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DADOS ESTATÍSTICOS 

 

 

 

40 - Saúde

30 - Humanas

20 - Exatas

4 - Colégio de
Aplicação

2 - ColégioTécnico
Profissionalizante

1 - Biológicas

 

 

 

 

 



 
 

 

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES 

 

 

76 - FATEA

16 - FAENQUIL

4 - UNISAL

2 - FEG-UNESP

2 - IST

1- UNITAU

1 - UNIFEI

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FATEA 

 

 

 

33 - Enfermagem

15 - Comunicação Social

7 - Fonoaudiologia

4 - Administração de
Empresas

4 - Normal Superior

3 - Desenho industrial

2 - Letras

2 - Biblioteconomia

1 - Biologia

 

 

 

 

 

 



 
 

 

APRESENTAÇÃO 

 

O II Encontro de Iniciação Científica promovido pelo Instituto Santa 

Teresa e Faculdades Integradas Teresa D’Ávila foi caracterizado pelo prazer 

e alegria quanto ao estímulo à produção tecnológica junto à comunidade 

científica e a ampliação das ações das pesquisas realizadas na instituição. 

O evento contou com mais de 100 trabalhos apresentados, e um 

crescimento significativo em relação ao I Encontro de Iniciação Cientifica, 

atendendo as premissas do evento que norteiam quanto ao intercâmbio, 

desenvolvimento dos projetos de pesquisa e a troca de experiências entre os 

pesquisadores, alunos e comunidade. 

A mostra contou com a apresentação dos projetos desenvolvidos pelos 

professores pesquisadores, alunos do ensino fundamental e médio do 

Instituto Santa Teresa, por meio das atividades multidisciplinares realizados 

pelo colégio de aplicação da FATEA. 

Portanto, as iniciativas quanto à realização do II Encontro de Iniciação 

Científica, a FATEA reafirma seus laços e intenções com os valores 

humanísticos e fraternos com os pesquisadores de outras instituições e suas 

comemorações de seus 50 anos. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro 

Coordenador do Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Cientifica - FATEA  
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II ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA -  FATEA 

 

I – Apresentação 

 

II – Objetivos 

 

III – Categorias dos trabalhos 

 

V – Cronograma e previsão das atividades 

 

a) Data limite para envio dos resumos 
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1. APRESENTAÇÃO 

  

 O Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica das Faculdades Integradas Teresa 

D’Ávila, promove o II ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, a ser realizado 29 de 

agosto de 2005. 

 

2. OBJETIVOS 

 

Divulgar a produção científica desenvolvida pelos alunos das Faculdades Integradas 

Teresa D’Ávila e de outras instituições de pesquisa e ensino superior, nas categorias de 

iniciação científica e investigação científica; 

Ampliar as atividades em nível de extensão desenvolvidas nas Faculdades Integradas 

Teresa D’Ávila e em outras Instituições de pesquisa e ensino superior; 

Estimular o desenvolvimento e a produção de materiais pedagógicos, aplicativos 

educacionais e tecnológicos desenvolvidos pelos alunos e professores pesquisadores. 

Promover o intercâmbio com colégio de aplicação atuando como campo de pesquisa, 

socialização dos projetos, através de trabalhos multidisciplinares. 

 

3. CATEGORIA DOS TRABALHOS 

 

Serão recomendados para obtenção da carta de aceite os trabalhos que estão sendo 

desenvolvido em níveis de iniciação científica, investigação científica pelo colégio de 

aplicação e extensão nas áreas de conhecimento reconhecido pelo CNPq. 

 

4. CRONOGRAMA E PREVISÃO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ CIENTÍFICO 

 

Data limite para envio dos resumos: 16 de agosto de 2005                                             

Notificação de Aceite dos Resumos: 21 de agosto de 2005                

 

 

 

 



 
 

 

5. ÁREAS TEMÁTICAS 

 

Exatas, Humanas, Saúde e Biológicas. 

6. ESTRATÉGIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 

 

Comunicações Orais 

Painéis 

 

7. NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 

 

As normas estarão disponíveis pelo site: www.fatea.br/ispic, preencha os seguintes 

campos: 

Título do Trabalho 

Pesquisador (es) – nome (s) completo (s) e titulação 

E-mail do orientador (obrigatório) 

Apresentador – Nome completo 

Número de matrícula 

Áreas (Exatas, Humanas e Biológicas) 

Curso 

Instituição (participante externo) 

Endereço residencial do apresentador (rua,n, bairro, cidade, CEP) 

Fone do apresentador 

Resumo: no máximo 1500 caracteres 

Modalidade de apresentação (oral ou painel) 

Painel: 0,90 x 1,20 m 

Apresentação oral: 15 minutos no máximo. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fatea.br/ispic


 
 

 

II ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA FATEA – 2005 

 

COMISSÃO EXECUTIVA 

 

Profa. Ir. Dra. Olga de Sá – Diretora Geral da FATEA 

Profa. Ir. Raquel Godoy Retz – Vice - Diretora da FATEA 

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – Coordenador do Instituto de Pesquisa e Iniciação 

Científica 

Profa. M. Sc. Viviani Fushimi Velloso – Coordenadora do curso de Relações Públicas 

Profa. M. Sc. Maria Odete Pereira Hidalgo de Araújo – Coordenadora do curso de 

Enfermagem 

Prof. M. Sc. José Luiz de Miranda Alves – Coordenador Pedagógico da FATEA 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 

Empresa Júnior do curso de graduação em Administração, Instituto Superior de Pesquisa e 

Iniciação Científica, Núcleo de Desenvolvimento de Hipermídia, Diretório Acadêmico, 

Laboratório de Relações Públicas, Rádio Cultura de Lorena e o Núcleo Integrado de 

Comunicação. 

 

COMITÊ CIENTÍFICO 

 

Profa. Dra. Olga de Sá - FATEA 

Prof. M. Sc. Ademir Pereira da Cruz Junior – FATEA 

Prof. M. Sc. Jefferson José Ribeiro de Moura – FATEA 

Prof. M. Sc. Marcus Augusto Santos Silva – FATEA 

Prof. M. Sc. Luis Eduardo Correa Lima – FATEA 

Prof. M. Sc. Nelson Tavares Matias – FATEA 

Profa. Regina Célia Horta – FATEA 

Profa. Polyana Zappa – FATEA 

Profa. M. Sc. Olga Aparecida Arantes Pereira - FATEA 

Profa. Deisi Aparecida Reis Carelli Oliveira – FATEA 



 
 

 

Prof. M. Sc. Henrique Martins Galvão – FATEA 

Profa. M. Sc. Carolina Arantes Pereira Barcellos - FATEA 

Profa. M. Sc. Maria Odete Pereira Hidalgo de Araújo - FATEA 

Prof.ª Mirian de Castro Rodrigues – FATEA 

Profa. M. Sc. Stela Maris Leite Carrinho Araújo – FATEA 

Profa. M. Sc. Viviani Fushimi Velloso – FATEA 

Prof. Pedro de Almeida Cunha – FATEA 

Prof. André Alves Prado – FATEA 

Prof. M. Sc. Walter Moreira – FATEA 

Profa. Ir. Raquel Godoy Retz – FATEA - IST 

Prof. M. Sc. Jorge Luiz Rosa – FATEA 

Prof. Dr. Messias Borges Silva – FATEA 

Prof. M. Sc. Marcus Vinicius Monteiro Gonçalves - FATEA 

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro - FATEA 

Prof. Rinaldo César Motta – PSA PEUGOT CITROEN 

Profa. Sabrina de Fátima Ferreira Mariotto – IST 

Prof. Dr. Sérgio Schneider – FAENQUIL - DEMAR 

Profa. Dra. Sandra G. Schneider – FAENQUIL – DEMAR 

Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva - FAENQUIL 

Prof. Dr. Paulo Sena – FATEA 

Profa. M. Sc. Cristiane Karina Malvezzi da Silva - FATEA 

Prof. Dr. Marcelino Rivas Santana – Universidad de Matanzas – CUBA 

Prof. M.Sc. Karel Martín Suares - Universidad de Matanzas – CUBA 

 

COMITÊ DE INFORMÁTICA 

 

Assessoria de Informática, Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica, Núcleo de 

Desenvolvimento de Hipermídia, Laboratório de Relações Públicas e o Núcleo Integrado de 

Comunicação. 

 

 

 



 
 

 

II ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IST – FATEA 

 

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO: 29-08-2005 

 

 

Abertura: Comissão Organizadora – FATEA 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 
 

Período: Manhã 
 

Bloco I – Espaço Arte 
 

Professores Coordenadores: M. Sc. Glauco José Azevedo 

                  Mirtes Ribeiro 

 
Horário  Título Instituição Autor 

9:00 Implicações da disfagia no processo de 

reabilitação vocal de laringectomizados 

totais e parciais 

FATEA Victoriana A. G. Mendes - 

Carolina Arantes 

9:15 Não Adesão ao tratamento anti-

hipertensivo 

FATEA Andresa M. de Lacerda – 

Fabíola V. Cunha 

9:30 Disturbios alimentares em adolescentes FATEA Anna I. F.  Fernándes – 

Maria O. P. H. de Araújo 

9:45 Avaliação do mercado universitário de 

comércio eletrônico: Um estudo 

exploratório 

UNISAL Daniele V. dos Santos – 

Humberto F. da Silva 

10:00 Influência de sais no processo de 

descoloração dos corantes direct red 28 e 

acido range 10 utilizando sistema 

UV/H202 

FAENQUIL Felipe R. Caliari – Oswaldo 

L.C. Guimarães  

10:15 Sistema de avaliação de patologias 

relacionada à articulação 

temporomandibular 

FEG-UNESP André S. de Carvalho – 

Mauro P. Peres 

10:30 Intervalo    

10:45 Atuação fonoaudiólogica em uma equipe 

da saúde da família   

FATEA Lianna P. Ramos – Márcia 

Amoroso 

11:00 Otimização ambiental de centrais de 

cogeração com resíduos sólidos 

municipais  

FAENQUIL Juliana F.Siqueira – Marcelo 

R. de Holanda 

11:15 Desenvolvimento e caracterização de 

compósitos a base de ZrO2-AlO3 visando 

aplicação como componente protético  

FAENQUIL Luis H. P. Teixeira – 

Claudinei dos Santos  

11:30 Avaliação de citotocixidade dos 

compósitos cerâmicos ZR02-Al203 

FAENQUIL Juliana K. M .F. Daguano - 

Claudinei dos Santos 

 

              
 

 

 

 

 



 
 

 

Bloco II – Auditório 
Professores Coordenadores: M. Sc. Jorge Luiz Rosa 

                 André Alves Prado 

 
Horário  Título Instituição Autor 

9:00 O auxiliar técnico de 

enfermagem no cuidar do 

portador HIV/AIDS: 

Necessidades de assistência em 

uma casa de apoio 

FATEA Cristiane R. da Silva – Rosana 

T. V. Frazili  

9:15 Estudo difração de Raios – X 

mistos de alumina –Zircônia  

FAENQUIL Gracielle M.Rodrigues – 

Marivone N. Sousa  

9:30 Reutilização da enzima xilanase 

no processo de 

biobranqueamento de polpa 

celulósica de bagaço de cana 

FAENQUIL  Luis R. M. Oliveira – Adilson 

R. Gonçalves  

9:45 Paralisia facial: Fonoaudiologia 

versus fisioterapia quem trata? 

FATEA Karla de S. Pinto – Mirian de C. 

Rodrigues 

10:00 Intervalo    
10:15 Analise energética, exergética e 

econômica de centrais de 

cogeração com resíduos sólidos 

municipais  

FAENQUIL Juliana Q. Albarelli – Marcelo 

R. de Holanda  

10:30 Estudo da condução do calor em 

coordenadas cartesianas 

utilizando métodos numéricos  

FAENQUIL Sarah R.  Viana – Janaina F.B. 

Legal  

10:45 A fixação da marca pela 

associação esporte e markenting: 

Um estudo exploratório 

UNISAL Vera M. C. R. da Silva – 

Humberto F. da Silva 

 

PAINEL 

 
LOCAL: PRÉDIO NOVO 
HORÁRIO: 9:30 ÀS 11:00 HORAS 

TEMA: MOSTRA CIENTÍFICA DOS TRABALHOS MULTIDICIPLINARES DESENVOLVIDOS PELO COLÉGIO DE APLICAÇÃO 

DA FATEA – IST 

Professor (a) Coordenador (a): Professores do Ensino Médio e Colégio de Aplicação da FATEA 

Local: Prédio Novo 

Horário: 9:30 ás 11:00 HORAS 

 

Código Título Autor Instituição 

SA-01 Dificuldades apresentadas pelo ostomizados no 

auto cuidado após alta hospitalar 

Regina M.L. de Souza – Ana B. 

P. da S. Morita 

FATEA 

SA-02 A inclusão de pessoas portadoras e deficientes 

visual na biblioteca pública  

Maria T.S. Mendes – Walter 

Moreira 

FATEA 

SA-03 Amamentação: Uma Questão de consciência  Graziela F. M. dos Santos – 

Regimar C. Machado 

FATEA 

SA-04 Transmissão Vertical Daniela Travezani – Vanessa B. 

Poveda 

FATEA 

EX-  

01 

Determinação da composição química da palha 

de cevada cujo hidrolisado hemicelulósico 

obtido será utilizado para a produção 

biotecnologia de xilitol  

Claudia R. Barbosa – João B. A. 

e Silva 

FAENQUIL 

SA-05 Fatores relacionados a fratura de trocanter em 

idosos 

Cléria M.de P. Filgueira – Maria 

O.P.H. de Araújo  

FATEA 



 
 

 

 
Período: Tarde 

 

Bloco I – Espaço Arte 
 

Professores Coordenadores: M. Sc. Walter Moreira - M.Sc. Maria de Lourdes Camelo – Dr. Rosinei B. Ribeiro 

 
Horário  Título Instituição Autor 

13:30 Uma reflexão do estresse no 

profissional de enfermagem 

FATEA Fábio Henrique – Cristiane K. 

Malvezzi 

13:45 Caracterização estrutural e 

óptica do diglime polimerizado a 

plasma 

FEG-UNESP Rodrigo S. Fernandes – Rogério 

P. Mota 

14:00 Sistema de coleta móvel de 

materiais recicláveis 

FATEA Douglas M. de Castro – Nelson 

T. Matias 

14:15 A enfermagem diante da tarefa 

de orientar a sexualidade do 

adolescente portador de 

síndrome de Down: Um estudo 

exploratório 

FATEA Ingrid R. Moreira – Elisabeth H. 

