profissionais de saúde 
atinja os acadêmicos de enfermagem, principalmente na compreensão das etapas de HM. Espera-se que na 
retomada do projeto os resultados sejam satisfatórios no que se refere a adesão à HM. Este projeto de pesquisa, 
que busca articular resultados científicos em ações à comunidade, conscientize a população sobre a adesão à 
HM nos diferentes ambientes sociais.   
 
Agradecimentos: ao Programa de Fomento à Extensão (PROFEXT), pela bolsa de extensão universitária da Uni-
versidade Federal do Pampa (UNIPAMPA).   
Palavras-chave: Desinfecção das mãos. Assistência Hospitalar. Indicadores de qualidade em assistência à saú-
de.  
Link: https://drive.google.com/file/d/1PQrxyjvtOUtC2zlTzj6GxP_oCJDp2JnO/view?usp=sharing 
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No Brasil, o direito ao meio ambiente equilibrado e à saúde igualitária para cidadãos está previsto desde a 
Constituição de 1988, garantindo o acesso à água potável, ao saneamento básico e moradia apropriada para 
uma vida com saúde e harmonia socioambiental. A conservação do meio ambiente, assim como a diminuição 
de impactos ambientais proporcionam melhores condições de qualidade de vida, entre eles a manutenção da 
saúde. Sendo assim, a escola é a principal mediadora do conhecimento desta temática a serem desenvolvidas 
durante a construção das concepções dos estudantes, considerando os temas saúde e ambiente transversais, 
presentes nos Parâmetros Curriculares Nacionais. No ano de 2019 foi implementado outro documento, de cará-
ter normativo, a Base Nacional Comum Curricular, que por sua vez busca regulamentar conteúdos essenciais a 
serem estudados por estudantes da educação básica em todo o país. Os temas voltados à saúde e ao meio 
ambiente são apontados em documentos orientadores e normativos da educação brasileira, como fundamen-
tais e transversais entre as diferentes áreas do conhecimento e entre os níveis de formação. Desta forma, e 
com a crescente preocupação mundial sobre a qualidade ambiental e a relação com a promoção da saúde, 
surgiu a presente preocupação de avaliar como ambas as temáticas estão sendo desenvolvidas nos espaços 
escolares e quais as percepções dos atores sociais sobre a relação entre o meio ambiente e a saúde. O traba-
lho se caracteriza como uma pesquisa exploratória documental e amostral, sendo o público alvo os professores 
e estudantes do 9º ano do Ensino Fundamental (anos finais) no Município de Alegrete, de quatro escolas inse-
ridas em diferentes contextos, sendo duas urbanas e duas rurais. Para o primeiro momento, será realizada a 
análise dos documentos orientadores educacionais selecionados, sendo eles a Base Nacional Comum Curricu-
lar, o Referencial Curricular Gaúcho, o Plano Estadual de Educação do RS e o Plano Municipal de Educação 
de Alegrete, onde serão realizadas buscas por termos específicos, sendo eles “meio ambiente” e “saúde”, a fim 
de mensurar sua ocorrência. No segundo momento, e após a aprovação do CEP (Comitê de Ética em Pesqui-
sa) serão aplicados questionários para estudantes e professores com questões semi-abertas referentes ao 
ensino da temática. Para a análise dos resultados dos dois momentos será utilizada a técnica de análise de 
conteúdo e categorização. Espera-se que os resultados obtidos colaborem para com um diagnóstico preliminar 
sobre a temática e que ações possam ser desenvolvidas a partir de possíveis fragilidades e potencialidades 
observadas.  
 
Palavras-chave: Ambiente. Ensino. Saúde. 
Link: https://youtu.be/DbUfR8_BDbc 
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#Orientador  
 

A China possui uma vastidão de conhecimentos milenares. Dentre essas, destacamos a visão de mundo an-
tropocósmica, em que o ser humano é parte de um todo. Essa ponto de vista, oriundo do taoísmo, acaba influ-
enciando no conceito de paisagem chinês, Shanshui . O termo Shanshui interfere não só na concepção de 
Ambiente pelo povo chinês, mas também sua cultura através de expressões artísticas, pinturas, poesias, etc. 
Outro aspecto, que é inspirado pelos pressupostos filosóficos chineses, é o entendimento da Saúde. A Saúde 
na China foi desenvolvida por um sistema médico extremamente complexo. Esse sistema, geralmente, é de-
signado como a Medicina Tradicional Chinesa (MTC). Tanto a racionalidade médica, como de Saúde, na MTC 
possuem suas bases fortemente alicerçadas com a sua filosofia, e principalmente com a sua interpreta-
ção/concepção de Ambiente e Saúde. No Brasil, esses conceitos chegaram através de imigrantes chineses, 
que trouxeram em sua bagagem: a cultura, história e modo de ser. E nisso, a MTC foi introduzida ao Brasil, por 
meio da Acupuntura e outras práticas corporais, como por exemplo o Taijiquan, Tuiná, QiGong, entre outros. 
Com esse intercâmbio de práticas da saúde, a MTC contribuiu no entendimento e desenvolvimento da Política 
Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), no Sistema Único de Saúde (SUS). Percebendo 
a incursão da MTC no Brasil, o presente trabalho tem como objetivo investigar a abrangência destes conceitos 
de Saúde e Ambiente, pela ótica chinesa, na literatura científica brasileira. Além de verificar como estudantes, 
de alguns cursos da área da Saúde, percebem a inclusão desse repertório em sua formação acadêmico-
profissional. Para a execução desta proposta de investigação, primeiramente, faremos uma pesquisa explorató-
ria, do tipo bibliográfica. Através de uma revisão sistemática nas seguintes bases de dados: Periódicos da CA-
PES, Scielo e LILACS/BVS. Os termos de busca serão correspondentes a palavras-chave, que abordem os 
conceitos chineses de Saúde e Ambiente. Na segunda etapa deste estudo, o projeto de pesquisa será subme-
tido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). Como parte da 
coleta de dados, será elaborado um questionário de percepção aos discentes de alguns cursos da área da 
Saúde e das Licenciaturas da UNIPAMPA, campus Uruguaiana. Com isso, buscaremos identificar se os estu-
dantes possuem uma familiaridade com a temática. A nossa análise será quantitativa, para os resultados pro-
venientes de dados cientométricos. E qualitativa, através da Análise de Conteúdo de Bardin, a fim de criar ca-
tegorias a partir das respostas dos participantes. Esperamos que através desta investigação, conseguiremos 
identificar como estudantes, tanto da área da Educação como da Saúde, possam estar familiarizados com dife-
rentes perspectivas. Além disso, poderemos verificar se os graduandos conseguem ter uma visão mais cosmo-
polita do Ambiente e da Saúde, ou se ainda prevalece uma abordagem preconceituosa frente a outras culturas.  
 
