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TRABALHO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA PROPOSTO POR 
ALUNA DA ENFERMAGEM FOI 
APROVADO EM IMPORTANTE 
CONGRESSO DE ENGENHARIA 
ELÉTRICA - CBA 2020 
O trabalho intitulado “Estudo da viabilidade do medidor de frequência 
respiratória FLOWTM e adaptação para a identificação de patologias” foi 
aprovado para apresentação no XXIII Congresso Brasileiro de Automática - CBA 
2020 que acontecerá entre os dias 23 e 26 de Novembro de 2020. O CBA é 
realizado bianualmente e, desde 1976, é o maior congresso na área de 
Engenharia Elétrica do Brasil. O trabalho proposto pela aluna Camila de Souza 
Gomes do curso de Enfermagem é orientado pela Profa Ana Carolina Aquino, do 
curso de Engenharia de Controle e Automação. As alunas Gabriela Haydee e 
Maria Eduarda Amaro, também da Enfermagem, e Lilian Regina de Oliveira da 
Engenharia são voluntárias no projeto. 

BIT.LY/3E8MX9F

O Grupo de Ensino, Pesquisa e extensão em Ciências Forenses Aplicadas à Saúde 
Única (GEPForum), liderado pelas profa. Graziella Trindade Clemente e Camilla 
Aparecida Silva de Oliveira, publicou o artigo “Riscos de danos aos profissionais da 
Saúde na pandemia: deveres do Estado na atualidade” na Revista Iberc. 

Além disso, a profa Graziella Clemente foi uma das 
autoras do capítulo “Ausência ou Inadequação de 
equipamentos de proteção (EPIs) em tempos de 
pandemia: responsabilidade do Estado e reflexos 
jurídicos pela recusa no atendimento dos pacientes” do 
livro “Coronavírus e responsabilidade Civil: impactos 
contratuais e extracontratuais” da Editora Foco.

Para ler o artigo 
na íntegra BIT.LY/3JIFD7S

Para saber mais 
sobre o evento

DURANTE A PANDEMIA O GRUPO DE 
PESQUISA EM ESPELEOLOGIA 
OPILIÃO PARTICIPOU E PROMOVEU 
VÁRIAS ATIVIDADES REMOTAS
Simpósio SBVEspeleo 2020
Nos dias 5 e 6 de junho de 2020 foi realizado virtualmente o primeiro Simpósio 
Brasileiro Virtual Nordestino de Espeleologia (SBVEspeleo 2020), realizado pela 
Espeleonordeste-Sociedade Nordestina de Espeleologia, uma sociedade que 
reúne grupos de espeleologia em âmbito regional.
Integrantes do Grupo de Pesquisa, Ensino e Extensão Espeleológica (OGrEE) 
–Opilião (Jussara da Silva Diniz Lima e Débora Almeida) participaram e 
representaram o grupo de pesquisa durante todo o evento, além de colaborarem 
em debates sobre as vertentes das pesquisas em cavernas e meios carste e 
realizarem diálogos facilitando a interação de instituições e associações de 
forma democrática e acessível a todos.

Webinar – Arqueologia no Carste 
do Alto São Francisco
No dia 13 de junho de 2020, ocorreu, virtualmente, o Webinar, mediado pelo 
químico, professor docente da Newton Paiva e membro do OGrEE, Luciano Faria, 
com a participação do arqueólogo Adriano Carvalho. 
O webinar teve como foco a região cárstica do Alto do São Francisco, abordando 
suas riquezas arqueológicas com ocupação de 10.000 anos, além de apresentar, 
pelo arqueólogo Adriano Carvalho, a ocupação desta região desde seus 
primeiros habitantes até as épocas mais recentes.

Live beneficente – Espeleo Solidária
No dia 27 de junho de 2020, ocorreu, às 17h, a live de caráter beneficente para 
arrecadação de fundos para ajudar as comunidades locais que são dependentes do 
turismo espeleológicos no Brasil. A live teve como objetivo dar voz às comunidades 
e à promoção de vaquinhas virtuais para apoio financeiro a esses locais.
A live contou com diversos grupos e pesquisadores da área de espeleologia. O 
OGrEE participou, dentre os grupos de pesquisas, apoiando a causa e ajudando 
na divulgação e colaboração de conteúdo para o evento.

Aula Aberta – Cavidades e a Paleotoca 
da Serra do Gandarela
No dia 4 de julho de 2020, ocorreu, de modo remoto via Zoom, a aula aberta por 
intermédio do professor Luciano Faria com a participação da ambientalista 
Maria Tereza, também conhecida como Teca. A aula contou com a apresentação 
do grupo de pesquisas espeleológicas (OGrEE) - Opilião, explicando sua 
formação, objetivos e relação com a Newton, além de relatos de experiências 
espeleológicas envolvendo os profissionais da área (Luciano e Teca). 
Durante a aula ao vivo também foram abordados os riscos que as cavidades da 
Gandarela têm sofrido nos últimos anos e realizou-se ainda um debate acerca da 
paleotoca do Parque das Mangabeiras e da paleotoca da Serra do Gandarela.