Sanches 

14:30 Acidentes de trabalho em 

enfermagem: profissão de risco 

FATEA Giovana K. R. Dias – Maria 

O.P.H. de Araújo   

14:45 Fibrose Cística  FATEA Gleice H. A. Domingos – 

Fabíola V. Cunha 

15:00 Utilização da palha de cana-de- 

açúcar pré-tratada bilogicamente 

para produção de polpa 

celulósica  

FAENQUIL Marcelo B. W. Saad – Adilson 

R. Gonçalves  

15:15 Intervalo   
15:30 A morte: Um paradigma para o 

enfermeiro  

FATEA Fernando N. dos Santos – 

Fabíola V. Cunha   

15:45 Impacto vocal imediato do 

deficiente auditivo adolescente 

com e sem a prótese auditiva 

FATEA Carolina A.S. Godoy – Fabiana 

R. Guedes  

16:00 Síntese e caracterização de 

aluminas para suporte de 

catalisadores  

FAENQUIL Alexandre I. dos Santos – 

Gilberto Cortez 

16:15 Dificuldades de Acesso do idoso 

da zona rural ao SUS 

FATEA Jaqueline Godoy – Maria O. P. 

H. de Araújo  

16:30 Inclusão de crianças portadoras 

de necessidades educacionais 

especiais nas escolas de ensino 

regular  

FATEA Luciana de F. O. de Sá – 

Fernando L.S. Martin  

16:45 Reflexão sobre a mulher e a 

percepção dolorosa sob o 

enfoque da bioética  

FATEA Fátima L.F. Porto – Elisabeth 

H. Sanches 

17:00 Alteração de linguagem em um 

sujeito surdo após lesão cerebral: 

um enfoque fonoaudiólogico  

FATEA Poliane G.C. Aguiar – Carolina 

A.P.Barcellos 

17:15 Preparação de catalisadores de 

VOX/MGYALOX por 

coprecipitação contínua 

FAENQUIL Débora M. Meira - Gilberto 

Cortez 

 

 



 
 

 

Bloco II – Auditório 
 

Professores Coordenadores: M. Sc. Carolina Barcellos - Dr. Silvio Silvério – Dr. Messias Borges Silva 

 
Horário  Título Instituição Autor 

13:30 Assistência de enfermagem a 

fissura labioparatina  

FATEA Priscila F. Alves – Cláudia 

Lysia  

13:45 A influência do diabetes mellitos 

nas patologias oculares  

FATEA Patrícia H.S. França – Cláudia 

Lysia  

14:00 Os slogans e as campanhas das 

sandálias havaianas 

FATEA Renzo E.F. Santos - Neide A. 

A. de Oliveira 

14:15 A globalização e uso de 

bicicletas na cidade de Lorena 

FATEA Evandro M. dos Santos - Neide 

A.A. de Oliveira 

14:30 A relação entre a osteoporose e 

alteração auditiva envolvendo o 

sistema tímpano-ossicular da 

orelha média: Prevenção de 

problemas comunicativos  

FATEA Valéria de C. Paula – Carolina 

A.P. Barcellos 

14:45 Redação Empresarial na era da 

globalização: A carta comercial  

FATEA Carolina F. R. dos Santos - Neide 

A.A. de Oliveira 

15:00 Intervalo     

15:15 Festival da música cultura: A 

linguagem da TV Cultura 

popular ou restrita 

FATEA Ana P. L. Gomes - Jefferson 

Moura  

15:30 A prevenção de infecção de 

corrente sangüínea  

FATEA Claudia O.A. da Silva – 

Vanessa B. Poveda 

15:45 Avaliação da capacidade 

funcional e cognitiva de idosos 

residentes em instituições de 

longa permanência do município 

de Lorena - SP 

FATEA Francine M.A.W.V.Silva – 

Maria O.P.H. de Araújo  

16:00 Xilitol: Produção Biotecnológica 

e aplicações  

FAENQUIL Diego T. dos Santos – Silvio S. 

da Silva 

16:15 Fonoaudiologia em estética 

facial: Uma maneira natural de 

se prevenir e eliminar marcas de 

expressão e o envelhecimento  

FATEA Jeniffer G. Lopes – Carolina 

A.P. Barcellos 

16:30 O Slogan suasório e a associação 

de idéias na campanha 

publicitária do leite moça – 

Nestlé 

FATEA Giuliana G. Graber - Neide A. 

A. de Oliveira 

16:45 Biotecnolgia aplicada em 

produção de xilitol a partir do 

bagaço de cana-de-acucar em 

um bioreator de coluna de bolhas 

FAENQUIL Ricardo de F. Branco - Silvio S. 

da Silva 

17:00 O Slogan no discurso suasório 

publicitário da marca chocolates 

garoto 

FATEA Willian Barbosa - Neide A. A. 

de Oliveira 

17:15 Gênero jornalístico opinativos: 

Caricaturas e Charges 

FATEA Lara M.O. Almeida - Neide A. 

A. de Oliveira 

 
 

 

 

 



 
 

 

PAINEL - TARDE 
 

Professor (a) Coordenador (a): M. Sc. Cristiane Gomes Schimazu  - M.Sc. Cristiane K. Malvezzi - Dr. Paulo 

Sena 

Local: Prédio Novo 

Horário: 15:30 ás 17:30 HORAS 

 

Código Título Autor Instituição 
EX-01T Efeito do ácido acético sobre a conversão de 

xilose em butanodiol por klebsiella pneumoniae 

Adriana Rossi – Arnaldo M. R. 

Prata 

FAENQUIL 

SA-01T Hábitos orais deletérios em crianças em idade 

pré- escolar 

Ana C. C. Lopes – Cristiane A. 

Gomes 

FATEA 

SA-02T A importância do aleitamento materno Maria de F. Z. Moreira FATEA 
SA-03T Fatores de risco e prevenção de infecção do 

sitio cirúrgico em cesárias  

Raquel A. B. Assis – Wanessa de 

B. Poveda 

FATEA 

SA-04T Contribuição do enfermeiro em estudo de 

avaliação e aplicação de plantas como terapia 

alternativa 

Fernarda V. T Alves – Cristiane 

K. Mavezzi 

FATEA 

SA-05T A visão da enfermeira e parturiente sobre o 

parto humanizado 

Patrícia A. Inaba – Maria O.P.H. 

de Araújo 

FATEA 

EX-02T Oxidação enzimática de lignina de palha de 

cana utilizando enzimas polifenoloxidases de 

diferentes origem 

Gabriela M.N. Calábria – 

Adilson R. Gonçalves 

FAENQUIL 

SA-06T Manifestações precoces da depressão em 

adolescentes e suicídios 

Andréia de A. Olyntho – 

Regimar Carla Machado 

FATEA 

SA-07T O brinquedo terapêutico como novo 

instrumento de trabalho da enfermagem 

Maria E. A. Lemos – Regimar 

Carla Machado  

FATEA 

SA-08T A infecção do trato urinário: O papel das novas 

tecnologias 

Lisandra C.M.Diniz – Vanessa 

de B. Poveda 

FATEA 

SA-09T Uso inadequado de antibióticos: resistência 

bacteriana ou resistência social 

Juliana M. Cianni – Cristiane K. 

Malvezzi 

FATEA 

SA-10T Analise da qualidade de vida no trabalho da 

equipe de enfermagem da unidade de terapia 

intensiva em um hospital do vale do Paraíba  

Margareth G. Berino – Paulo S. 

de Sena 

FATEA 

SA-11T Análise da produção científica sobre a 

importância do aleitamento materno no Brasil; 

No ano de janeiro de 2000 a dezembro de 2004 

Eliane A. da Silva – Maria 

O.P.H. de Araújo  

FATEA 

SA-12T  A importância da atuação do enfermeiro no 

atendimento pré-hospitalar em suporte  

Marcelo P. da Silva – Fabíola V. 

Cunha 

FATEA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Período: Noite 
 

Bloco I – Espaço Arte 

 
Professores Coordenadores: M.Sc. Nelson Tavares Matias  -  Dr. Eduardo Norberto Codaro 

Horário  Título Instituição Autor 

19:00 Planejamento Estratégico e 

Redesenho de Processos 

FATEA Breno Barcellos – Rosinei B. 

Ribeiro 

19:15 Nitendo DS: Inovando para 

crescer 

FATEA Mel M. Cabral - Neide A. A. de 

Oliveira 

19:30 Economia do consumo em 

Microcomputadores  

André Prado UNIFEI 

19:45 Duas mascaras do mesmo rosto: 

O humor e a timidez em agusto 

monterroso 

FATEA Ana M.D. O. Silva – Graziela 

Zamponi 

20:00 Estudo de caso: Os elementos da 

estrutura narrativa – Enredo e 

personagens no filme “clube da 

luta” 

FATEA Demetrius A. Figueredo – 

Neide A. A. de Oliveira 

20:15 Serviços e produtos oferecidos 

pela rede de bibliotecas públicas 

municipais de Taubaté: 

Diagnóstico situacional 

FATEA Maria A.G. Fiúza – Walter 

Moreira 

20:30 A interação dos profissionais de 

relações públicas e de jornalismo 

nas assessorias de comunicação  

FATEA Ana L. da Silva - Neide A. A. 

de Oliveira 

20:45 Proposta de redesign das 

barracas de feira 

FATEA Osmar G. T. Neto – Sabrina de 

F. F. Mariotto 

 

Bloco II – Auditório 
 

Professores Coordenadores: M. Sc. Fábio Duarte – M. Sc. Luis Eduardo  

 
Horário  Título Instituição Autor 

19:00 Adoção: Ultrapassando limites FATEA Priscila P. S.  Barbosa – Neide 

A.A. de Oliveira 

19:15 Redesign de Bráquetes duplos 

para Bioprogressiva  

FATEA Aline Ferraz – Nelson T. Matias 

19:30 Rádio Cultura: 60 anos de 

história de comunicação no vale 

do Paraíba  

UNITAU Marcus A. S. Silva – Robson B. 

Silva 

19:45 Meio Ambiente na educação 

escolar  

FATEA Maria A. Gualhardo – Luiz 

Fernando 

20:00 O gênero jornalístico opinativo 

carta ao leitor nos jornais do vale 

do Paraíba  

FATEA  Marcos V. Cuba - Neide A.A. 

de Oliveira 

20:15 Revitalização do sitio pica pau 

amarelo  

UNISAL Marcelus A. M. Aguiar – Julio 

Moreno 

20:30 O gênero jornalístico opinativo: 

crônica  

FATEA Lívia M.O.Silveira - Neide A.A. 

de Oliveira 

 



 
 

 

 

Bloco III – Belvedere – Sala de Vídeo  
 

Professores Coordenadores: M. Sc. Rosana  T.  Frazili  - Dra. Graziela Zamponi 

Horário  Título Instituição Autor 

19:00 Os recursos lingüísticos 

utilizados nos slogans nas 

campanhas publicitárias de 

responsabilidade social  

FATEA Andresa F. Veloso - Neide A.A. 

de Oliveira 

19:15 As figuras de linguagem nos 

discursos publicitários: Uma 

nova estratégia de ensino e 

aprendizagem no ensino médio  

FATEA Fabiana de S. Leite - Neide 

A.A. de Oliveira 

19:30 Poética e metalinguagem em 

partida do audaz navegante: 

(DES) Caminhos de João 

Guimarães Rosa 

FATEA Maria V.O. Maciel – Eduíno 

Orione 

19:45 Gênero Jornalístico: Entrevista FATEA Ana L.G. Gonçalves - Neide 

A.A. de Oliveira 

20:00 Obtenção de polpa celulósica   FATEA Deise C. A. Silva – Paula A. 

Soares 

20:15 Empreendedorismo  FATEA David S. Siqueira – Carolina A. 

P. Barcellos 

20:30 Principais habilidades 

competências exigidas do recém 

formado em administração pelo 

mercado de trabalho do vale 

Paraíba  

UNISAL Renata G. Barreiros – Humberto 

F. Silva 

 

 

Bloco IV – Aquário  
 

Professores Coordenadores: M. Sc.Walter Moreira -  Sabrina F. Ferreira Mariotto 

Horário  Título Instituição Autor 

19:00 A fabula na sala de aula FATEA Lílian A. da Silva – Jeane Lucas 

19:15 O papel da escola na construção 

da cidadania  

FATEA Rosânia G. dos Reis – Lucia 

Rangel 

19:30 A importância do lúdico nas 

series iniciais 

FATEA Maria F. Higino – Marisa Pappa 

19:45 TCC – Normal Superior – 2005 FATEA  

20:00 TCC – Normal Superior - 2005 FATEA  

20:15 TCC – Normal Superior - 2005 FATEA  

20:30 MOODLE: Aprendizagem on 

line numa abordagem 

construtiva, solução com 

software livre  

FATEA Roberto R. Junior – Ronaldo 

Emerick  

20:45    

21:00    

21:15    

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PAINEL - Noite 
 

Professor (a) Coordenador (a): Nelson Tavares Matias / Dra. Graziela Zamponi  

Local: Auditório  

Horário: 19:30 às 21:00 HORAS 

 

Código Título Autor Instituição 

HM-01 Orkurt – Rede de Relacionamento Alex S. dos Santos –  

Shirley C. da Silva  

FATEA 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

ENCERRAMENTO DO EVENTO 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E REDESENHO DE PROCESSOS  
 

Breno Ferreira Barcellos 
bfbarcellos@uol.com.br 

FATEA – Faculdade Integrada Teresa D‟ Ávila  
 

ORIENTADOR: Prof. Rosinei Batista Pereira 

 
Ferramentas de gestão, quando utilizadas em clínicas fonoaudiológicas, 

são exploradas de maneira superficial, não garantindo a consistência e a 
confiabilidade das informações geradas ao longo do processo. Este artigo 

trata de uma abordagem, ainda preliminar, a respeito do impacto do 
Planejamento Estratégico no redesenho de processos em Clínicas 

fonoaudiológicas. Com base na abordagem proposta, objetiva-se o 
fortalecimento do ambiente interno (processos e pessoas), bem como a 

percepção da marca no contexto esterno. De fato, o alinhamento dos 
processos atuais com o produto gerado pelo Planejamento Estratégico, é 

fator crítico para o sucesso do negócio, porém o desafio é adequar 
filosofias e métodos gerenciais à área de prestação de serviço de saúde. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