Agradecimentos: Os autores agradecem à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior 
(CAPES) pela bolsa de Dedicação Social (DS).  
Palavras-chave: Ambiente. Saúde. China. Educação. Ensino superior. 
Link: https://youtu.be/o2T4tq5vo6U 

https://youtu.be/o2T4tq5vo6U
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A partir da vivência do fazer docente no ensino fundamental e médio na área de ciências da natureza foi possí-
vel perceber que a Interdisciplinaridade (ID) é solicitada aos professores, porém o tema provoca reações con-
traditórias. Por que relacionar o conceito névoa com a ID? Porque névoa refere-se a “falta de visibilidade, de 
transparência” e é como  muitas vezes ocorre a aplicação desse conceito nas práticas pedagógicas no chão da 
escola. Assim, a proposição é identificar as práticas pedagógicas e descrever um panorama de como a efetiva-
ção da interdisciplinaridade está inserida no fazer docente em Ciências da Natureza da rede municipal de Uru-
guaiana, RS. Compreende-se que a elaboração e efetivação da interdisciplinaridade está alicerçada na res-
ponsabilidade do professor e que as pesquisas acadêmicas e orientações legislativas deveriam ter por objetivo 
básico elucidar, propor, sugerir o “como” e “quando” a perspectiva interdisciplinar poderia permear e ser desen-
volvida na educação básica. Existe uma lacuna entre o professor da escola e o acesso as informações no que 
se trata da ID tanto de forma conceitual quanto de aplicabilidade.  Neste trabalho, a metodologia aplicada será 
a pesquisa-ação, caracterizada por oportunizar a reflexão sobre a prática docente pelos sujeitos da pesquisa, 
pois possibilita interação entre os participantes/professores e auxilia no diálogo construindo uma relação próxi-
ma entre teoria e prática. A pesquisa será dará em quatro momentos: o primeiro será a aplicação de um ques-
tionário aos professores, com o objetivo de identificar as concepções teóricas da ID e o relato de suas práticas 
interdisciplinares; após análise e compreensão das respostas dos docentes, bem como o levantamento de 
referências acerca da temática e será construído um panorama atual da situação dos docentes relacionando a 
sua prática de ID; no terceiro momento de intervenção será proposto um diálogo com os professores, ofere-
cendo um arcabouço teórico e exemplificações de práticas pedagógicas interdisciplinares e para finalizar os 
professores serão convidados a tecerem um relato de idealização de uma prática que considerem aplicável em 
suas realidades escolares. A inovação desta proposta está articulada na contribuição na realidade local do 
ensino relacionada à elaboração e aplicação da ID conforme referenciais teóricos científicos atuais. Os resulta-
dos esperados são elaborar um panorama que permita compreender o fenômeno de ensino do uso da ID nas 
práticas pedagógicas, na esfera municipal da área de ciências da natureza a fim de contribuir na superação da 
névoa da interdisciplinaridade.   
  
Palavras-chave: Interdisciplinaridade. Ciências da Natureza. Ensino. 

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=J7VN22gqQ-s 
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Com mais de um milhão de mortes em 2020 devido a SARS COVID-19 no mundo, a internet foi também afeta-
da pela pandemia. A população com acesso à internet navega ainda mais vezes e por mais tempo na web, o 
que é evidenciado pela ascensão do uso de sites e aplicativos desde o início da pandemia. No Brasil, a corrida 
entre aplicações que promovam um encontro virtual com câmera e microfone resultou em um crescimento do 
Zoom e Google Meet para alunos estudarem e profissionais manterem suas reuniões do trabalho nos últimos 
meses. Para promover conteúdos para educação remota e interação social, ainda que online, o uso de canais 
do Youtube vem se mostrando uma das ferramentas mais efetivas no meio acadêmico. Neste trabalho descre-
vemos o alcance de um perfil em rede social promovendo divulgação científica a partir do início da pandemia. 
Também analisamos o feedback do público atingido. O perfil NeuromechTV foi criado no Youtube em 2012, 
com postagens de vídeos de palestras gravadas em eventos científicos promovidos pelo Grupo de Pesquisa 
em Neuromecânica Aplicada da Universidade Federal do Pampa. A biblioteca do canal possui, até 28 de Se-
tembro de 2020, 120 vídeos postados com frequência não regular. Com o início da pandemia de COVID-19, as 
estratégias adotadas pelo grupo que coordena o canal foram voltadas para um novo método de divulgação 
científica, mais acessível e chamativo, com a postagem regular de vídeos, ao vivo ou não, encontros e entrevis-
tas, além de cursos voltados à formação acadêmica. Os conteúdos também ganharam divulgação em outras 
redes como Instagram e Twitter, com flyers animados e artes personalizadas, divulgando temas como neuro-
mecânica, adaptações funcionais, estatística, pandemia global, feminismo na ciência, elaboração de projetos, 
iniciação científica, dentre outros assuntos. Desde o início da pandemia foram postados 77 novos vídeos, 2 
cursos online, e um quadro de entrevistas ao vivo. Um dos maiores resultados é a crescente inscrição de novos 
expectadores, que em 28 se Setembro de 2020 envolvem 2.377. Desde 2012 até o fim de 2019 a porcentagem 
média de visualizações do sexo feminino foi de 28,4% e 71,6% masculino. A partir do início de 2020 até mo-
mento, a média do público visitante do sexo feminino é de  41,0% e masculino 59,1%. O tempo de visualização 
em horas de 2012 até 2019 foi de 4.574,3 horas e apenas em 2020 foi de 5.170,0 horas. Os resultados da Neu-
romechTV demonstram a necessidade de alunos e professores manterem suas atividades de estudos e refle-
xões mesmo com adaptações no cotidiano. Consideramos que o aumento no número de inscritos, visualiza-
ções e espectadores indicam o interesse dos pares em buscar conteúdos científicos nas redes sociais, e atribu-
ímos o crescimento do canal a maior divulgação que damos a ele nessa época, e a escolha de temáticas de 
interesse amplo, atraindo ouvintes de diferentes níveis e de diferentes profissões.  
 
