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Resumos expandidos

Apresentação
Os trabalhos que compõem o presente volume da Revista Brasileira Multidisciplinar ReBRAm são
versões expandidas de dez resumos, selecionados dentre os quase 500 trabalhos apresentados no XIV
Congresso de Iniciação Cientifíca da Uniara, realizado no período de 04 a 08 de novembro de 2019,
na Universidade de Araraquara. Este evento, que se iniciou em 2006, como um pequeno congresso de
caráter local, vem gradativamente se ampliando e ganhando a participação de estudantes e pesquisadores
de outras instituições de ensino da região e acontece graças aos esforços de um grupo de professores
que, em anos consecutivos, veem se empenhando para a realização do mesmo. Também tem sido o
resultado de trabalho de nossa comunidade de docentes e pesquisadores, e da sua crença de que a
iniciação cientifica é uma ferramenta fundamental para a formação profissional de nossos alunos.
É, evidentemente, impossível socializar com os leitores o calor gratificante de um congresso de
iniciação cientifica, o interesse e alegria dos jovens e o intercambio fecundo entre estudantes e docentes
de diversos cursos de graduação. Pensamos, porém, que é relevante partilhar com o público, em especial,
leitores desta revista multidisciplinar, os artigos que compõem este volume, como prestação de contas
de nosso trabalho, e como contribuição ao debate e à realização de novas pesquisas.
À guisa de introdução aos resumos ora publicados, pensamos que vale a pena sinalizar os conteúdos
dos mesmos, para evidenciar a natureza e o alcance dos trabalhos ora divulgados. Na área de ciências
sociais aplicadas apresentamos cinco trabalhos, sendo três deles com tema na questão de gênero:
“Violência sexual: perfil epidemiológico do município de Araraquara – SP”, de Beatriz Sakakibara de
Moraes e Eliana Aparecida Mori Honain, e “Mulheres no cárcere: a humanização do sistema prisional
e os reflexos no processo de reinserção social das detentas”, de Isabela Factori Dandaro e Raul De
Mello Franco Júnior e “A liderança feminina no mercado de trabalho paulista” de Safira D. Sousa e
Rosycler Cristina S. Simão e outros dois nas subáreas de Administração e Economia: “O impacto da
muda pré brotada nos custos de produção de cana de açúcar”, de Amanda Gomes e Helena Carvalho
De Lorenzo, e ainda, ”Métodos de custeio para produção conjunta: o caso do processamento industrial
do palmito pupunha” de Sandra Regina Cosin da Silva, José Camilo Barbosa e Vera Mariza Henriques
de Miranda Costa. Na área de nutrição foi selecionado o estudo “ Avaliação do consumo alimentar de
gorduras saturadas, colesterol e lipídios totais de gestantes” de Rita de Cássia Garcia Pereira e Patrícia
Helen de Carvalho Rondó. Nas áreas biologia e biomedicina os trabalhos selecionados: “A utilização
de resíduos agroindustriais como fonte alternativa de nutrientes para produção de membranas de
celulose bacteriana” de Ana Luiza Ramos de Castro, Silmara Cristina Lazarini, Wilton Rogério Lustri;
“Influência de Diferentes Meios de Cultura na Formação do Biofilme e Indução de Polissacarídeo em
Cepa de Streptococcus mutans” de Tainá Grecco dos Santos; Bruna Alves de Oliveira; Lilian Fernandes
da Rocha; Alessandra Nara De Souza Rastelli; Patrícia Sigilló Mazzoni Bernardi; Adilson César Abreu
Bernardi; e, “Pesquisa da atividade antioxidante do picnogenol” de Thaís Bianca Barrere; Miriane
da Costa Gileno.
Com a publicação dos resumos expandidos, esperamos incentivar novas pesquisas e divulgar na
instituição a cultura científica e o leitor poderá avaliar a qualidade, a atualidade e a relevância das
pesquisas aqui desenvolvidas. Aproveitamos para agradecer à UNIARA, o apoio ao Programa PIC de
Iniciação Cientifica e ao CNPq pelos Programas PIBIC e PIBITI. Estendemos nossos agradecimentos
à Reitoria da UNIARA, aos Coordenadores dos Programas de Pós-graduação, aos Chefes de
Departamentos, além de professores, funcionários e alunos que participaram do Congresso.
Principalmente, agradecemos à Revista Brasileira Multidisciplinar a oportunidade da apresentação
dos resumos em seu xxxxxx. Volume.
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