INFLUÊNCIA DE SAIS NO PROCESSO DE DESCOLORAÇÃO DOS 
CORANTES DIRECT RED 28 E ACID ORANGE 10 UTILIZANDO 

SISTEMA UV/H2O2  
 

Felipe Rocha Caliari  
caliari@alunos.faenquil.br 

FAENQUIL – Faculdade de Engenharia Química de Lorena 

 
ORIENTADOR: Prof. Oswaldo Luiz Cobra Guimarães 

 
A influência de sais no processo de descoloração dos corantes Direct Red 

28 e Acid Orange 10 conduzida por processo oxidativo avançado UV/H2O2 
foi estudada no presente trabalho. Fatores que afetaram a taxa de 

descoloração foram investigados pelo Método de Planejamento Fatorial 
Fracionário com 27-3 experimentos. A influência dos fatores principais e 

dos fatores de interação das variáveis operacionais, concentração do 
corante, pH inicial, temperatura, tempo, volume de peróxido de 

hidrogênio inicial, massa de cloreto de sódio inicial, massa de sulfato de 
sódio inicial, foi estabelecida. Os resultados mostraram, em relação à 

presença de sais inorgânicos, que o aumento da massa de cloreto de sódio 
presente no banho causa decréscimo no grau de descoloração (GD).O 

sulfato de sódio trouxe efeito positivo no processo de descoloração, com 

aumento de performance do mesmo. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

POÉTICA E METALINGUAGEM EM PARTIDA DO AUDAZ NAVEGANTE: 
(DES) CAMINHOS DE JOÃO GUIMARÃES ROSA 

 
 

Maria Virgínia Oliveira Maciel 
virginialetras@gmail.com 

FATEA – Faculdade Integrada Teresa D‟ Ávila 

 
ORIENTADOR: Prof. Eduino Orione 

 
Este trabalho visa apresentar uma possível leitura do conto “Partida do 

Audaz Navegante”, revelando os processos de poética e metalinguagem 
presentes nesta obra. Buscando explorar as peculiaridades do trabalho 

narrativo feito por Rosa neste conto. Brejeirinha, a personagem central, 
cria sua própria narração (permeada de poesia) que irá caminhar 

paralelamente com a de Rosa num jogo quase Quixotesco. O trabalho 
lingüístico e a visão que o autor concede a sua personagem levam a 

refletir sobre as origens da palavra e da narrativa. O título: “Poética e 
Metalinguagem” espelha a tentativa de desvelar as potencialidades do 

processo criativo e da poética que Rosa confere a sua personagem 
Brejeirinha. Os jogos com a linguagem são muito mais do que simples 

recursos estilísticos são a própria mensagem do texto. Rosa consegue, 

com este pequeno conto, debater questões importantes sobre a 
significante e significado; colocando o leitor em constante estado de 

reelaboração e questionamento do signo. Toda esta construção 
“ideológica” está presente e tematizada em Brejeirinha. A análise finaliza 

com uma vereda aberta: a aproximação deste conto de Rosa com o 
poema “Antiode” de João Cabral de Melo Neto. 
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ESTUDO DE CASO: OS ELEMENTOS DA ESTRUTURA NARRATIVA - 
ENREDO E PERSONAGENS NO FILME "CLUBE DA LUTA" 

 
Demetrius Augusto Figueiredo 

demetriusfig@itelefonica.com.br 
FATEA – Faculdade Integrada Teresa D‟ Ávila 

 

 
ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 
Em novembro de 1999, em um cinema em São Paulo, o ex-estudante de 

medicina Mateus da Costa Meira, portando uma metralhadora, desferiu 
vários tiros contra a platéia durante uma sessão do filme "Clube da Luta". 

O enredo desse filme foi dado como causador do fato, por esse motivo, 
justifica-se essa pesquisa.O objetivo dessa pesquisa científica é analisar 

os elementos da estrutura narrativa: personagem e enredo, a fim de 
discutir as causas e conseqüências que esta produção cinematográfica 

pode despertar no espectador, tendo como relevante informação a 
possibilidade dos mesmos incitar a violência como forma de se combater o 

anti-consumismo e o anti-materialismo.Essa análise será feita à luz de 
Espinal (1976), Carriérre (1931/1994) Palahniuk (2000) e Abdala Júnior 

(1995). Tanto no livro quanto o próprio filme, mostram claramente que o 

autor Chuck Palahniuk e o diretor Fincher não têm nenhumaintenção de 
incitar a violência, mas sim mostrar uma vida social vazia, em que atos 

violentos podem se tornar um energético para jovens angustiados e sem 
perspectivas de presente e de futuro na atual sociedade contemporânea. 
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O GÊNERO JORNALÍSTICO OPINATIVO: CRÔNICA 

 
Lívia Maria de Oliveira Silveira 

liviamariasilver@bol.com.br 
FATEA – Faculdade Integrada Teresa D‟ Ávila 

Ederson Francisco dos Santos 

 
ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 
Em meio às polêmicas acerca do gênero jornalístico opinativo crônica, 

procurar-se-á mostrar nesse estudo embasado em autores como Mello 
(2003), Coelho (1999) e Menezes (1985) que esse gênero não deve ser 

julgado como menor perante outros gêneros jornalísticos, pois tem o 
propósito de provocar o entendimento e a reflexão diante das situações do 

cotidiano, é onde o leitor se identifica e se encontra através de um texto 
bem elaborado. Foram encontradas três evidências que fundamentam 

essa afirmação: o vínculo entre jornalismo e literatura; o jornalismo não 
pode se julgar senhor da palavra dentro da imprensa diante das 

deficiências que acarreta como relato unívoco em seu texto que pode ser 
traiçoeiro, falso e alienante; ou quando seleciona momentos substituindo 

o real por um real representado que traduz valoração do que se considera 

como momento significativo e; por último, a definição de crônica e sua 
importância no jornal impresso e no contexto social, onde esta foi espaço 

que a literatura encontrou neste universo e nesta neurose fixa por 
objetividade. O jornalismo serve à crônica, aos fatos como motor de 

arranque para seus textos. A literatura serve principalmente da 
universalidade e da profundidade para expor o fato de maneira mais 

humana, jogando com a razão e a emoção do leitor. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:liviamariasilver@bol.com.br


 
 

 

ADOÇÃO: ULTRAPASSANDO LIMITES 
 

Priscila de Paula dos Santos Barbosa 
 pripsbarbosa@gmail.com 

FATEA – Faculdade Integrada Teresa D‟ Ávila 
Simone Pimentel de Souza 

 

ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 

Neste trabalho tratar-se-á da importância da adoção de crianças na 
sociedade contemporânea. Um estudo como este é importante não só 

para os estudiosos da área como também para os leigos que 
desconhecem essa realidade. Sobre este tema, há pouca literatura e 

publicações acadêmicas. O objetivo desta pesquisa pode ser dividido em 
três partes: a primeira seria divulgar e incentivar o processo de adoção; a 

segunda seria conscientizar a população brasileira sobre esta triste 
realidade social: seus problemas e soluções e a terceira parte seria propor 

uma campanha publicitária, elaborada pelas alunas-pesquisadoras, aos 
órgãos governamentais e não-governamentais. Para a fundamentação 

teórica e análise dos dados foram utilizadas várias referências 
bibliográficas, como Antony (2004), Venerando (2004), Silva (2004), 

Berthoud (1997) e Lebovici (1980). Foi realizada uma entrevista com uma 

assistente social e uma psicóloga para melhor entendimento das teorias 
estudadas. Foi utilizado também o Estatuto da Criança e do Adolescente. 

O resultado mostrou que fatos não são feitos somente de números e 
dados. Fatos são feitos de acordo com o que cada um pensa sobre 

determinado assunto. Fatos são feitos de pensamentos e idéias, 
apresentaram-se entrevistas e pesquisas com pessoas que adotaram 

crianças e pessoas que foram adotadas. 
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AS FIGURAS DE LINGUAGEM NOS DISCURSOS PUBLICITÁRIOS: 
UMA NOVA ESTRATÉGIA DE ENSINO E APRENDIZAGEM NO ENSINO 

MÉDIO 
 

Fabiana de Souza Leite 
fabianadesouzaleite@yahoo.com.br 

FATEA – Faculdade Integrada Teresa D‟ Ávila 

 
ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 
Pesquisas lingüísticas atuais e os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 

– apontam as vantagens do ensino da leitura e produção de textos 
orientados por gêneros discursivos (BAKHTIN, 1992) para o 

desenvolvimento da competência lingüística, textual e discursiva dos 
alunos. Porém, sabe-se, no entanto, que essa orientação pedagógica 

ainda não é uma realidade nas escolas brasileiras, por uma série de 
fatores que dificultam a atualização do sistema de ensino. Algumas 

pesquisas que visam à transposição didática de propostas já lançadas por 
autores que vêm se dedicando ao tema nos últimos anos, são uma 

necessidade atual. Este estudo objetiva subsidiar o trabalho de 
professores e escritores de livros didáticos de Língua Portuguesa e servir-

lhes de inspiração para a utilização de uma nova estratégia de ensino e 

aprendizagem das figuras de linguagem por meio dos discursos nos 
anúncios publicitários.Surgiu, então, a proposta desse estudo: mudar a 

metodologia de ensino e aprendizagem utilizada no Ensino Médio; ao 
invés deste conteúdo programático estar ligado à linguagem literária, 

distante da realidade do aluno, propõe-se o ensino ligado à 
contemporaneidade, como a linguagem utilizada nos anúncios 

publicitários. 
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O SLOGAN NO DISCURSO SUASÓRIO PUBLICITÁRIO DA MARCA 
CHOCOLATES GAROTO 

 
William Barbosa 

Prizinha_lica@hotmail.com 
FATEA – Faculdade Integrada Teresa D‟ Ávila 

Janos Siktar Suveges 

 
ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 
Explicar em poucas e precisas palavras sensações ou conceitos profundos, 

encontrar a essência, captando seu vasto universo é um exercício 
contínuo dos publicitários. Implica dizer que o slogan é um elemento 

pragmático de comunicação suasória, e resulta obviamente de um 
trabalho esmerado do emissor com a linguagem, objetivando obter a 

memorização da mensagem de forma mais rápida e profunda por parte do 
destinatário. E, como condensa e sintetiza informações, em geral 

imperativas ou afirmativas, o slogan é um aliado incontestável de toda e 
qualquer ideologia. Este estudo tem como objetivo analisar o slogan e seu 

poder de persuasão na campanha publicitária da marca Chocolates 
Garoto. A análise dos dados foi feita à luz de autores como Citelli (1985), 

Carrascoza (2003) e Carvalho (2003). Os resultados mostraram que a 

agência publicitária W/Brasil baseou-se em um recurso lingüístico 
denominado repetição para conquistar a adesão do destinatário. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

A GLOBALIZAÇÃO E O USO DE BICICLETAS NA CIDADE DE LORENA 
 

Evandro Moreira dos Santos 
evandro_jornalismo@yahoo.com.br 

FATEA – Faculdade Integrada Teresa D‟ Ávila 
 

ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 
A sociedade necessita tomar consciência dos novos paradigmas culturais, 

econômicos, sociais e mercadológicos, pois há um abismo social entre 
elite e marginalizados, em todo o território nacional, mais especificamente 

na cidade de Lorena, que é o foco desse estudo. O objetivo desta pesquisa 
é verificar o contexto social lorenense, analisar como a “classe 

marginalizada” enfrenta o problema de incorporar os novos paradigmas 
citados na era da globalização. A nossa hipótese é que a proliferação das 

bicicletas na cidade está associado a fenômenos culturais, sociais e 
principalmente econômicos. Estamos aplicando diversos questionários e 

analisando os dados à luz de Tavares (2003), Rabin (2003), Giddens 
(2002) e Castells (1999). 
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GÊNEROS JORNALÍSTICOS OPINATIVOS: CARICATURAS E 
CHARGES 

 
Lara Monique Oliveira Almeida 

espiadearton@aol.com 
FATEA – Faculdade Integrada Teresa D‟ Ávila 

Ronilce dos Santos Ayres 

 
ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 
A dificuldade que existe em diferenciar gêneros jornalísticos não é 

identificada apenas por estudantes de Jornalismo. Quando consideramos o 
público em geral, essa dificuldade se faz ainda maior. Percebemos então a 

importância dessa pesquisa. Primeiramente, analisamos os gêneros 
jornalísticos opinativos (Melo, 2003), confrontamos teoria e prática (Nery, 

1998)e em seguida aplicamos uma pesquisa etnográfica. O objetivo desse 
estudo é diferenciar os gêneros jornalísticos, diferenciando a teoria da 

prática. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

O SLOGAN SUASÓRIO E A ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS NA CAMPANHA 
PUBLICITÁRIA DO LEITE MOÇA-NESTLÉ 

 
Giulianna Godoy Graber 

giugraber@hotmail.com 
FATEA – Faculdade Integrada Teresa D‟ Ávila 

Nicolas de Oliveira Prado 

 
ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 
Este trabalho tem como objetivo analisar o poder do slogan e a linguagem 

persuasiva na campanha publicitária do produto alimentício Leite Moça, da 
empresa Nestlé. A análise desse material foi embasada à luz de 

Carrascoza (2003) e Reboul (1975). Os resultados mostraram que a 
empresa está preocupada com a linguagem contemporânea e ao mesmo 

tempo mantém-se fiel ao seu público-alvo, a mulher. A campanha estreou 
em novembro de 2004 e possuía como tema o amor e suas diversas 

formas – “Toda forma de amar vale a pena.Toda forma de amar faz bem” 
– tendo como foco um poema criado especialmente para a divulgação do 

produto. 
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CARACTERIZAÇÃO ESTRUTURAL E ÓTICA DO DIGLIME 
POLIMERIZADO A PLASMA 

 
Rodrigo Sampaio Fernandes 

rodrigosamf@yahoo.com.br 
UNESP- Universidade Estadual Paulista- Campus Guaratinguetá 

 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Rogério Pinto Mota 
 

O presente trabalho visou a caracterização estrutural e ótica do Diglime ( 
dietilenoglicoldimeltiléter)polimerizado via plasma de baixa energia. Para a 

caracterização estrutural foi obtido os espectros infravermelhos dos filmes 
obtidos, sendo que estes se apresentavam proximos ao espectro do 

diglime não polimerizado. Para a caracterização ótica foi obtido o espectro 
no ultra-violeta visivel, a partir do qual pode-se calcular os valores do gap 

ótico para os varios parâmetros utilizados na obtenção dos filmes finos, 
sendo que por fim obteve-se o indice de refração para os parâmetros 

utilizados. 
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ANÁLISES ENERGÉTICA, EXERGÉTICA E ECONÔMICA DE CENTRAIS 
DE COGERAÇÃO COM RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS 

 
Juliana Queiroz Albarelli 

jualbarelli@hotmail.com 
FAENQUIL – Faculdade de Engenharia Química de Lorena 

 