Agradecimentos: CAPES, CNPq, FAPERGS, UNIPAMPA.  
Palavras-chave: Mídias digitais. Plataformas virtuais. NeuromechTV.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=0MA61JggOgg 
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Neste ano estamos vivenciando uma Pandemia causada pela COVID-19, o que nos colocou em isolamento 
social e nos desafiou a pensar e realizar formas diferenciadas para nossas atividades domiciliares, laborais e 
educacionais. Nesse sentido, a Unipampa fomenta diferentes ações de enfrentamento, uma delas proporciona-
da pela Comissão Institucional de Formação dos Profissionais da Educação Básica – CIFOR, através dos Pro-
jetos Especiais – COVID19, nos quais foram propostas diferentes ações extensionistas por docentes e discen-
tes da Universidade. Dentro dessas ações, propusemos o Curso: O currículo e a Inovação Pedagógica para 
além da BNCC, cujo objetivo era compreender possibilidades de construção do currículo escolar, a partir da 
análise da Base Nacional Comum Curricular sob uma perspectiva de inovação pedagógica. Participaram desta 
ação 24 professores de várias áreas do conhecimento, sendo a maioria da Educação Infantil. O Curso totalizou 
40h e foi realizado de forma remota, utilizando plataformas digitais, momentos síncronos e assíncronos, nos 
quais propusemos o trabalho a partir da metodologia dialética, leituras, atividades interativas e a escrita com 
socialização de propostas pedagógicas curriculares inovadoras. Em relação aos resultados alcançados, enten-
demos que o curso promoveu uma compreensão da construção do currículo escolar, a partir da análise crítica 
da BNCC, em uma perspectiva da inovação pedagógica, estabelecendo relação entre teoria e prática. Afirma-
mos isso no sentido de que dos 24 participantes que iniciaram o Curso, 17 concluíram com êxito. Percebemos 
isso na atividade final solicitada - proposta pedagógica curricular inovadora – na qual se envolveram docentes 
de diferentes áreas do conhecimento, que realizaram sua escrita, que foi postada no Moodle do Curso, e a 
socializaram no último encontro síncrono pela plataforma Google Meet. Algumas escritas dos cursistas esta-
vam insipientes e eles tiveram dificuldade em fundamentar teoricamente a proposta pedagógica. Contudo, na 
socialização conseguiram contextualizar com suas práticas e com os conceitos discutidos ao longo do Curso. 
Consideramos que essa ação foi relevante em relação às estratégias metodológicas digitais diferenciadas que 
utilizamos de forma dialógica, possibilitando que os professores participantes conhecessem recursos digitais e 
reconhecessem que podem inseri-los em suas práticas de ensino remoto nesse momento de pandemia, mes-
mo não sendo esse o objetivo central do Curso. A cada recurso utilizado (Canva, Mentimeter, Moodle, e-mail, 
Google Meet, Padlet) sempre frisamos as possibilidades metodológicas apresentadas por eles e procuramos 
fomentar a utilização de recursos diversos, da criatividade e da inovação. Consideramos esta ação extensionis-
ta uma oportunidade de proporcionar reflexões teóricometodológicas a profissionais da educação, fomentando 
a inovação pedagógica em diferentes espaços educacionais.  
 
Agradecimentos: PROEXT/CIFOR - UNIPAMPA.  
Palavras-chave: Ação Extensionista. Inovação Pedagógica. Formação Docente.   
Link: https://youtu.be/m3ZYaQJ7wAk 

https://youtu.be/m3ZYaQJ7wAk
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PLANEJANDO UMA FORMAÇÃO ON-LINE CONTINUADA SOBRE GAMIFICAÇÃO 
COMO ESTRATÉGIA DE ENSINO 

 
Nathalie Suelen do Amaral Gonçalves¹*, Michel Mansur Machado²**, Phillip Vilanova 

Ilha²*** 

¹ Discente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Universi-
dade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil 

² Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil 
*Apresentadora, nathaliegoncalves.aluno@unipampa.edu.br 

**Orientador 
**Coorientador 

 
A gamificação corresponde ao uso da lógica e mecanismos dos jogos em situações que não são necessaria-
mente jogos, e sim contextos em que se pode explorar suas potencialidades de tornar as práticas mais atraen-
tes e desafiadoras, despertando motivação e engajamento. Estudos apontam a gamificação como uma estra-
tégia promissora no contexto educacional devido a algumas características, como reconhecimento dos partici-
pantes, promoção da interação e também recompensas de maneira personalizada, o que nem sempre é possí-
vel fazer dentro da forma tradicional de ensino e dos métodos de avaliação iguais para todos os alunos. Toda-
via, o desconhecimento desta temática por parte de alguns professores acaba inviabilizando seu uso como 
estratégia de ensino, o que indica também a importante necessidade de promover formação continuada aos 
educadores abordando esta temática, a fim de tornar viável a sua utilização em sala de aula. Neste contexto, 
neste projeto temos como objetivo realizar uma formação continuada, abordando e utilizando a gamificação 
como estratégia de ensino, sua preparação e composição, e por fim, a posterior aplicação aos educadores de 
uma escola pública municipal de ensino fundamental da cidade de Uruguaiana-RS. Esta pesquisa terá uma 
abordagem qualitativa e um estudo de campo com cinco encontros síncronos com os participantes via Google 
Meet, juntamente com atividades assíncronas visando a assimilação e a construção do conhecimento. Será 
tratada a parte teórica da gamificação e seu uso no contexto escolar no primeiro encontro, bem como a expli-
cação das regras da formação gamificada, com o sistema de ranking e pontuação, criação de avatares para os 
participantes, apresentação e troca de ideias e vivências. No segundo e terceiro encontros da formação serão 
tratados os elementos de jogos envolvendo a ludicidade. No quarto encontro será tratada a gamificação e a 
tecnologia e por fim, no quinto e último será abordado o E.R.E. - Ensino Remoto Emergencial - em virtude no 
momento de pandemia que estamos vivenciando, assim como a abordagem de uma ferramenta não digital 
chamada Canvas que possibilita gamificar qualquer atividade a partir da definição de alguns parâmetros e sua 
intencionalidade pedagógica. Como instrumento de coleta de dados teremos a estruturação de entrevistas pré 
e pós formação, abrangendo as diferentes fases da análise de conteúdo. Como resultados espera-se posteri-
ormente aplicar a formação continuada para os professores que quiserem participar de forma voluntária, obter 
um parecer sobre as potencialidades de contribuição da utilização da gamificação no contexto escolar, levando 
sempre em consideração o contexto da escola pública municipal e sua infraestrutura, utilizando ou não disposi-
tivos tecnológicos, bem como a percepção dos envolvidos no estudo projetando possibilidades e caminhos de 
melhorias de acordo com os dados que foram colhidos. 
 
Agradecimentos: UNIPAMPA 
Palavras-chave: Formação Online Continuada. Gamificação. Estratégia de Ensino. 
Link: https://youtu.be/1p3azCsfFyQ 

https://youtu.be/1p3azCsfFyQ
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O USO DE LIVES COMO ESTRATÉGIA PARA DIVULGAÇÃO DA NEUROCIÊNCIA  
  

Náthaly Marks Soares, Priscila M Sosa, Laura Minetto, Vanessa Fideles, Pâmela B Mello 
Carpes, Liane da Silva Vargas.   

Grupo de extensão, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil nathalysoa-
res.alunol@unipampa.edu.br  

Liane da Silva de Vargas  
  

A reinvenção tornou-se necessária para muitos meios devido a pandemia do CORONAVIRUS (COVID-19), a 
qual disseminou-se pelo mundo em pouco tempo, sendo preconizado o isolamento social para redução do con-
tágio. Dessa forma, uma nova estratégia de ensino foi adotada no ensino básico e superior, cujas aulas deixam 
de ser essencialmente presenciais e passam acontecer de forma remota. A utilização de plataformas como as 
redes sociais para a divulgação científica, mostram-se ferramentas eficazes, pela popularidade e facilidade de 
acesso, democratizando o conhecimento para quem quiser aprender. Considerando que o programa de exten-
são POPNEURO necessitou criar estratégias para dar continuidade a estas ações de divulgação e populariza-
ção da neurociência, o objetivo desse estudo é relatar a utilização de Lives como estratégia para divulgação da 
neurociência, bem como seu impacto para o público alvo do programa. Para isso, o programa organizou um 
roteiro para a promoção de Lives mensais para o perfil do programa no instagram, nas quais as coordenadoras 
do programa participaram de conversas informais com cientistas convidados, abordando os temas mais diver-
sos sobre a neurociência. Para o acontecimento da Live foram convidados cientistas especialistas no tema 
escolhido, precedido um roteiro em reunião para determinar pontos críticos e cruciais a serem abordados na 
conversa que tem duração prevista de cerca de uma hora. As lives ficam disponíveis no IGTV do Instagram, 
onde criamos a série de “Lives do POPNEURO”, que podem ser acessadas a qualquer momento. A primeira 
Live foi realizada no mês de julho, pelas orientadoras do programa e teve como tema “Mitos e verdades sobre 
o funcionamento do cérebro”, tendo um alcance de 198 visualizações. No mês de agosto a autora do livro Ca-
çadores de neuromitos, explicou o tema “O que são neuromitos e porque devemos combatê-los”, tendo uma 
suba no alcance, com um número total de 302 visualizações. Tendo em vista este número de visualizações, e o 
engajamento do público participando com dúvidas e demonstrando avaliações positivas, acreditamos que os 
temas, bem como os convidados escolhidos foram fatores chave para o grande alcance que as Lives promovi-
das até agora tiveram. Assim, consideramos que o uso de Lives é uma estratégia eficaz para realizar ações de 
popularização da neurociência, através de mídias digitais.  
   
Agradecimentos: PROEXT - UNIPAMPA  
Palavras-chave: Extensão Universitária. Divulgação Científica. Mídias Sociais.  
Link: https://www.youtube.com/watch?v=boPqSYvFTwI 
 

https://www.youtube.com/watch?v=boPqSYvFTwI
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OS PROFESSORES DE CIÊNCIAS FALAM SOBRE O LIXO COM OS ESTUDANTES?  
 

Paula Ernestina Leal de Oliveira Cardoso¹*, Francieli Martins Chibiaque², Marcus Vinícius 
Morini Querol³#  

¹Grupo de Pesquisa NUPILABRU, Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
²Grupo de Pesquisa COMCIÊNCIA, Universidade Federal do Pampa, São Gabriel, RS, Brasil 

*Paula Ernestina Leal de Oliveira Cardoso, paulacardoso.aluno@unipampa.edu.br  
3#Marcus Vinícius Morini Querol  

  
A educação ambiental é de extrema importância para a preservação da vida no planeta Terra, a falta de cons-
ciência ambiental tem tido significativo impacto na destruição da natureza e dos seus recursos, causando gi-
gantes catástrofes ambientais, vistas diariamente nos noticiários. A influência do capitalismo em relação ao 
consumo, tem aumentado a geração de resíduos sólidos, diante disso foi proposto e desenvolvido o projeto de 
pesquisa intitulado “AVALIAÇÃO DA ABORDAGEM SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ENSINO FUNDA-
MENTAL NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA”, que está em fase de conclusão de suas análises, e apresenta 
como um de seus objetivos, verificar a abordagem pedagógica sobre os resíduos sólidos nas práticas pedagó-
gicas dos professores de Ciências. O estudo foi desenvolvido em cinco escolas do município de Uruguaiana, 
estrategicamente escolhidas pela sua localização e rede de ensino a qual pertencem (público ou privada). Foi 
aplicado um questionário semiestruturado, a 07 professores que atuam na área de Ciências da Natureza, do 6° 
ao 9° ano, nas referidas instituições de ensino. Vale destacar que o projeto de pesquisa está aprovado pelo 
Comitê de ética em Pesquisa, sob o parecer n° 3.900.485. Desse modo, neste trabalho serão apresentadas 
duas das questões que compõem a investigação, sendo elas: I - A escola desenvolve projetos na área ambien-
tal com enfoque nos resíduos sólidos (lixo)? II – Na escola existe processo de separação dos resíduos sólidos 
(lixo) produzidos pela comunidade escolar? A partir da análise quantitativa efetuada, foi possível concluir preli-
minarmente, segundo as respostas dos pesquisados que, 70% das escolas envolvidas na pesquisa não desen-
volvem projetos na área ambiental, enfatizando os resíduos sólidos (lixo). Isso nos leva a refletir que estudan-
tes estão sendo formados? Que sujeitos estão e estarão compondo a sociedade, se desconhecerem esta te-
mática tão significativa. Na questão II, aproximadamente, 55% dos docentes responderam que as escolas onde 
atuam, não possuem processo de separação dos resíduos sólidos (lixo) produzidos pela comunidade escolar. 
Novamente inquietações nos surgem, de que forma são descartados os resíduos? Que educação ambiental 
estamos promovendo a estes estudantes? Estes resultados preliminares nos acendem o alerta de que muito há 
a ser feito em relação a temática educação ambiental, especificamente sobre a produção, manejo e descarte 
de resíduos sólidos (lixo), no sistema educacional do município de Uruguaiana. O resultado desta pesquisa nos 
leva a refletir sobre o quanto a formação continuada se faz necessária, o quanto o fomento da Ciência é impor-
tante, para que temas como este se façam presentes naturalmente na rotina escolar, através das práticas pe-
dagógicas.  
   