ORIENTADOR: Prof. Marcelo Rodrigues de Holanda 
 

Os resíduos sólidos municipais (RSM), atualmente, constituem-se em 
problema sério nas grandes cidades, visto que a sua disposição 

inadequada poderá causar inúmeros malefícios tanto à saúde dos seres 
humanos quanto ao próprio meio ambiente. Uma das informações 

disponíveis sobre as quantidades de resíduos no Brasil data de um 
levantamento nacional realizado pelo IBGE em 1989. Segundo esse 

estudo, diariamente são produzidas no Brasil 242000 toneladas de lixo, 
das quais cerca de 90000 correspondem aos RSM. O destino desta enorme 

quantidade de lixo gerado é o seguinte, de acordo com o referido 
levantamento: céu aberto (76%); aterro sanitário (10%); aterro 

controlado (13%); usina de compostagem (0,9%); usina de incineração 
(0,1%). Diante dessa situação e de vários outros apontamentos feitos por 

muitos pesquisadores, algumas outras técnicas de gerenciamento de RSM 

(compostagem, incineração e reciclagem) têm sido estudadas e testadas 
como alternativas à aterragem. Em comparação com a disposição em 

aterros sanitários, destaca-se, ainda, que a incineração (desde que 
conduzida de maneira ambientalmente segura) não apresenta o problema 

da geração e tratamento de percolado, além das emissões gasosas 
permanentes que caracterizam os aterros sanitários. Porém, o 

investimento inicial e o custo do processo de incineração são muito 
maiores. Logo, há uma percepção de que a geração de energia elétrica 

acoplada à incineração de RSM pode trazer vantagens tanto do ponto de 
vista energético quanto econômico. Nesse sentido, o objetivo principal 

deste projeto de iniciação científica é desenvolver análises energética, 
exergética e econômica em duas tecnologias de cogeração (ciclo a vapor e 

ciclo combinado), levando em conta o benefício (ou renda) oriundo da 
prestação de serviços de destruição (ou combustão), de forma a concluir 

qual ou quais dessas usinas elétricas são viáveis para a geração de 

eletricidade na Região de Guaratinguetá. 
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OTIMIZAÇÃO AMBIENTAL DE CENTRAIS DE COGERAÇÃO COM 
RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS 

 
Juliana de Faria Siqueira 

jufasi21@yahoo.com.br 
FAENQUIL – Faculdade de Engenharia Química de Lorena 

José Antônio Perrella Balestieri 

 
ORIENTADOR: Prof. Marcelo Rodrigues de Holanda 

 
O aumento da demanda de energia elétrica mundial, em conjunção com o 

ainda reduzido nível de consciência para o uso racional da mesma, faz 
com que muitos países busquem viabilizar cada vez mais os recursos 

renováveis (como o lixo urbano e a biomassa) através do emprego da 
tecnologia de incineração para a geração de eletricidade. Porém, é preciso 

estar atento aos impactos que tal geração de energia, através da emissão 
de poluentes atmosféricos, possa causar ao meio ambiente e à sociedade. 

Nesse sentido, faz-se necessário não só obedecer às leis ambientais, ou 
empregar tecnologias de redução/controle das emissões (seja as que 

atuam diretamente na fonte geradora ou as de cunho ambiental 
intrínseco), mas também articular mecanismos que internalizem 

externalidades a fim de minimizar os danos sociais e ambientais. Este 

projeto de iniciação científica tem como objetivo principal calcular, 
trabalhando com o triplo e o quádruplo da vazão mássica de lixo 

incinerável na Região de Guaratinguetá, a taxa ou externalidade 
ambiental unitária ótima (isto é, calcular o custo do dano social unitário 

ótimo) como sugestão a ser, possivelmente, implantada no Brasil (em 
função de um mecanismo econômico) por algum órgão de proteção 

ambiental. 
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DUAS MÁSCARAS DO MESMO ROSTO: O HUMOR E A TIMIDEZ EM 
AUGUSTO MONTERROSO 

 
Ana Margarida Dutra de Oliveira Silva 
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FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 

 

ORIENTADOR: Profa. Graziela Zamponi 
 

 
Parte da monografia do curso de pós-graduação latu sensu 'O texto 

Literário', este trabalho aborda a timidez e o humor como recursos 
ficcionais na obra do escritor guatemalteco Augusto Monterroso. Partindo 

da premissa de que o trabalho do ficcionista exige conhecimento e 
técnica, além de inspiração; e de que esta última, muitas vezes, pode 

originar-se da imposição de temas aos quais o autor é compelido a 
ceder;entende-se que para conciliar a obrigatoriedade que os assuntos lhe 

impõem e ao mesmo tempo manter sua privacidade como indivíduo, sem 
expor-se além do necessário, o artista tenha que lançar mão de recursos 

que disfarcem sua voz real em outras vozes, muitas vezes por meio de 
personagens, acontecimentos trágicos, humorísticos, entre outros. 

Augusto Monterroso admite a timidez e o humor como instrumentos de 

sua escrita, que, como máscaras, encobrem sua voz, permitindo que ceda 
às exigências da inspiração sem que, verdadeiramente, se exponha. 
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ESTUDO DA CONDUÇÃO DO CALOR EM COORDENADAS 
CARTESIANAS UTILIZANDO MÉTODOS NUMÉRICOS 
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Cristiana Gobbi Macedo 
 

ORIENTADOR: Profa. Janaína Ferreira Batista Leal 
 

O conhecimento da aplicação de métodos numéricos à engenharia é 
fundamental para a formação básica dos estudantes de graduação. O 

método numérico de diferenças finitas tem grande aplicação em 
problemas de transferência de calor. O trabalho em questão baseia-se no 

estudo de alguns casos de condução de calor em regime permanente para 
fluxo unidimensional com e sem geração interna de calor e bidimensional 

sem geração de calor. As condições de contorno envolveram as condições 
mistas de 1a, 2a e 3a espécies. Para todos os casos foi apresentada a 

solução analítica e a solução numérica utilizando o método de diferenças 
finitas. O trabalho consistiu em comparar graficamente a solução 

numérica com a respectiva solução analítica. Para o método das 

diferenças finitas utilizou-se a discretização por diferenças centrais e o 
método iterativo de Gauss–Seidel para a resolução das equações 

algébricas. Os resultados obtidos apresentaram uma boa concordância 
entre as soluções analíticas e numéricas. No caso bidimensional observou-

se que com o aumento da relação entre a largura e a altura, as isotermas 
tornam-se equidistantes e começam a assumir um perfil mais horizontal. 

Estudou-se também a solução de problemas com a condutividade térmica 
variável com a temperatura, considerando-se regime unidimensional, 

permanente, sem e com geração interna de calor. Um dos resultados 
obtidos é que no caso sem geração de calor, observou-se uma mudança 

no perfil de temperatura de linear para não linear. No caso com geração 
de calor observou-se que o perfil continua sendo parabólico, como é o 

perfil normal para casos com condutividade constante, porém há uma 
mudança no ponto de máximo da curva. Instituição de fomento : FAPESP 
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DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS A BASE 
DE ZRO2-AL2O3 VISANDO APLICAÇÃO COMO COMPONENTE 

PROTÉTICO 
 

Luís Henrique Perdão Teixeira 
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FAENQUIL – Faculdade de Engenharia Química de Lorena 

Claudinei dos Santos 
 

ORIENTADOR: Prof. Claudinei dos Santos 
 

O objetivo do presente trabalho é o desenvolvimento e caracterização de 
compósitos sinterizados à base de ZrO2-Al2O3 para emprego em 

reabilitações com implantes osteointegráveis. O desenvolvimento dos 
compósitos cerâmicos seguiu a rota de processamento convencional 

utilizando prensagem a frio com subseqüente sinterização, em 
temperaturas entre 1500 e 1600 OC, sendo depois caracterizados quanto 

à sua densidade relativa, fases presentes, microestrutura, além das 
propriedades mecânicas (dureza e tenacidade à fratura). Os resultados 

foram correlacionados visando obter uma composição ótima de Al2O3 a 
ser adicionada ao ZrO2, gerando um material que possua alta tenacidade 

à fratura e apresente incrementos na dureza, devido à incorporação de 

Al2O3. 
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PRINCIPAIS HABILIDADES E COMPETÊNCIAS EXIGIDAS DO RECÉM 
FORMADO EM ADMINISTRAÇÃO PELO MERCADO DE TRABALHO DO 

VALE DO PARAÍBA 
 

Renata Guedes Barreiros 
renatabarreiros@yahoo.com.br 

UNISAL - Centro Universitário Salesiano de São Paulo 

 
ORIENTADOR: Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva 

 
O formando em administração, no decorrer do seu curso deve aprender a 

desempenhar funções administrativas, visando alcançar vantagens 
competitivas e, de acordo com Bateman e Snell (1998) necessita também 

articular funções e habilidades administrativas no desempenho de sua 
atividade profissional. Este projeto visa pesquisar junto às empresas 

localizadas no Vale do Paraíba, as demandas exigidas ao recém formado 
em Administração de Empresas em relação às habilidades e competências 

que um acadêmico deve adquirir em seu processo de formação. Pretende-
se conhecer o perfil desejável de um recém formado em administração de 

empresas por meio da aplicação de questionários e entrevistas com 
profissionais das áreas de Recursos Humanos. Com isto será possível ao 

sistema universitário da região avaliar a correlação entre os 

conhecimentos acadêmicos que oferecem e as exigências que o mercado 
impõe sobre estes profissionais. Na nova ótica de mercado, o profissional 

deverá dominar a fundo algum instrumento tecnológico, ter ação 
dinâmica, de forma que sua atividade possa ser exercida em qualquer 

lugar do mundo, geralmente vinculada ao setor de serviços, e deverá ter, 
simultaneamente, um profundo conhecimento sobre vários assuntos, 

principalmente na sua área de atuação. Como afirmam MORAES, LIMA 
(2000), torna-se “evidente a necessidade do Administrador adotar novas 

estratégias”, explorando suas habilidades de conhecimento e 
relacionamento buscando elevar sua postura ética de forma a garantir sua 

competência e qualidade profissional. 
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GÊNERO JORNALÍSTICO : ENTREVISTA 
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ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 

Esta pesquisa objetiva caracterizar os tipos de entrevistas e verificar sua 
aplicação em três jornais impressos que circulam nas cidades de Lorena, 

Caçapava e Cruzeiro.O embasamento teórico ocorreu à luz de Mello 
(1985)e Lage (2003). As análises e os resultados auxiliaram a traçar o 

perfil do entrevistador e as estratégias de entrevistas utilizadas pelos 
jornalistas atuantes nas respectivas cidades. 
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XILITOL: PRODUÇÃO BIOTECNOLÓGICA E APLICAÇÕES 
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O xilitol é um poliálcool de cinco carbonos pentahidroxilado que é 

produzido atualmente em escala industrial por via química sob altas 
pressões e temperaturas, sendo necessárias etapas intensivas de 

purificação para a remoção de sub-produtos gerados antes e durante o 
processo. Estas etapas, aliadas ao alto custo energético do processo, 

encarecem o produto, o que motiva a busca de rotas alternativas de 
produção. Entre essas, a via biotecnologica vem sendo bastante estudada 

nos últimos anos, devido a utilização de condições amenas de 
temperatura e pressão no processo e tendo a possibilidade de aproveitar 

os resíduos lignocelulósicos, que são abundantes no Brasil. Outra 
motivação certamente foi o alto nível de poluição e a necessidade de 

tratamento dos resíduos inerentes à rota química. Este poliálcool 

apresenta importantes aplicações nas indústrias alimentícia, odontológica, 
cosmética e médico-farmacêutica . Entre as principais propriedades deste 

composto, destaca-se o seu uso como adoçante alternativo, o seu poder 
anti e não cariogênico, o seu efeito umectante em produtos cosméticos, o 

seu uso como agente de prevenção de infecções em crianças e otite 
aguda, o seu uso por pessoas obesas, diabéticas e pacientes portadores 

de deficiência de glicose-6-P-desidrogenase e também a sua utilização no 
controle de osteoporose. Este trabalho tem por objetivo principal 

apresentar detalhadamente a via biotecnológica de obtenção deste 
produto e suas principais aplicações nas diferentes áreas, as quais tem 

mostrado um crescente e importante avanço nos últimos anos. 
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A INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO: O PAPEL DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS 
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Vanessa de Brito Poveda 
 

ORIENTADOR: Vanessa de Brito Poveda 
 

As infecções do trato urinário (ITU) destacam-se dentre as infecções 
hospitalares, tanto pela sua alta freqüência, como também, pelas 

possíveis complicações e repercussões econômicas advindas do aumento 
do tempo de internação e terapêutica apropriada, envolvendo ambos os 

sexos, em diferentes faixas etárias. A presente investigação pretendeu 
apresentar os novos tipos de materiais para cateterização vesical 

disponíveis no mercado e demonstrar ainda, as vantagens e desvantagens 
dessas novas tecnologias. Para tanto, realizou-se uma revisão bibliográfica 

nas bases de dados indexados Lilacs e Scielo, incluindo periódicos, teses e 
dissertações que abordavam o tema, publicado de janeiro de 1995 a maio 

de 2005. Os artigos foram lidos na íntegra e estabelecidas categorias 

conforme o tema investigado e as principais recomendações. Verificamos 
que o cateter mais utilizado é o de látex, em virtude de seu baixo custo, 

porém, apresenta um maior risco de obstrução, devido à degradação física 
do próprio material em contato com o pH da urina. Em contrapartida o 

cateter de silicone demonstra um menor risco de obstrução inflamatória, 
quando comparado ao látex e teflon, como desvantagem permanece o seu 

alto custo. Já os cateteres impregnados com nitrofurozona, prata e 
hidrogel demonstraram em estudos preliminares grandes benefícios, 

reduzindo significativamente a incidência de ITU e bacteremia em 
pacientes submetidos à sondagem de curta duração, estabelecendo, 

assim, uma relação custo-efetiva. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:lisandra_mdiniz@hotmail.com


 
 

 

OS SLOGANS E AS CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DAS SANDÁLIAS 
HAVAIANAS 
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ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 

Este estudo tem como objetivo analisar a trajetória dos slogans nas 
campanhas publicitárias das Sandálias Havaianas, além de conceituar sua 

força persuasiva diante dos consumidores e dos mercados em que elas 
competem.Os slogans foram analisados à luz de Reboul 