Palavras-chave: Resíduos Sólidos. Docentes. Escolas.  
Link: https://youtu.be/HkssxRPHKJU 

https://youtu.be/HkssxRPHKJU
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PROGRAMA POPNEURO: DIVULGANDO A NEUROCIÊNCIA EM TEMPOS DE 
PANDEMIA  

 
Priscila Marques Sosa¹*, Karine Lima1, Estevão Cruz dos Anjos1, Pedro Luiz Erves Ribeiro1, 

Victória Ávila Martini1, Pâmela Billig Mello-Carpes#  
¹Grupo de Pesquisa em Fisiologia (GPFis), Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  

priscilasosa.aluno@unipampa.edu.br  
  
A pandemia da COVID-19 se disseminou amplamente de forma substancial e impôs à sociedade uma nova 
forma de realizar suas atividades cotidianas, incluindo as atividades de ensino, pesquisa e extensão universitá-
ria. O cenário de adaptações causadas pelo distanciamento social, gerou um novo contexto e afetou os pro-
gramas de extensão universitária, que objetivam a aproximação, integração e troca de saberes entre universi-
dade e comunidade. Dessa forma, professores e cientistas de todo o mundo, na tentativa de dar continuidade 
as suas atividades, estão utilizando plataformas de redes sociais, que representam uma das ferramentas de 
comunicação mais eficazes e populares hoje em dia. O objetivo deste trabalho é relatar proposta do Programa 
de Extensão Universitária POPNEURO (PPN) na manutenção das atividades em tempos de distanciamento 
social causado pela COVID-19. Previamente à pandemia, atividades do PPN consistiam em 4 eixos principais: 
“Neuroblitzes”; Semanas temáticas de divulgação da neurociência; Curso “Neurociência aplicada à educação” e 
Divulgação da neurociência através de perfis em redes sociais (Facebook e Instagram). Três dessas atividades 
eram oferecidas de forma presencial. Atualmente, as atividades são exclusivamente embasadas na produção 
de conteúdo para o perfil do PPN no instagram, “@programapopneuro”. Os posts integram os saberes da neu-
rociência (NC) aplicada ao cotidiano e datas comemorativas. Além disso, há a realização mensal de lives e a 
redação de um informativo virtual em forma de revista “NeuroInfo” abordando, de forma simplificada e atrativa, 
temas importantes da NC. Verificamos que, até dia 31 de agosto de 2020, o perfil do PPN no Instagram, conta-
va com 1.011 seguidores, os quais 41% apresentavam idade entre 25 a 34 anos, 23% entre 18 e 24 anos, ou-
tros 23% entre 35 e 44 anos, 8% entre 45 e 54 anos, 2% entre 55 e 65 anos e menos de 1% nas faixas etárias 
de 13 a 17 anos e mais de 65 anos. Os resultados mostram que os posts relacionados a datas comemorativas 
tiverem um considerável número de acessos, tendo o post referente ao “dia do amigo” um alcance de 455 no-
vas contas e 63 curtidas. Ainda, a live intitulada “O que são neuromitos e por que devemos combatê-los?” al-
cançou 343 contas, recebeu 41 curtidas e foi visualizada 271 vezes. Diante da necessidade de adaptação das 
ações do PPN para o contexto pandêmico, a utilização rede social Instagram como ferramenta para divulgação 
da NC mostrou-se eficaz, atingindo um bom número de pessoas. A adoção dessa estratégia garantiu que as 
trocas de conhecimento no elo universidade-comunidade se mantivessem. Logo, esses resultados mostram 
que utilização das mídias sociais para divulgação do programa pode ser aderida e continuada, diante da reto-
mada das atividades presenciais.  
  
Agradecimentos: Proext/Unipampa  
Palavras-chave: Covid-19, redes sociais, divulgação científica.  
Link: https://youtu.be/nRNM7SrL9BQ 

https://youtu.be/nRNM7SrL9BQ
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CICLO DE PARTILHAS DE VIVÊNCIAS E CONHECIMENTOS DO GIPPE: 
POSSIBILIDADES E RECONSTRUÇÕES EM MEIO A PANDEMIA 

 
Priscila Nunes Paiva¹*, Amanda Gabriela Zanella¹, Daisy de Lima Nunes¹, Carlos Eduardo 

Benites Fagundes¹, Nathalie Suelen do Amaral Gonçalves¹, Rafael Roehrs²** 
¹ Discente do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências: Química da Vida e Saúde, Universi-

dade 
Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil 

² Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil 
*Apresentadora, priscilanp2.aluno@unipampa.edu.br 

**Orientador 
 

O Grupo Interdisciplinar de Pesquisa em Prática de Ensino - GIPPE iniciou suas atividades no ano de 2012, na 
Universidade Federal do Pampa - Campus Uruguaiana. Atualmente o GIPPE realiza pesquisas nas áreas de 
Bioquímica e Ensino. Possui aproximadamente 40 integrantes, entre docentes pesquisadores, alunos de gra-
duação, pós graduação e professores da educação básica de Uruguaiana. Em 2020 com as recomendações 
de isolamento e consequente suspensão das atividades presenciais na Universidade, o GIPPE reformulou seus 
encontros para manter seus trabalhos que entre os anos de 2012 e 2019 aconteciam de forma presencial, e 
neste ano passaram para a forma virtual. Este trabalho, tem como objetivo relatar a forma que o GIPPE recons-
truiu suas atividades e colaborações em meio a uma Pandemia. Durante reuniões dos integrantes do grupo, 
através do aplicativo  WhatsApp, surgiu a ideia de utilização de ambientes virtuais  para realização dos encon-
tros. Com o intuito de reconstruir a dinâmica dos encontros, ampliar e ou construir novas aprendizagens duran-
te o período de isolamento, optou-se por transformar o seminário presencial em virtual com Google Meet. Al-
guns integrantes do grupo sugeriram assuntos voltados a pesquisa em educação para os seminários do “Ciclo 
de Partilhas de Vivências e Conhecimentos do GIPPE”. Para contemplar os temas foram convidados professo-
res com conhecimento nas temáticas sugeridas. Os palestrantes podiam utilizar apresentações como guia para 
as suas falas e as interações eram feitas através do chat ou pelo microfone. Até o momento, houve a participa-
ção de professores do campus e de outras universidades de âmbito nacional, que dialogaram sobre temáticas 
como: Pesquisa qualitativa, metodologias de pesquisa, metodologias ativas, análise de dados e cientometria, 
além de relatos sobre as práticas durante o ensino remoto. As temáticas apresentadas serviram para ampliar 
os conhecimentos do grupo, o que tem favorecido a realização de momentos de interações e reflexões muito 
interessantes. Outro resultado importante da transformação dos encontros foi a possibilidade de gravação e 
postagem no youtube, assim os participantes e as pessoas que não estavam presentes no momento síncrono 
podem ter acesso às falas. Neste período delicado que estamos vivenciando, o ciclo de seminários tem contri-
buído para aproximar seus integrantes com integrantes e temas de pesquisas de outros grupos. Com isso forta-
lecendo a construção e divulgação de novos conhecimentos e a colaboração, o que os encontros presenciais 
não permitiam ou dificultavam por incompatibilidade de horários ou de custo de deslocamento.  
 
Agradecimentos: UNIPAMPA 
Palavras-chave: Grupo de Pesquisa. Conhecimentos. Colaboração. Interação. 
Link: https://youtu.be/qMD6DHelciE 

https://youtu.be/qMD6DHelciE
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O YOUTUBE COMO ALIADO NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GRUPO 
COLABORATIVO FLEXILHAS  

 
Renata Godinho Soares¹*, Francieli Luana Sganzerla², Aniara Machado³, Cadidja Coutinho4, 

Mara Regina Bonini Marzari5, Raquel Ruppenthal6#  
¹,2 Discentes do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências Química da Vida e Saúde, Universi-

dade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  
3,4Docentes da Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, RS, Brasil  
5,6Docentes da Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, RS, Brasil  

*Apresentadora, renatasoares1807@gmail.com  
#Orientadora  

  
Cada vez mais o uso de tecnologias digitais vem fazendo parte do cotidiano de milhares de pessoas. Nesse 
sentido, a plataforma do Youtube é utilizada como espaço de comunicação e divulgação de ideias há alguns 
anos. Este trabalho tem por objetivo relatar o alcance do Grupo Colaborativo Flexilhas durante a pandemia, 
através do seu canal no YouTube. Quanto a metodologia, utilizou-se a observação e tabulação do número de 
inscritos no canal e as visualizações dos vídeos. Neste cenário pandêmico ocasionado pela COVID-19, a plata-
forma está sendo uma das ferramentas mais utilizadas para aprimorar conhecimentos, distração e até mesmo 
para manter-se atualizado em relação às notícias do mundo inteiro. Assim, o GC Flexilhas vem utilizando o 
Youtube desde o mês de maio deste ano como uma das ferramentas tecnológicas para otimizar o acesso ao 
conhecimento, divulgar as pesquisas que vêm sendo realizadas pelo grupo e disponibilizar as gravações dos 
cursos de formações ofertadas como projetos de extensão, através dos editais da Comissão Institucional de 
Formação dos Profissionais da Educação Básica (CIFOR-UNIPAMPA). Todo o material disponibilizado no ca-
nal está organizado em playlists: “Letramento Científico” contendo 2 vídeos e 130 visualizações; “WhatsApp, 
Facebook e Google como ferramentas na Educação” com 4 vídeos e 846 visualizações; “Base Nacional Co-
mum Curricular (BNCC) e agora?” com 2 vídeos e 10 visualizações; “Avaliação: e agora?” com 8 vídeos e 192 
visualizações; “Curso de Libras para a sala de aula” com 4 vídeos e 80 visualizações; e a playlist mais recente,  
“I Ciclo de Seminários de Pesquisa em Ensino”, com 3 vídeos disponibilizados até o momento e tendo 1.705 
visualizações. O uso desta plataforma pelo GC Flexilhas alcançou 408 inscritos até hoje (8 de outubro de 2020) 
e conta com mais de 3.246 visualizações dos vídeos disponibilizados.  Com isso, conclui-se que essa platafor-
ma contribui com um dos objetivos do GC Flexilhas, que versa sobre a disseminação de conhecimentos e 
ações, uma vez que o canal alcançou os mais variados públicos, nas mais distintas regiões do Brasil. Como 
perspectivas, planeja-se alcançar o público infanto-juvenil por meio de vídeos de divulgação e/ou atividades 
para esse grupo.  
  
Agradecimentos: AGP/UNIPAMPA e FAPERGS.  
Palavras-chave: Tecnologia Digital. Divulgação Científica. Plataforma. Vídeo.     
Link: https://youtu.be/xerQUmw6-LA  
 

https://youtu.be/xerQUmw6-LA
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA NA ESCOLA: DISCUTINDO O CORPO PARA ALÉM DA 
PERSPECTIVA BIOLÓGICA  

 
Richard Ortiz Ocampo, discente de graduação, Universidade Federal do Pampa, Campos Uruguaiana  

Amanda Gomes de Abreu, discente de graduação, Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana  
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Desenvolver metodologias dinâmicas que contribuam de forma significativa na construção do conhecimento é 
essencial na ampliação de novos horizontes e na busca por diferentes saberes. Através da relação entre teoria 
e prática é possível a construção de novos saberes que resultem em impactos positivos na formação do aluno, 
atuando no seu desenvolvimento como cidadão crítico e formador de opinião. O presente trabalho busca apre-
sentar os resultados de uma atividade de intervenção pedagógica sobre a temática corpo que foi realizada 
numa escola de educação básica, como parte da avaliação da Prática Pedagógica VI, do curso de Ciências da 
Natureza, da Universidade Federal do Pampa, campus Uruguaiana. Com a referida atividade buscamos escla-
recer dúvidas relacionadas ao corpo, os mitos e tabus que o cercam. Assim, procuramos elaborar e aplicar a 
atividade de modo que fosse produtiva e dinâmica.  Para tanto, utilizamos a metodologia de roda de conversa a 
fim de possibilitar a discussão e troca de experiências com os alunos. A escolha do tema não se deu ao acaso, 
mas emergiu das observações que foram realizadas numa turma do 9º ano da Escola Municipal de Ensino 
Fundamental Moacyr Ramos Martins, localizada no bairro Promorar I em Uruguaiana. Nas observações não 
encontramos uma problemática explicita na turma, portanto, optamos pela temática corpo pois é um campo que 
abrange diversas possibilidades. No início da intervenção fizemos algumas perguntas para os alunos sobre seu 
próprio corpo, para assim compreendermos suas opiniões, ao término da atividade essas perguntas foram re-
petidas, isso nos possibilitou contextualizar os conhecimentos adquiridos durante a intervenção. Também foram 
confeccionados cartazes sobre os diferentes corpos, os quais foram colados nas dependências da escola. Com 
relação às questões feitas no início da atividade observamos grandes mudanças na maioria dos alunos da 
turma com respostas mais completas e significativas. Assim vivenciamos o momento mais gratificante de uma 
longa tarde de atividades, presenciar os alunos explicando os cartazes para professores e alunos de outras 
turmas, tudo o que foi discutido em sala de aula foi passado adiante, ou seja, esse conhecimento foi dissemi-
nado pelos próprios alunos. Percebemos que os alunos compreenderam que o corpo não se trata apenas de 
aspectos anatômicos e fisiológicos, pois entenderam que o corpo pode englobar personalidade, ideais e a iden-
tidade a qual cada um se encontra. Percebemos também que através dessa prática foi possível desenvolver 
um ensino de qualidade com a contribuição dos próprios alunos. Além disso, através dessas observações tive-
mos a oportunidade de vivenciar realidades distintas, relevantes em nosso processo formativo como futuros 
professores.   
 