(1995).Constatou-se nas análises que a maioria de seus slogans se 
preocupou em criar uma identidade com o consumidor do produto por 

meio da qualidade. Nos anúncios prevalecem o caráter testemunhal e uma 
tipologia humorística, característica principal de seus anúncios para atingir 

um público-alvo jovem. 
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REUTILIZAÇÃO DA ENZIMA XILANASE NO PROCESSO DE 
BIOBRANQUEAMENTO DE POLPA CELULÓSICA DE BAGAÇO DE 

CANA 
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ORIENTADOR: Prof. Adilson Roberto Gonçalves   

 
Foi estudado a reciclagem da enzima xilanase utilizada no 

biobranqueamento de polpas Acetosolv do bagaço de cana, realizando 
séries de tratamentos enzimáticos por um determinado tempo. Ao final de 

cada série de tratamento o filtrado foi recolhido e acrescentado em outra 
polpa. Para analisar o efeito da enzima nas polpas, determinou-se o 

número kappa e a viscosidade de cada amostra. A reutilização da enzima 
foi acompanhada através da medição da atividade enzimática no início e 

no término de cada tratamento. Foram realizados quatro experimentos, 
utilizando-se duas enzimas comercias: a Cartazyme HS da Sandoz e a 

Pulpzyme da Novozyme, alterando-se a dose inicial de enzima, o tempo 
de reação e o solvente. Os três primeiros experimentos foram realizados 

com a enzima Cartazyme no tempo de reação de 4 h, enquanto no quarto 

experimento utilizou-se a enzima Pulpzyme no tempo de 2 h. As doses de 
enzima, do primeiro ao quarto experimento, foram 18, 36, 36 e 22 UI/g 

de polpa seca, respectivamente. Em relação ao solvente, no terceiro 
experimento usou-se tampão de acetato de sódio 0,05 mol.L-1 com um 

pH 5,5, enquanto nos outros utilizou-se a água destilada. Com os valores 
obtidos notou-se que a recuperação da enzima Pulpzyme é menor 

(somente 2% de recuperação) do que a enzima Cartazyme (20% de 
recuperação). No entanto, houve uma redução de 54% no número kappa 

das polpas tratadas com a enzima Pulpzyme, enquanto não se notou 
nenhuma redução significativa com a enzima Cartazyme. Já na 

viscosidade, observou-se que o seu valor cai 35% com a utilização da 
enzima Pulpzyme e com a Cartazyme não houve queda e sim um 

aumento. O uso de tampão no tratamento enzimático com a enzima 
Cartazyme não apresentou nenhuma vantagem, pois em ambos os 

solventes, a água e o tampão, a recuperação da enzima foi o mesmo, em 

torno de 19%. Comparando a ação da Cartazyme com a da Pulpzyme, 
concluímos que esta consegue extrair melhor a lignina residual da polpa, 

só que, no entanto, ela degrada a celulóse. 
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"CRENDICES COTIDIANAS SOBRE QUESTÕES BIOLÓGICAS À LUZ 
DA CIÊNCIA" 
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ORIENTADOR: Prof. Luiz Eduardo Corrêa Lima 

 
O presente trabalho faz parte do Projeto do Colégio de Aplicação da FATEA 

e está sendo desenvolvido pelos alunos do terceiro ano do ensino médio 
do Instituto Santa Teresa, sob a orientação do Coordenador e de 

acadêmicos do segundo ano do curso de Biologia da FATEA e tem por 
objetivo fazer uma comparação e uma discussão entre cinco crendices 

muito disseminadas no pensamento da comunidade lorenense e a 
realidade científica em relação as mesmas. As cinco crendices 

consideradas ("Mito do Lobisomem", "Mito do Boto", "Mito do Macho", 
"Mito da Celulite" e o "Mito da Coca-cola") foram escolhidas a partir da 

análise obtida das referências encontradas sobre o assunto. Esses mitos 

abordam propositalmente questões distintas e implicam em posições 
culturais, sociais e temporais diferentes, exatamente para que seja 

possível observar as diferentes situações e opiniões. Após escolher as 
cinco crendices consideradas, os autores elaboraram um questionário que 

será aplicado a uma parcela significativa da população de Lorena, no 
intuito de averiguar a opinião popular sobre essas crendices e sobre a 

possível veracidade de alguns dos argumentos empregados pelos 
entrevistados. Os questionários procurarão abranger e diversificar a 

opinião dos mais diferentes segmentos etários, sociais e culturais do 
município de Lorena, a fim de estabelecer uma amostragem efetivamente 

representatitiva da comunidade local. Os resultados obtidos das 
entrevistas serão analisados e confrontados com a veracidade científica 

sobre o assunto, no intuito de tentar explicar a existência do mito ou 
relacioná-la com algum aspecto que possa justificar a sua existência e 

também a sua manutenção no pensamento popular, mesmo quando não 

há nemhum argumento verdadeiro em favor de sua crença. 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

HÁBITOS ORAIS DELETÉRIOS EM CRIANÇAS EM IDADE PRÉ-
ESCOLAR 
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O presente estudo tem por objetivo avaliar maloclusões em crianças entre 

seis e sete anos de idade que apresentam hábitos orais deletérios, tais 
como o uso indiscriminado de chupeta, a sucção de dedo ou mamadeira. 

Esse estudo foi realizado com as crianças da primeira série do Instituto 
Santa Tereza, em Lorena/SP.AS informações foram coletadas por meio de 

um questiónario sobre hábitos orais deletérios e aplicado aos pais ou 
responsáveis dos participantes da amostra.Para completar as informações 

obtidas no questionário foi realizado um exame clínico da oclusão dentária 
de cada criança visando avaliar algum tipo de maloclusão causada por 

hábitos orais.Os resultados apontaram que 64,7%(N=11) das crianças 

com hábitos orais deletérios apresentaram maloclusão dentária.A 
maloclusão mais comum entre as crianças estudadas foi a mordida aberta 

anterior29,4% (N=5), seguida da mordida cruzada bilateral ou unilateral 
17,1% (N=3).Observou-se ainda que a maioria das crianças apresentaram 

o hábito de sucção de chupeta 76% (N=12), seguida pelo hábito de 
sucção digital e mamadeira 17,1% (N=3). Quanto à classificaçãode Angle 

observou-se que 58,9% (N=10) eram classe II enquanto 41,1% (N=7) 
eram classe I. Não foram encontrados casos de classe III de Angle nessa 

amostra. O aumento da sobressaliência foi detectado em 35,3% (N=6) 
dos participantes da amostra. 
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FATORES DE RISCO E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO SÍTIO 

CIRÚRGICO EM CESÁREAS 
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FATORES DE RISCO E FORMAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DO SÍTIO 
CIRÚRGICO EM CESAREANAS 1 Raquel Aparecida de Bortoli Assis 2 

Rosana Gonçalves da Silva Santos 2 Vanessa de Brito Poveda 3 A infecção 
do sitio cirúrgico (ISC) é uma importante complicação na cesariana com 

incidência variando de 1,1% em pacientes de baixo risco, até 9,6% em 
populações mistas de baixo e alto risco. Considerando a alta hospitalar 

cada vez mais precoce e que determinadas situações no transcorrer do 
parto parecem influir no aumento da incidência de ISC, lembrando que, 

cabe aos profissionais de saúde conhecerem estes aspectos para umas 
atuações mais conscientes, baseadas em princípios científicos, de maneira 

a prevenir ou reduzir as taxas de infecção, propomos a presente 

investigação que pretendeu conhecer quais aspectos são abordados pela 
literatura latino-americana sobre o tema infecção do sítio cirúrgico em 

cesarianas. Para tanto, realizamos uma revisão bibliográfica da literatura 
Latino-Americana, nas bases de dados indexadas Lilacs e Scielo, em busca 

de artigos referentes ao tema, publicadas de janeiro de 1995 a maio de 
2005. Os artigos localizados foram lidos na íntegra e estabelecidas 

categorias conforme o tema investigado e as principais recomendações. 
Avaliaram-se 28 publicações, os principais temas abordados como fatores 

de risco nas publicações analisadas foram: ruptura prematura de placenta, 
tempo de estadia hospitalar e parto prolongado. Como aspectos 

preventivos os temas abordados foram: a utilização adequada de 
antibioticoprofilaxia e a importância da técnica cirúrgica. Este estudo pôde 

demonstrar a importância de um adequado acompanhamento médico e de 
enfermagem a gestante, ressaltando-se a relevância de um pré-parto 

rigoroso para que se evitem complicações futuras. DESCRITORES: 

Cesáreas. Infecção da ferida operatória. Ferida operatória. 1. Trabalho de 
conclusão de curso de graduação em enfermagem apresentado as 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila (FATEA). 2. Alunas do 4º ano do 
curso de graduação em enfermagem das Faculdades Integradas Teresa 

D‟Ávila (FATEA). 3. Orientadora. Enfermeira. Doutoranda do Programa de 
Enfermagem Fundamental da Universidade de São Paulo (USP). 
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Nos tempos de hoje, a criança deve ter um contato precioso com a leitura, 
pois através dela absorve um mundo imaginário e consegue compreender 

melhor o mundo que a cerca. Pensando nisso, nosso projeto destaca o 
trabalho com as fábulas, gênero de fala simples, curto e direto capaz de 

levar o aluno a notar as inúmeras possibilidades de leitura proporcionadas 
por esse tipo de texto. Além disso, as fábulas permitem o resgate de 

alguns valores que foram sufocados pela sociedade capitalista, baseada no 
ter, no consumismo e na aparência. É sabido também que as fábulas 

resgatam o mundo “maravilhoso” e apresentam em sua estrutura e em 
sua temática alguns arquétipos ainda latentes hodiernamente. Por isso, 

desejamos sugerir um caminho para que o professor possa, por meio de 
tal gênero, transformar o aluno num leitor competente. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

DIFICULDADES APRESENTADAS PELOS OSTOMIZADOS NO 
AUTOCUIDADO APÓS ALTA HOSPITALAR 

 
Regina Mara Lombardi de Souza 

regina.mara@itelefonica.com.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D' Ávila 

Magali Beatris da Silva Monteiro 

Vera Lúcia Martins 
Ana Beatriz Pinto da Silva Morita 

 
ORIENTADOR: Profa. Ana Beatriz Pinto da Silva Morita 

 
DIFICULDADES APRESENTADAS PELOS OSTOMIZADOS NO 

AUTOCUIDADO APÓS ALTA HOSPITALAR Regina Mara Lombardi de 
Souza¹; Magali Beatris da Silva Monteiro²; Vera Lúcia Martins³, Ana 

Beatriz Pinto da Silva Morita4 As motivações para a realização deste 
estudo partiram da experiência de uma das autoras com um estoma 

temporário e da vivência profissional das demais, na área de saúde. No 
desempenho dos diferentes papéis, observaram-se as dificuldades dos 

ostomizados e seus familiares, para o desenvolvimento do cuidado após a 
alta hospitalar, por terem que se adaptar à nova condição, sem ter sido 

devidamente orientados. O presente estudo se propõe a identificar as 

dificuldades vivenciadas pelos ostomizados no autocuidado, após a alta 
hospitalar. O desenvolvimento se deu por meio de levantamento 

bibliográfico de periódicos nacionais, no período de 1994 a 2004. 
Constatou-se que o ostomizado apresenta inúmeras dificuldades para o 

autocuidado como: conflito de sentimentos, alteração da imagem corporal 
levando ao isolamento social, complicações com o estoma, a falta de 

habilidade para manipular o material e também para o processo de 
reabilitação e reintegração social, evidenciando a necessidade da 

orientação do enfermeiro no pré e pós-operatório, a fim de evitar ou 
amenizar essas dificuldades. É importante ressaltar que o ostomizado 

pode manter seu estilo de vida, trabalhando e convivendo normalmente 
com as pessoas e que essa reintegração pode ser facilitada, quando um 

profissional de saúde ou uma equipe multidisciplinar intra ou extra-
hospitalar se dispõe a orientá-lo. ¹,²,³,4 Graduação em Enfermagem 

Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila – Lorena – SP 
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A ATUALIDADE DO SISTEMA PREVENTIVO DE DOM BOSCO 
 

Cássia Maria Cartolano de Souza Nunes Vianna 
moacir.marton@itelefonica.com.br 

FATEA - Faculdades Integradas Teresa D' Ávila 
Vera Lúcia Jannuzzi Marton 

 

ORIENTADOR: Walter Moreira 
 

Nosso trabalho tem como tema a pedagogia salesiana, que muito contribui 
para a educação dos jovens e tem bases fundamentais e importantes. 

Mostraremos a atualidade do Sistema Preventivo de Dom Bosco criado a 
mais de um século e elogiado por tantos educadores e atuais como Rubem 

Alves, Gabriel Chalita, Moacyr Gadotti, Paulo Freire. Esses educadores 
reiteram que a educação está baseada, proncipalmente no afeto, no 

carinho e no relacionamento professor-aluno. Dom Bosco partilhava da 
concepção de que a educação é uma forma de prevenção da 

marginalização e de melhoria da sociedade. Essa proposta é atualíssima e 
é o que a LDB propõe por meio da inclusão no sistema educacional, tendo 

como objetivo evitar a evasão escolar e a marginalização. 
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SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE PATOLOGIAS RELACIONADA A 
ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR (ATM) 

 
André Solon de Carvalho 

andresolon@feg.unesp.br 
Unesp – Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá 

 

ORIENTADOR: Mauro Pedro Peres 
 

Abrir e fechar a boca é um dos movimentos biomecânicos mais 
importantes do ser humano, sendo um dos primeiros a ser realizado antes 

mesmo do nascimento. Ele é responsável pela deglutição, mastigação, 
respiração e a fala. Este movimento é realizado por um conjunto articular-

músculo-esquelético, chamado sistema estomatognático, no qual destaca 
a mais complexa articulação do corpo humano, denominada de Articulação 

Temporo Mandibular (ATM). Sua disfunção acarreta uma série de 
problemas sempre acompanhada de dores, no qual grande parte da 

população mundial apresenta distúrbios neste sistema, necessitando a 
busca de tratamento. Apesar de estudos já realizados, torna-se ainda 

imprescindível uma abordagem específica do tema, no qual a ausência de 
parâmetros existentes, e mundialmente aceitos, para a avaliação e 

diagnósticos, comprometem os objetivos do tratamento, que atualmente 

depende mais da experiência do terapeuta do que de evidências 
científicas. Desta forma este trabalho contribui para a obtenção de 

conhecimentos, esclarecimentos e cuidados com os pacientes que sofrem 
de Disfunção Temporo Mandibular (DTM). Seu principal objetivo é, 

mensurar e diagnosticar anormalidades durante o movimento biomecânico 
da abertura e fechamento da boca, através de um sistema de captação de 

imagens. Utiliza-se de equipamentos de baixo custo e de fácil manuseio, 
comparado a sistemas disponíveis hoje no mercado. As imagens obtidas 

são processadas por um software específico para este fim, onde os dados 
são tratados e modelados, analizando a amplitude máxima da abertura da 

boca, fornecendo ao profissional da área parâmetros capaz de auxiliar o 
diagnóstico das disfunções estruturais do sistema mastigatório, e 

determinar dados importantes para a orientação e o planejamento do 
tratamento de possíveis patologias da Articulação Temporo Mandibular. 
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ECONOMIA DO CONSUMO DE ENERGIA EM MICROCOMPUTADORES 
 