Palavras-chave: Intervenção pedagógica; corpo; escola.  
Link: https://youtu.be/rHdqiD_cS0E 
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O ano de 2020 ficará marcado na história pela expansão do surto pandêmico em todo o mundo causado pelo 
novo coronavírus. Como forma de conter as altas taxas de transmissão e contágio, medidas de higienização, 
isolamento e distanciamento social foram e ainda estão sendo adotadas em inúmeros setores da sociedade, 
estando a Educação na centralidade do debate atual, pois muitas escolas do País estão em funcionamento 
remoto a quase sete meses devido às oscilações nos números de casos e mortes. A presente pesquisa se 
insere no cenário mencionado e questiona quais são as percepções de estudantes do Ensino Médio de uma 
escola da rede privada, do município de Uruguaiana/RS, sobre a adaptação do ensino de Física ao formato 
remoto. O objetivo central é investigar percepções de estudantes do Ensino Médio em relação à adaptação do 
ensino de Física ao formato remoto. A inquietação de discutir o ensino de Física vêm da atuação enquanto 
professor desse componente curricular e a constatação de que a performance docente está carregada de ex-
pectativas voltadas à memorização conceitual e à matematização. Esta pesquisa apresenta abordagem mista 
de caráter exploratório, sendo que o instrumento de investigação utilizado foi um questionário estruturado cons-
truído na plataforma Microsoft forms, contendo 14 questões, divididas entre dissertativas, de múltipla escolha e 
de escala Likert de cinco pontos que variaram de “Concordo totalmente” a “Discordo totalmente”, sendo todas 
as questões deveriam ter suas respostas justificadas. Participaram da pesquisa 132 estudantes dos três níveis 
do Ensino Médio da referida escola da rede privada. Para analisar os dados, utilizou-se os fundamentos e os 
procedimentos da metodologia de Análise de Conteúdo foram utilizados. Os resultados permitem afirmar que o 
ensino remoto favorece parcialmente a construção do conhecimento conceitual, em que os pontos limitantes 
mais destacados pelos estudantes são os esforços para manter a concentração e a motivação para a realiza-
ção de atividades assíncronas, aspectos fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. As oportunida-
des favoráveis mais evidenciadas são as formas diversas da apresentação do conhecimento e as abordagens 
metodológicas utilizadas, além das possibilidades recursivas de assistir as aulas em diferentes momentos. A 
partir do entendimento de que a construção dos conhecimentos desse componente curricular ocorre por meio 
de inúmeras vias de relações, infere-se que o ensino remoto dificulta a exposição a estímulos que favoreçam a 
aprendizagem devido à falta de interação com os objetos de estudo, o que resulta na diminuição da mobiliza-
ção dos estudantes para o conhecimento. Na perspectiva da inovação da educação, tem-se apostado para a 
superação de tais barreiras impostas pelo contexto na inserção de aspectos da História da Ciência, simulações 
digitais, experimentação e a valorização dos momentos de interação.    
  
Palavras-chave: Ensino Médio. Física. Ensino remoto.   
Link: https://youtu.be/kNdsjAmzXjA 
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Esse adoecimento está relacionado diretamente ao trabalho, sua causa é a exaustão motivada por cargas lon-
gas de efetivo trabalho ligado a pessoas, dentre esses trabalhadores os mais afetados são médicos(a), enfer-
meiros(a), policiais e professores(as). Também cabe salientar que na maioria das vezes essa síndrome afeta 
mulheres que são solteiras e não possuem filhos. Frente essas questões fica evidente que tanto na natureza 
do trabalho do professor como no contexto que exerce suas funções existem diversos estressores, que se per-
sistirem podem levar a Síndrome de Burnout. Atualmente ainda existe muito descaso e desvalorização dos 
profissionais da educação, onde o menosprezo e efetivação de políticas públicas acometem e levam essa clas-
se, por muitas vezes ao adoecimento pela síndrome de Burnout em professores afeta o ambiente educacional 
e interfere na obtenção dos objetivos pedagógicos, levando muitas vezes os profissionais da educação ao des-
caso, desmotivação e desencanto pela sua profissão, situações essas que refletem diretamente na qualidade 
de suas aulas, afetando seu meio de trabalho e alunos. Esta problemática tem ocorrido com frequência no Bra-
sil, onde as políticas públicas demonstram falta de interesse e muitas vezes culpabiliza os professores pelos 
baixos índices de aprendizagem. A metodologia do trabalho será dividida em duas etapas: primeira etapa - 
exploratória e documental; segunda etapa - aplicação de grupo focal com docentes da Educação Básica do 
Município de Uruguaiana. A primeira parte será através de uma pesquisa exploratória documental, sendo o 
público alvo os professores do Município de Uruguaiana que tenham sido afastados momentaneamente de seu 
âmbito de trabalho, motivado pelo estresse. Neste processo, o primeiro contato será com a Secretaria de Edu-
cação do Município, depois de forma presencial nas escolas de Uruguaiana, contatando-as e solicitando infor-
mações sobre o material utilizado. Também será feita uma visitação nas escolas, que é fundamental, para veri-
ficar a realidade na escola, comunidade atendida. Em um segundo momento, teremos o contato com os pro-
fessores para aplicabilidade da entrevista. Na segunda etapa do projeto, haverá um grupo com educadores/as 
voluntários/as, partindo da(s) escola(s) que entraremos em contato que serão incluídos na pesquisa após terem 
assinado o termo de consentimento livre esclarecido questionários para professores com questões semi-
abertas referentes ao ensino da temática, tendo como base o MBI; Maslach Burnout Inventory, adaptado no 
Brasil por Tamayo. sendo aplicados apenas após a sua aprovação. Para análise dos grupos focais, utilizare-
mos uma abordagem qualitativa, através da metodologia de análise Bardin. Esperamos que os resultados obti-
dos colaborem para com um diagnóstico preliminar sobre a temática e que ações possam ser desenvolvidas a 
partir de possíveis fragilidades e potencialidades observadas.  
 
Palavras-chave: Educação. Ensino. Saúde.  
Link: https://youtu.be/4JYculu86vs 
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Entre os grandes desafios, que o mundo enfrenta, podemos destacar a crise ambiental e, a crise da saúde. A 
degradação ambiental tem alcançado proporções alarmantes. E isso acaba comprometendo a capacidade do 
planeta de suportar a vida. Adiciona-se a este panorama, a epidemia das doenças crônicas não transmissíveis, 
as DCNT, como: hipertensão arterial sistêmica; diabetes; acidente vascular encefálico; doenças respiratórias 
crônicas; câncer; entre outras. Essas enfermidades causam graves comorbidades e alta letalidade. No Brasil, 
as DCNT correspondem a 72% das causas de morte. Sabemos que, existe uma relação entre o ambiente e a 
saúde. Mas como podemos estabelecer essa conexão? No Japão, existe uma técnica chamada Shinrin-yoku , 
que eleva este elo para um patamar simbiótico. O Shinrin-yoku, conhecido no Brasil, como banho de floresta ou 
silvoterapia, é uma técnica de imersão sensorial no ambiente natural. E, segundo as evidências científicas, 
haveria um efeito regulador de parâmetros fisiológicos, caracterizando-a como promotora da saúde. E também, 
indicado como coadjuvante no tratamento de DCNT´s. Desta forma, entendemos serem necessárias pesquisas 
para avaliar o potencial terapêutico do Shinrin-yoku no Bioma Pampa. Por isso, o nosso objetivo é avaliar o 
potencial terapêutico desta técnica no Pampa. Além de, buscar perceber a potencial relação entre a preserva-
ção do bioma com a promoção da saúde humana. Para encontrarmos respostas, propomos uma pesquisa ex-
perimental, longitudinal, com abordagem quantitativo-qualitativo. Sendo que, esta proposta será submetida 
para avaliação ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA). A 
execução desta investigação se dará através de um convite a 60 estudantes de graduação da UNIPAMPA, 
Campus Uruguaiana. Sendo que a participação é voluntária. A amostra será dividida randomicamente, em dois 
grupos: teste e controle. O grupo teste fará uma caminhada de 40 minutos, pelo bosque de eucaliptos do Cam-
pus, 3 vezes por semana, durante 8 semanas. O grupo controle também se reunirá, 3 vezes por semana, no 
Campus. E realizarão atividades de leitura/discussão de textos relacionados com a temática “Saúde-Ambiente”, 
por 40 minutos, durante 8 semanas. No primeiro dia da pesquisa, todos os participantes serão convidados a 
preencher um questionário. Para identificação de seu perfil social e serão aferidas pressão arterial e glicemia 
(hgt). Estes testes (exceto o questionário), serão reaplicados 15/30/45/60 dias. Após a tabulação dos dados, 
aplicaremos o planejamento estatístico, que prevê a utilização do teste t de student , com p<0,05. Esperamos 
que o grupo teste consiga apresentar redução da pressão arterial e da glicemia. Além de, perceber a relação 
direta entre a saúde humana e a saúde do ambiente. Destacamos que, ao final do projeto será ofertado ao 
grupo controle a mesma intervenção realizada com o grupo teste, por igual e duração.   
 
Agradecimentos: A CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A Universidade 
Federal do Pampa - UNIPAMPA  
Palavras-chave: Ambiente. Saúde. Banho de floresta. 
Link: https://youtu.be/qPEYhgsC11g 
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 O seguinte resumo sintetiza uma reflexão qualitativa referente ao desenvolvimento social em função do fluxo 
efetivo da educação, além disso, apresenta concepções sobre os impactos de engrandecimento consoante a 
comunidade em torno de uma escola, em uma perspectiva de discentes de licenciatura em primeiro ciclo de 
formação no ensino superior. A educação faz parte da vida do ser humano. Nela cabe a construção de um 
indivíduo através das suas relações. Um fator importante é que a educação está vinculada a escola e cabe a 
esta instituição dar amparo e suporte para que seja de qualidade. Os cursos de licenciatura tem o intuito de 
formar professores para atuarem na educação básica, nestes cursos há componentes que fazem a reflexão da 
escola e estudam a maneira como está organizada. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo identificar 
as percepções sobre educação dos alunos do 3°semestre do curso de Ciências da Natureza do Campus Uru-
guaiana. A coleta de dados foi realizada em uma aula síncrona pelo Google meet, no qual os alunos responde-
ram através da Plataforma virtual menti.com, em duas palavras o que é educação. Com base nas respostas foi 
elaborada uma nuvem de palavras apontando os seguintes resultados. As palavras: Conhecimento, Liberdade, 
Desenvolvimento e Ensinar se mostraram predominante para expressar a percepção dos alunos em relação à 
representatividade da educação. Em menor predominância observou – se as palavras: Essencial, Necessária, 
Evolução e Carinho. A partir dos resultados é possível concluir que a percepção sobre educação dos discentes 
é o fomento de toda evolução humana em aplicação social e democrática, quando investimos em educação, 
estamos investindo em uma sociedade igualitária, que conhece seus direitos, domina o respeito, exerce ple-
namente a cidadania, norteia uma melhor qualidade de vida para crianças e jovens que se encontram em situ-
ações de vulnerabilidade socioeconômica. Se analisarmos um levantamento socioantropológico de uma cida-
de sem uma unidade escolar eficiente, observaríamos uma série de defasagens perante a comunidade esco-
lar, principalmente em áreas periféricas ou perimetrais, após a inserção desta unidade, por outro lado se esse 
levantamento projetar o desenvolvimento em torno da comunidade, maior será o número de empregados, 
maior número de crianças alimentadas, este conceito se aprimora quando pensamos na oferta de ensino téc-
nico para jovens, dentre outros fatores que tornam a educação como essencial para a vida e para a qualidade 
da mesma.   
  
Agradecimentos: Unipampa  
Palavras-chave: Percepções. Educação. Discentes. 
Link: https://youtu.be/f19pm2uDtMo 
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