André Prado 
andreprado2004@terra.com.br 

Universidade Federal de Itajubá 
 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Roberto Alves de Almeida 

 
Trata-se de um estudo que pretende demonstrar resultados que muitos 

Gerentes de T.I. (Tecnologia da Informação) buscam para apresentar ao 
ambiente corporativo. As análises foram realizadas em uma Instituição de 

Gestão Pública, a Prefeitura Municipal de Lorena. Entretanto, os resultados 
de redução no consumo de energia servem como parâmetro para qualquer 

Instituição, Indústria ou Organização. Economizar energia, além de 
reduzir custos, é muito importante para o menor impacto ao meio-

ambiente, o desenvolvimento sustentável e preservação dos recursos 
naturais para as gerações futuras. 
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A MORTE: UM PARADIGMA PARA O ENFERMEIRO 
 

Fernando Nogueira dos Santos 
fernandinhon@uol.com.br 

FATEA - Faculdades Integradas Teresa D' Ávila  
Beatriz da silva Almeida 

Claudia Maria Moreira 

 
ORIENTADOR: Profa. Fabiola Vieira Cunha 

 
A MORTE: UM PARADIGMA PARA O ENFERMEIRO Fabiola Vieira Cunha; 

Beatriz da Silva Almeida; Claudia Maria Moreira; Fernando Nogueira dos 
Santos RESUMO Nossa sociedade exalta a saúde, a vida e a mocidade. A 

morte é um assunto evitado e adiado entre os seres humanos de um 
modo geral. Mesmo quando iminente ela é com freqüência negada, apesar 

disso, a morte não é uma ocorrência rara nas salas de emergência e 
enfermarias de hospitais ou entre a população enferma na comunidade. O 

objetivo é fornecer subsídios ao enfermeiro para refletir e discutir os 
pontos que envolvem as questões da morte, prestar uma melhor 

assistência aos pacientes sem possibilidades de cura ou na eminência de 
morte, sem ocorrer fuga como refere BOEMER. O estudo realizado através 

de buscas em periódicos e referências, nos mostra que a morte é um 

tema evitado e pouco debatido entre os enfermeiros, poucos são os 
profissionais que encaram de frente esse tema a ponto de saber identificar 

suas fases, e compreender os anseios do paciente terminal e seus 
familiares. Conclui-se que o processo de morte e morrer ainda não é bem 

interpretado, que a morte é uma constante na área da saúde e o 
despreparo dos enfermeiros faz com que o “morrer” seja um ato solitário, 

impessoal e mecânico em muitos casos. Esse estudo nos mostra que o 
enfermeiro como parte integrante da equipe de saúde deve estar 

preparado, essencialmente, para a promoção e preservação da vida e 
nesse contexto, entendemos a morte como algo contrário e não como 

parte integrada da vida. Graduação em Enfermagem – Faculdades 
Integradas Teresa D‟Ávila. 
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REDAÇÃO EMPRESARIAL  ERA DA GLOBALIZAÇÃO: A CARTA 

CMERCIAL 
 

Caroline Fraga Rosa dos Santos 
caroline-fraga@hotmail.com 

FATEA - Faculdades Integradas Teresa D' Ávila 

Adelita Stoebel 
 

ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 

A mudança na maneira de redigir a carta comercial faz-se necessária, 
devido as grandes mudanças do mundo globalizado. A comunicação nas 

empresas tem sido alvo de amplas e questionáveis discussões, mas todas 
elas convergem para um ponto em comum: a importância de uma 

comunicação bem feita para o bom funcionamento e credibilidade de 
qualquer empresa. Este estudo trata, especificamente, da comunicação 

dirigida na empresa: a carta comercial. O tempo tem nos mostrado que 
este é um eficaz meio de abordagem e promoção para os diversos 

públicos, exigindo um eficaz desempenho do profissional de Relações 
Públicas. Nesta pesquisa foram analisados os conceitos e propostas de 

estrutura textual de uma professora de Língua Portuguesa e de um 

profissional de R.P.Martins (2003) traz à tona uma realidade de mudanças 
na comunicação escrita, principalmente, na carta comercial, e aponta uma 

série de mudanças, que segundo ela, são necessárias para promover a 
agilidade e a eficácia da nossa correspondência. Por outro lado, a autora 

Cesca (1995) defende a estrutura antiga para transcrever os textos. É 
inegável que a evolução de um modo geral vem avançando como uma 

grande avalanche e somos quase que arrastados por ela. Os resultados 
mostraram que, feita uma comparação entre as propostas das duas 

autoras, podemos observar que Martins (2003) destaca-se com uma 
proposta simples e concisa e que Cesca (1995) deixa alguns pontos a 

esclarecer. 
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IMPACTO VOCAL IMEDIATO DO DEFICIENTE AUDITIVO 
ADOLESCENTE COM E SEM A PRÓTESE AUDITIVA 

 
Carolina Ap. da Silva Godoi 

lezinha06@yahoo.com.br 
Instituto Santa Teresa 

Leticia Sardinha da Silva 

 
ORIENTADOR: Fabiana Ribeiro Guedes 

 
Este trabalho tem por finalidade identificar as possiveis mudanças 

encontradas na voz do surdo quando este está com a protese auditiva e 
quando a retira. Será utilizado para este fim gravações da voz desses 

individuos, contando com Avaliação Perceptivo-Auditiva e Análise 
Acústica, para obtenção de tais resultados. Participarão dessa pesquisa 

cinco sujeitos surdos adolescentes (sendo portanto uma análise 
qualitativa), que fazem uso de Aparelho de Amplificação Sonora Individual 

(AASI) no minimo há cinco anos, apresentando perda auditiva de severa a 
profunda. A partir dos resultados será dada enfase na importancia da 

detecção precoce da deficiencia auditiva e do uso do AASI. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

NÃO ADESÃO AO TRATAMENTO ANTI-HIPERTENSIVO 
 

Andreza Maura de Lacerda 
andreza_maura@hotmail.com 

Fatea - Faculdades Integradas Terese D'Ávila 
Gracieli Renata da Silva 

 

ORIENTADOR: Profa. Fabíola Vieira Cunha 
 

TEMA: Não Adesão ao Tratamento Anti-hipertensivo NOMES: Andreza 
Maura de Lacerda, Gracieli Renata da Silva INTRODUÇÃO: A hipertensão 

arterial é um problema que acomete milhões de brasileiros sendo o seu 
controle o maior desafio que enfrentam os pacientes. A adesão ao 

tratamento anti-hipertensivo depende de muitos aspectos como a 
participação do paciente e de uma equipe multidisciplinar. Porém a falta 

de adesão ao tratamento é um dos maiores problemas no controle da 
doença, que ocorre devido a vários fatores. Determinar esses fatores é o 

objetivo desse trabalho. OBJETIVOS: Detectar a não adesão ao 
tratamento anti-hipertensivo e as causas da não adesão a esse 

tratamento. METODOLOGIA: A pesquisa será descritiva e quantitativa, 
realizada no ambulatório de enfermagem da faculdade Integradas Teresa 

D‟Ávila, na cidade de Lorena – SP, onde serão coletadas 30 fichas de 

atendimento ambulatorial de clientes com diagnóstico de hipertensão 
arterial. RESULTADOS: A coleta dos dados demonstrou que 80% dos 

pacientes não aderem ao tratamento. 100% não possuem renda para 
manter o tratamento, 90% falta de informação, 85% não entendem as 

informações, 100% tem dificuldade de locomoção e falta de transporte. 
CONCLUSÃO: O trabalho demonstrou que a não adesão ao tratamento 

anti-hipertensivo ocorre devido a falta de informação, entendimento da 
informação sobre o tratamento, a falta de transporte, a dificuldade de se 

locomover. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Percebemos que é necessário um 
maior envolvimento da equipe de enfermagem interagindo com uma 

equipe multidisciplinar no intuito do esclarecimento e controle da doença. 
E do município em fornecer transporte gratuito, fazer campanhas 

explicativas da doença e do tratamento. 
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SISTEMA DE COLETA MÓVEL DE MATERIAS RECICLÁVEIS 
 

Douglas Monteiro de Castro 
douglasdecastro@hotmail.com 

FATEA - Faculades Integradas Tereza D'Ávila 
 

ORIENTADOR: Nelson Tavares Matias 

 
"O manuseio de cargas pesadas tem sido uma das mais freqüentes causas 

de traumas dos trabalhadores. Isto tem ocorrido Principalmente devido à 
grande variação individual das capacidades físicas e freqüentes substitui-

ções de trabalhadores homens por mulheres. Torna-se então, necessário 
conhecer à capacidade humana máxima para levantar e transportar 

cargas, para que as maquinas sejam corretamente dimensionadas dentro 
desses limites." Atendendo à solicitação do concurso: "Design de Carater 

Social", apresento este projeto de estudo, sobre o veículo de coleta 
"móvel"de materiais recicláveis. Os veiculos de coleta utilizados 

atualmente, para à realização/ execução desta tarefa, são feitos de forma 
improvisada, não possuindo pa-ra isso, um projeto para sua fabricação. 

Este projeto, vem propor à substituição destes atuais veícu-los, por outro 
que atenda entre outras demandas, os requisitos ergonômicos, ine-rentes 

à esta tarefa. Baseado, em uma pesquisa realizada junto aos catadores, e 

outros dados gerados por um estudo antropométrico, visando o bem estar 
do profis-sional e também melhorar o visual estético do veiculo. Este 

levantamento de informações, irá gerar um estudo que nos levara à gerar 
alternativas para à solução do peroblema já apresenta-do. 
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PREPARAÇÃO DE CATALISADORES VOX/MGYALOX POR 
COPRECIPITAÇÃO CONTÍNUA 

 
Débora Motta Meira 

debsmeira@hotmail.com 
FAENQUIL - Faculdade de Engenharia Química de Lorena 

 

ORIENTADOR: Gilberto Garcia Cortez 
 

Na década passada, tem sido observado um aumento crescente na 
aplicação de compostos tipo hidrotalcita como catalisadores. A fórmula 

geral deste composto é dada por [M2+(1-x)M3+x(OH)2](An-)x/n.mH2O, 
onde M2+ e M3+ são cátions bi e tri valentes; x varia de 0,17 a 0,33 e 

An- é o ânion da intercamada.Estes óxidos mistos são potencialmente 
utilizados como catalisadores nas reações de oxidação por apresentarem 

uma elevada área específica, estabilidade térmica e uma distribuição 
homogênea dos cátions inseridos na sua estrutura. No presente trabalho, 

precursores do tipo hidrotalcita foram preparados com diferentes relações 
atômicas de Mg/Al variando em 1; 0,89 e 0,5. Empregou-se o método de 

coprecipitação contínua utilizando-se soluções de nitratos dos respectivos 
cátions. Posteriormente, os precursores foram impregnados com solução 

de vanadato de amônio e em seguida, calcinados a 450 °C. Análises de 

difração de raio-X foram realizadas nas amostras para que a identificação 
das fases presentes pudessem ser realizadas. 
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FONOAUDIOLÓGIA EM ESTÉTICA FACIAL: UMA MANEIRA NATURAL 
DE SE PREVINIR E ELIMINAR MARCAS DE EXPRESSÃO E O 

ENVELHECIMENTO 
 

Jeniffer Gomes Lopes 
jeniffer_fono@yahoo.com.br 

Fatea - Faculdades IntegradasTeresa D' Ávila 

Juliana Durval de Siqueira 
 

ORIENTADOR: Profa. Carolina Arantes 
 

A idéia de se fazer um projeto sobre fonoaudiologia em estética surgiu do 
conhecimento sobre sua eficiência na prevenção de marcas de expressão 

e envelhecimento. Como mostrará o projeto, podemos utilizar massagens, 
crioterapia e termoterapia (frio e calor) para se obter os resultados 

estéticos pelo paciente. Sabemos que as marcas de expressão são devidas 
ao uso contínuo da musculatura que acaba por formar "linhas" verticais e 

horizontais. Nossa pele por sua vez segue perpendicularmente essas 
linhas que dão origem as indesejáveis marcas de expressão e um aspecto 

envelhecido. A toxina butolínica age diminuindo a transmissão dos 
neurotransmissores, que consequentemente relaxa a musculatura, e, por 

um período, as marcas desaparecerem. Acontece que, a toxina butolínica 

apresenta alguns efeitos colaterais como: queda do supercílio. A 
fonoaudiologia e estética facial traz uma maneira natural e eficiente de 

relaxar e aprimorar a musculatura facial, eliminando as marcas de 
expressão e reeducando os hábitos dos pacientes, para prevenção do 

envelhecimento, tudo isso de uma maneira natural. 
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AVALIAÇÃO DE CITOTOXICIDADE DOS COMPÓSITOS CERÂMICOS 
ZRO2-AL2O3 

 
Juliana Kelmy Macário de Faria Daguano 

ju_daguano@yahoo.com.br 
FAENQUIL -  Faculdade de Engenharia Química de Lorena 

Sizue Ota Rogero 

 
ORIENTADOR: Prof. Claudinei dos Santos 

 
Nesse trabalho compósitos cerâmicos à base de zircônia (ZrO2) e alumina 

(Al2O3) foram desenvolvidos visando a sua futura aplicação como 
implante odontológico. Compósitos de ZrO2 com adições de 20% de 

Al2O3 foram misturados/moídos, compactados e, em seguida, sinterizados 
em temperaturas distintas de 1500 e 1600 C. Os corpos sinterizados 

foram caracterizados quanto às fases presentes e densidade relativa. 
Amostras polidas foram submetidas ao teste de avaliação biológica “in 

vitro”. O teste de citotoxicidade utilizado foi o teste que utiliza cultura de 
células, de forma comparativa em placas de cultura com óxido de alumínio 

– Al2O3 (controle negativo) e solução de fenol 0,02% (controle positivo). 
Os resultados foram discutidos em termos de % colônias cultivadas em 

função de diferentes concentrações de extratos utilizados. Em todas as 

condições, o material se mostrou apto ao crescimento celular, o tornando 
viavel para aplicações como biocerâmica. 
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O GÊNERO JORNALÍSTICO OPINATIVO CARTA AO LEITOR NOS 
JORNAIS DO VALE DO PARAÍBA 

 
Marcos Vinício Cuba 

marcosabud@bol.com.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D' Ávila 

Aline Maria da Silva 

 
ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 
O jornalismo articula-se em função de dois pontos específicos, informação 

e opinião, ou seja, é saber o que se passa e o pensamento das pessoas 
em relação ao que se passa. No jornalismo opinativo, a mensagem versa 

sob autoria e angulagem (perspectiva temporal ou espacial). O gênero 
carta estrutura-se de modo temporal defasado, vincula-se diretamente 

como os fatos que estão eclodindo no cerne social, ela constitui um estilo 
próprio e instável, suas características genéricas oscilam de acordo com a 

autoria. Este estudo objetiva caracterizar o gênero jornalístico opinativo 
carta ao leitor: sua estrutura textual, periodicidade e utilização pelo 

público-alvo (o leitor) no jornal impresso. A fundamentação teórica foi 
feita à luz de Mello (1985). A coleta de dados foi realizada entre 29 de 

março à 2 de abril de 2005. 
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UTILIZAÇÃO DA PALHA DA CANA-DE-AÇÚCAR PRÉ-TRATADA 
BIOLOGICAMENTE PARA A PRODUÇÃO DE POLPA CELULÓSICA 

 
Marcelo Brant Wurthmann Saad 

msaad@alunos.faenquil.ba 
FAENQUIL - Faculdade de Engenharia Química de Lorena 

 

ORIENTADOR: Prof. Adilson Roberto Gonçalves 
 

 
O trabalho realizado visou à utilização da palha da cana para a produção 

de polpa celulósica, utilizando um processo com duas etapas, primeiro um 
tratamento biológico da palha com o fungo Ceriporiopsis subvermispora, 

degradador seletivo de lignina, e então um tratamento químico (polpação) 
utilizando ácido acético como agente deslignificante. Avaliou-se a 

possibilidade de diminuir o tempo de reação na polpação utilizando a 
palha biologicamente tratada. O tratamento biológico se constituiu de uma 

fermentação em estado sólido com o C. subvermispora por 15 dias e 
inóculo de 250 mg de micélio por quilograma de palha. Para a obtenção 

das polpas celulósicas foram utilizados ácido acético 93 % como agente 
deslignificante e HCl como catalisador, em um sistema aberto sob refluxo, 

e variou-se o tempo de reação. Das polpas obtidas foram determinados o 

rendimento, o número kappa e a viscosidade. O rendimento das polpas 
biotratadas foi semelhante ao das polpas controle, com valores entre 44 e 

50 %, e os valores de kappa e viscosidade mostraram que é possível 
diminuir em pelo menos 1 h o tempo de polpação química da palha pré-

tratada mantendo, ainda, o número kappa menor e a viscosidade próxima 
à das polpas controle. 
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A REALIDADE DA SAÚDE PÚBLICA NO CASO DA ONCOLOGIA E O 
CONFRONTO COM O ATENDIMENTO DA MULHER 

 
Maria Angela de Assis Silva 

aninhahanny@bol.com.br 
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Aureliana Cardoso dos Santos 

Elaine Cristina de Almeida 
Marina Coelho 

 
ORIENTADOR: Valter Moreira 

 
Esta pesquisa tem a finalidade mostrar a situação da oncologia frente ao 

profissional de enfermagem dentro do âmbito da saúde pública em nossa 
região em especial no que diz respeito a saúde da mulher. 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

REVITALIZAÇÃO DO SITIO DO PICA-PAU AMARELO 
 

Marcelus André de Mello Aguiar 
marcelushazquez@yahoo.com.br 

UNISAL - Centro Universitario Salesiano de Lorena 
 

ORIENTADOR: Prof. Julio Moreno 

 
Esta ação visa à revitalização de dois espaços dentro do Museu Histórico 

Folclórico Pedagógico Monteiro Lobato, em Taubaté. O primeiro será o 
desenvolvimento de uma Brinquedoteca Pedagógica, destinada as crianças 

que diariamente visitam o Museu, esta se implantará no espaço onde hoje 
se encontra a Biblioteca. O segundo espaço a ser revitalizado é 

justamente a Biblioteca pertencente ao Sitio, transportando-a a um local 
onde hoje se encontra um espaço vago no próprio museu, e 

transformando-a de fato em um lugar de leitura e pesquisa. Uma vez que 
hoje o principal acervo intelectual sobre o autor encontra-se na Unicamp. 

Assim visando atender não somente as crianças, público alvo de uma obra 
tão vasta, mas também atender a uma salutar demanda de adultos, que 

visam conhecer e pesquisar de forma mais profunda a obra deste ícone da 
cultura nacional. Pois que lugar seria mais adequado a guardar e retratar 

a obra de Lobato do que a personificação de seu imaginário, ou seja, sua 

própria casa. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

EMPREENDEDORISMO 
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A finalidade deste Plano de negócio é de desenvolver o espírito de 
empreendedor nas pessoas, a partir da construção de um material 

informativo sobre o empreendedorismo. A função deste projeto e 
proporcionar uma visão de empreendedor, com base em uma estrutura de 

conhecimento que contenha detalhes de como começar a se engrenar no 
ramo de empreendedorismo, oferecendo aos futuros empreendedores 

interessados um plano de negócio completo de um quiosque de milho 
verde a beira mar, com uma apresentação em slide de uma empresa 

fictícia, desde a pesquisa, até o desenvolvimento passo a passo do 
projeto; tendo em vista que o material elaborado possa ser consultado e 

interpretado de maneira fácil, e principalmente, aplicável a qualquer 
negócio. Este projeto vai disponibilizar informações sobre administração 

de Gestão, Financeira, Marketing e Recursos Humanos, contendo base de 

cálculo do retorno financeiro, modo de se tratar o cliente, marketing e 
publicidade do produto, manuseio de produtos, prestando até mesmo, 

assessoria para concretização do plano de negócio. A importância deste 
projeto se dá pela contribuição do mesmo para a melhoraria de renda e 

abertura de novos campos de trabalho. 
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TRANSMISSÃO VERTICAL: PREVENÇÃO E CONTROLE 
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A Aids representa hoje um dos mais importantes problemas de saúde 
pública no mundo. Atualmente verifica-se um aumento de sua incidência 

em mulheres de 25 a 39 anos, que coincide com o período reprodutivo da 
mulher, ocasionando assim, um maior número de bebês infectados pelo 

HIV. Assim, a presente investigação pretendeu verificar o conhecimento 
produzido sobre as ações de prevenção e controle da transmissão vertical 

do HIV no Brasil, por meio de uma revisão da literatura científica, 
realizamos o levantamento nas bases de dados indexados: LILACS e 

Scielo incluindo artigos, teses e dissertações publicados de janeiro de 
1995 a maio de 2005. As publicações foram analisadas inicialmente por 

meio do título e resumo, para verificarmos sua adequação aos objetivos 
do estudo, posteriormente realizou-se a leitura na íntegra dos textos 

selecionados. Encontramos 112 artigos, sendo que apenas 27 atendiam 

aos critérios de inclusão e foram analisados; excluímos 12 publicações em 
inglês, 22 em espanhol, 12 não tinham resumo e 39 não abordavam o 

tema proposto. Os principais temas levantados foram: as dificuldades nas 
práticas assistenciais de saúde, a utilização do AZT e as condições sociais 

e culturais envolvidas na problemática. Conclui-se que a prevenção e o 
controle da transmissão vertical exigem medidas maiores que o 

fornecimento de medicações as mães e bebês, passam pelas políticas de 
saúde pública de nosso país e dos aspectos culturais envolvidos em uma 

doença tão estigmatizante. 
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SERVIÇOS E PRODUTOS OFERECIDOS PELA REDE DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS MUNICIPAIS DE TAUBATÉ: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 
Maria Aparecida Gomes Fiúza 

magfiuza@yahoo.com.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D' Ávila   

 

ORIENTADOR: Prof. Walter Moreira 
 

Considerando o Ano Ibero Americano da Leitura, comemorado em 2005, 
que, no âmbito nacional, prevê diversas linhas de ação com o objetivo 

principal de implantar uma Política Nacional do Livro, Leitura e Biblioteca, 
configuradas no programa Viva Leitura do Ministério da Cultura, bem 

como nos parâmetros recomendados pelo Manifesto da Biblioteca Pública 
da UNESCO, o presente trabalho procurou diagnosticar os serviços e 

produtos oferecidos à população na Rede de Bibliotecas Públicas do 
Município de Taubaté. O estudo se utilizou de pesquisa descritiva por meio 

da aplicação de um questionário verificando as seguintes categorias: 
estrutura administrativa, recursos humanos, estrutura física, política de 

acervo, usuários inscritos, projetos desenvolvidos. Os dados revelam uma 
instituição frágil ante os desafios propostos no âmbito nacional, nas 

recomendações mínimas do programa federal, e, ainda, quando 

comparada às recomendações estabelecidas pela bibliografia especializada 
voltada para a questão da biblioteca pública. Acredita-se que os 

resultados possam servir de instrumento de apoio ao redirecionamento da 
política pública municipal para a questão. 
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ESTUDO POR DIFRAÇÃO DE RAIOS-X DE ÓXIDOS MISTOS DE 
ALUMINA-ZIRCÔNIA 
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Fernanda Gomes Mendes 

 
ORIENTADOR: Profa.  Marivone Nunho Sousa 

 
A existência de grandes reservas mundiais de gás natural (Gás Natural 

Veicular-GNV) tem incentivado o seu uso como combustível alternativo 
para automóveis em substituição à gasolina, álcool e diesel. Embora a sua 

composição seja bastante variável, dependendo do local onde é 
encontrado, ele é constituído basicamente de gás metano. O gás natural 

oferece significativa vantagem ambiental, pois produz menos gás 
carbônico por unidade de energia gerada quando comparado a outros 

combustíveis fósseis,porém a principal desvantagem da utilização do gás 
natural é a emissão de metano residual na exaustão de motores. A 

utilização de combustores catalíticos é uma alternativa para reduzir estas 
emissões e viabilizar a utilização desse combustível sem comprometer o 

meio ambiente. Catalisadores à base de paládio têm sido apontados como 

as espécies mais ativas na combustão do metano. Sistemas contendo 
paládio suportado em óxido de alumínio têm sido estudados, destacando-

se recentemente resultados obtidos com catalisadores suportados em 
óxido de zircônio devido exibirem alta atividade na oxidação do metano, 

no entanto ainda não existem publicações de estudo de catalisadores de 
Pd/Al2O3-ZrO2, sendo os óxidos mistos materiais já em estudo devido 

possuírem propriedades de interesse na catálise heterogênea. Este 
trabalho visa a preparação de óxidos mistos de alumina-zircônia, com a 

finalidade de emprego como suporte catalítico de paládio. As amostras 
com teores variados de zircônia em alumina foram preparadas pelo 

método de precipitação gel, a partir de uma solução de oxicloreto de 
zircônio e cloreto de alumínio em meio de hidróxido de amônio. Após a 

precipitação, o material é envelhecido por 16h e em seguida lavado, com 
água destilada à quente, até completa remoção do cloro. O precipitado foi 

seco em estufa à vácuo a 70º por 16h, macerado e calcinado a 500º por 

3h. Os materiais foram caracterizados quanto à cristalinidade dos óxidos 
por difração de Raios-X. 
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DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA PALHA DE CEVADA 
CUJO HIDROLISADO HEMICELULÓSICO OBTIDO SERÁ UTILIZADO 

PARA PRODUÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE XILITOL 
 

Claudia Rodrigues Barbosa 
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Elisängela de Jesus Cändido 
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DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA PALHA DE CEVADA CUJO 

HIDROLISADO HEMICELULÓSICO OBTIDO SERÁ UTILIZADO PARA 
PRODUÇÃO BIOTECNOLÓGICA DE XILITOL BARBOSA, C. R*., CÂNDIDO, 

E. J., ALMEIDA e SILVA, J. B. Faculdade de Engenharia Química de Lorena 
- Departamento de Biotecnologia Rodovia Itajubá-Lorena, Km 74,5 – CEP: 

12600-970 – Lorena/SP *E-mail: claudia@alunos.faenquil.br A matéria-
prima vegetal de interesse econômico é aquela que pode ser utilizada 

como substrato em diversos processos, é produzido em grande 
quantidade, e está diretamente ligada à poluição ambiental. Com essas 

características destaca-se a palha de cevada, resíduo agroindustrial 

proveniente da cultura da cevada. A palha de cevada, como outros 
materiais lignocelulósicos, é constituída principalmente de celulose, lignina 

e hemicelulose, que podem ser obtidos através da hidrólise ácida do 
resíduo. A fração hemicelulósica representa uma fonte potencial para 

processos de bioconversão, já que o hidrolisado obtido dessa fração 
contém elevado teor de açúcares fermentescíveis, representados em até 

90% pela xilose. Este açúcar é substrato para o processo microbiológico 
de obtenção do xilitol. O objetivo deste trabalho foi a caracterização da 

palha de cevada através da determinação da composição química do 
residuo. A palha foi submetida à hidrólise ácida utilizando H2SO4 72% 

(p/p) e o hidrolisado obtido foi analisado em HPLC para a quantificação de 
glicose, xilose e arabinose. Posteriormente foi realizada a conversão dos 

açúcares em hemicelulose e celulose, determinando-se também a 
porcentagem de lignina e cinzas. A palha de cevada apresentou uma 

composição percentual sobre a matéria seca de celulose, hemicelulose, 

lignina e cinzas igual a 38,55; 21,41; 19,90 e 9,50, respectivamente. Tais 
resultados mostram que o hidrolisado obtido poderá ser utilizado 

paraprodução biotecnológica de xilitol. Apoio Financeiro: FAPESP 
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A PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA 
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ORIENTADOR: Vanessa de Brito Poveda 
 

A PREVENÇÃO DE INFECÇÃO DE CORRENTE SANGUÍNEA As sepses ou 
septicemias consistem na disseminação de microorganismos na corrente 

sanguínea, elas podem ocorrer secundariamente a infecções, assim como, 
associadas à infusão de microorganismos, por meio de soluções 

contaminadas ou manuseio inadequado. Reconhecendo a importância da 
atuação da equipe de enfermagem na prevenção desta complicação, o 

estudo teve como objetivo, descrever quais os cuidados de enfermagem, 
no manuseio e manutenção de cateteres venosos, podem prevenir a 

infecção de corrente sanguínea. Para tanto, realizou-se uma revisão da 
literatura latino-americana, nas bases de dados indexadas Lilacs e Scielo, 

de artigos, teses e dissertações referentes ao tema, publicadas de janeiro 
de 1995 a maio de 2005. Os artigos localizados foram lidos na íntegra e 

após a leitura foram estabelecidas categorias conforme o tema abordado e 

as principais recomendações. Foram encontrados 30 artigos sobre a 
temática, onde se ressalta, em relação ao manuseio e a prevenção, a 

importância da adequada higienização das mãos. Percebe-se assim, a 
grande responsabilidade da enfermagem em relação à manutenção destes 

dispositivos, devendo ser alvo de programas contínuos de educação em 
serviço para a melhora da qualidade da assistência prestada. 
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BIOTECNOLOGIA APLICADA A PRODUÇÃO DE XILITOL A PARTIR 
DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR EM UM BIOREATOR DE COLUNA 

DE BOLHAS 
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Júlio César dos Santos 
Diego Tresinari dos Santos 

Sílvio Silvério da Silva 
 

ORIENTADOR: Prof. Dr. Sílvio Silvério da Silva 
 

O bagaço de cana-de-açúcar é o resíduo lignocelulósico mais abundante 
no Brasil. Entre as alternativas para aproveitá-lo, uma bastante 

promissora é o uso de hidrolisados hemicelulósicos para a produção 
biotecnológica de xilitol, um poliálcool que possui propriedades não e 

anticariogênicas, ajuda no controle de infecções na região laringo-
faringial, possuindo também diversas aplicações nas indústrias alimentícia 

e medico-farmacêutica. O processo biológico de produção de xilitol tem 
sido avaliado como uma alternativa à via química tradicionalmente 

empregada, apresentando vantagens como o uso de condições amenas de 

pressão e temperatura. Visando-se à otimização desta via biotecnológica, 
entretanto, é fundamental a correta escolha do biorreator a ser 

empregado. Um sistema simples e de baixo custo, e que foi pouco 
estudado para a produção de xilitol é o reator de coluna de bolhas, o qual 

apresenta vantagens em relação ao reator de tanque agitado, entre elas a 
principal é a menor de tensão de cisalhamento sobre as células. Neste 

contexto, o presente trabalho teve como objetivo a avaliação da produção 
de xilitol a partir de hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-

açúcar usando células de Candida guilliermondii FTI 20037 cultivadas em 
reator de coluna de bolhas. Fermentações em batelada foram conduzidas 

no reator, o qual foi carregado com 150 ml de meio (hidrolisado e 
nutrientes) e mantido sob 30°C durante 120 h. Foram empregadas 

diferentes vazões de ar de 0,33;0,50; 0,66;1,00 e 1,33 vvm, sendo 
avaliado o consumo de substrato e outros compostos, além da formação 

de produto ao longo do processo. Agradecimento ao CNPQ/PIBIC.  
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No final do século XX, médicos e enfermeiros obstetras se despertaram 

para a importância da qualidade da assistência oferecida à saúde da 
mulher durante o parto, já que o mesmo era percebido como um processo 

fisiológico natural, tendo em vista que mulher e criança fossem 
consideradas saudáveis. O presente estudo se propõe a investigar a 

percepção das enfermeiras que realizam o parto em Casas de Partos; a 
percepção de parturientes que vivenciaram a experiência do parto em 

uma Casa de Parto. A pesquisa é descritiva, consistindo em uma revisão 
bibliográfica sobre o assunto. Nas Bases de Dados Scielo (Scientific 

Electronic Library on line) e Lilacs (Literatura Latino Americana e do 

Caribe em Ciências da Saúde), foram encontrados apenas três estudos 
acerca do tema, nos quais enfermeiras e parturientes valorizam o parto 

humanizado. Da análise dos relatos das enfermeiras verificou – se, 
referências ao ambiente, acompanhamento durante o parto, segurança, 

restituição da autonomia e um parto com o mínimo de intervenções. Dos 
relatos realizados pelas parturientes foram ressaltados respeito por parte 

das enfermeiras durante a assistência, ambiente aconchegante, 
sentimentos de apoio, restituição da autonomia e segurança, propiciando 

o contato precoce da mãe com o recém-nascido. As parturientes relataram 
ainda, a estimulação da família à participação daquele momento, a 

liberdade de poder escolher a melhor posição para o parto e o 
acompanhamento realizado pelas enfermeiras, e as condições favoráveis 

para uma inter-relação enfermeiro/parturiente, durante todo o processo 
do parto. Todos estes fatores conduziram o parto da forma mais natural 

possível. Concluiu-se que as Casas de Parto proporcionam à parturiente 

um parto verdadeiramente humanizado. As enfermeiras sentiram-se 
exercendo sua profissão como cuidadoras holísticas. As mulheres que 

vivenciaram a experiência do parto, em uma Casa de Parto, relataram que 
fariam a escolha por essa modalidade de serviço novamente, se viessem a 

ter uma outra gestação. Ressaltamos a necessidade de que estudos sejam 
desenvolvidos sobre essa nova modalidade de assistência, pois poucos 

trabalhos foram encontrados nas bases de dados, pesquisadas. 
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FATORES RELACIONADOS À FRATURA DE TROCANTER EM IDOSOS 
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ORIENTADOR: Maria Odete Hidalgo de Araújo 

 
FATORES RELACIONADOS À FRATURA DE TROCANTER EM IDOSOS1 Cléria 

Maria de Paula Filgueiras2; Maria Odete Pereira Hidalgo de Araújo3; Maria 
Filomena Ceolim4 Considerando o alto índice de idosos com diagnóstico de 

fratura de trocânter e de óbitos decorrentes do evento, é que se propôs o 
presente estudo. Poucos estudos versam acerca do tema, na literatura. 

Realizou-se este estudo com a finalidade de identificar os fatores 
relacionados à fratura de trocânter, que em muitos casos levam o idoso à 

óbito; instigar o enfermeiro para a necessidade de estabelecer-se planos 
de intervenção para o idoso nas condições descritas acima. Neste estudo 

descritivo buscou-se material em produções acadêmicas (dissertações e 
teses) e artigos nas Bases de dados Scielo, lilacs e Medline relacionados 

ao tema principal. Na literatura identificou-se três principais fatores que 
estão diretamente relacionados com a mortalidade de idosos, decorrentes 

de fraturas de terço proximal do fêmur: idade avançada do paciente, 

presença de doenças associadas e existência de deficiências cognitivas. 
Não se encontrou na literatura um plano de intervenção de enfermagem 

direcionado à fratura de trocânter de fêmur no idoso. As recomendações 
que se faz para a prevenção de fraturas de trocânter devem ser 

direcionadas a prevenir quedas, à boa alimentação e à prática de 
atividades físicas, a fim de obter estrutura óssea mais resistente. 

1Trabalho de Conclusão do Curso de Graduação em Enfermagem - 
Faculdade Integrada Teresa D‟Ávila - FATEA 2 Aluna da Graduação em 

Enfermagem – Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila – Lorena – SP 3 
Docente da Graduação em Enfermagem – Faculdades Integradas Teresa 

D‟Ávila – Lorena – SP 4Departamento de Enfermagem – Universidade 
Estadual de Campinas – Campinas – SP 
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ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA EM UMA EQUIPE DE SAUDE DA 
FAMILIA 
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ORIENTADOR: Profa. Márcia Amoroso 
 

Considerando que a inserção do profissional fonoaudiólogo nas Equipes de 
Saúde da Família (ESF)é um fato recente, este trabalho tem como 

objetivo a análise da grade curricular dos cursos de graduação em 
Fonoaudiologia do Município de São Paulo e Vale do Paraíba, a partir da 

visão dos profissionais já atuantes na ESF, através do levantamento das 
dificuldades encontradas na atuação das ações de promoção e prevenção 

aos agravos da comunicação.Este trabalho será realizado com a 
elaboração e aplicação de 2 questionários distintos, dirigidos aos 

profissionais da ESF e aos professores do curso de graduação em 
Fonoaudiologia que lecionam a disciplina relacionada a Saúde Coletiva.Os 

autores acreditam, que os cursos de graduação naõ contemplam, 

atualmente, os conteúdos teóricos-práticos necessários ao dia-a-dia do 
profissional inserido na ESF. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

MOODLE: APRENDIZAGEM ON-LINE NUMA ABORDAGEM 
CONSTRUTIVISTA, SOLUÇÃO COM SOFTWARE LIVRE 
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O presente artigo sugere como este software, chamado MOODLE, pode 

influenciar no processo de produção de conhecimento mais 
especificamente de um aluno. Este software surge como uma nova 

ferramenta de aprendizagem on-line, além de poder interagir com uma 
grande variedade de recursos peda-gógicos, que vem ao encontro do 

nosso tema principal: MOODLE: Aprendizagem on-line numa abordagem 
CONSTRUTIVISTA. O que é o Moodle? Qual sua relação com a filosofia da 

pedagogia do social-construtivismo? Precisa de licença para MOODLE? 
Quais seus instrumentos Educacionais disponíveis? Estas e outras 

questões serão abordadas neste artigo para a compreensão da influência 
de novas tecnolo-gias na direção de uma Educação Irrestrita e Aberta, na 

íntegra. 
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ANÁLISE DA PRODUÇÃO CIENTIFICA SOBRE A IMPORTÂNCIA DO 
ALEITAMENTO MATERNO NO BRASIL; NO ANO DE JANEIRO DE 

2000 A DEZEMBRO DE 2004 
 

Eliane Aparecida da Silva 
moreira52@itelefonica.com.br 

Maria de Fátima Zuquim Moreira 

Marcia Aparecida Raymundo Pereira 
 

ORIENTADOR: Profa. Maria Odete Pereira Hidalgo de Araújo 
 

Análise de Produção Científica sobre a Importância do aleitamento 
materno no Brasil, no ano de 2002 à dezembro de 2004. O aleitamento 

materno desde os tempos remotos é um dos fatores de grande imprtância 
para alimentação dos bebês. O estudo consiste de uma pesquisa 

bibliográfica de natureza descritiva, com o objetivo de analisar a produção 
científica sobre a importância de aleitamento materno no Brasil, no ano de 

janeiro de 2002 a dezembro de 2004. A amostra constatou de textos 
publicados, a busca foi realizada em livros, artigos de revistas científicas, 

monografias, dissertações de mestrados, teses e artigos extraídos via 
internet, buscando nos bancos de dados da MEDLAINE e LILACS. 

Analisando as publicações ficou evidente afirmar a importância do 

aleitamento materno, pois o leite materno é um alimento completo, isento 
de impurezas e rico em vários anticorpos que protegem o bebê. Ele é o 

mais eficiente instrumento na promoção de saúde física e mental já desde 
a primeira fase da vida humana. Protege a criança de várias doenças 

infecciosas e crônicas, reduz a mortalidade infantil, previne alterações 
estruturais e funcionais da face, estimula o padrão respiratório nasal, 

favorece o desenvolvimento psico-motor, melhora a relação entre mãe-
filho e representa uma real economia de dinheiro. Entretanto existem 

fatores que se interpoem prática da amamentação, como a atuação de 
saúde, a educação materna, a classe sócio-econômica, as crenças 

relacionadas com o aleitamento, o apelo da indústria para o uso de leite e 
bicos artificiais e o retorno precoce das nutrizes ao trabalho.  
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A RELAÇÃO ENTRE A OSTEOPOROSE E ALTERAÇÃO AUDITIVA 
ENVOLVENDO O SISTEMA TIMPANO-OSSICULAR DA ORELHA 

MÉDIA: PREVENÇÃO DE PROBLEMAS COMUNICATIVOS 
 

Valéria de Campos Paula 
valerialele@hotmail.com 

FATEA - Faculdades Integradas Teresa D' Ávila 

ORIENTADOR: Profa. Carolina Arantes Barcellos 
 

O número de idosos no Brasil cresce a cada dia, isto se dá pelo avanço da 
medicina juntamente com as novas tecnologias que auxiliam no processo 

de prevenção e tratamento de muitas doenças, fazendo com que os 
profissionais da área de saúde possam intervir precocemente em 

problemas de saúde do paciente idoso, aumentando sua expectativa de 
vida. O presente projeto tem como objetivo geral analisar a correlação 

entre a osteoporose e a alteração auditiva da orelha média, junto a uma 
equipe multidisciplinar, composta por um gerontologista e um 

otorrinolaringologista, que serão os responsáveis pelo diagnóstico de dez 
sujeitos idosos, sendo que cinco possuem a patologia manifestada e cinco 

possuem a tendência em desenvolvê-la. Estes passarão periodicamente, 
durante um ano, por avaliações imitanciométricas que nos identificará o 

funcionamento da orelha média dos sujeitos com indício de osteoporose e 

outros com osteorporose já manifestada. Para a finalização desta pesquisa 
faremos a análise dos impactos na comunicação dos sujeitos idosos e 

identificaremos quais são as maneiras de atuação precoce para os 
problemas comunicativos dos mesmos. 
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ALTERAÇÃO DE LINGUAGEM EM UM SUJEITO SURDO APÓS LESÃO 
CEREBRAL: UM ENFOQUE FONOAUDIOLÓGICO 

 
Poliane Giseli de Campos Aguiar 

poliane_fono@terra.com.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D' Ávila 

 

ORIENTADOR: Profa. Carolina Arantes Pereira Barcellos 
 

A Afasia é uma alteração de linguagem decorrente de lesões no sistema 
nervoso central que gera modificações em todos os níveis linguísticos, 

tanto no aspecto produtivo, quanto no aspecto interpretativo da 
linguagem. Se consideramos que um sujeito surdo, que após sofrer uma 

lesão cerebral no hemisfério dominante, aquele que gerencia a linguagem, 
perdeu sua capacidade de compreender ou expressar sua comunicação 

por Língua de Sinais Brasileira (LIBRAS), poderíamos classificar este caso 
como alteração de linguagem decorrente de uma lesão cerebral - a Afasia, 

similar a de sujeitos ouvintes? Não cabe a Fonoaudiologia realizar um 
diagnóstico de Afasia, mais sim compreender fenômenos relacionados à 

linguagem. E através de uma busca pela literatura e um estudo mais 
aprofundado em questões relacionadas à linguagem assim analisaremos, 

através de um estudo de caso, a linguagem de um sujeito surdo que teve 

sua comunicação por língua de sinais prejudicada, após sofrer uma lesão 
cerebral. 
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PARALISIA FACIAL: FONOAUDIOLOGIA VERSUS FISIOTERAPIA 
QUEM TRATA? 

 
Karla de Souza Pinto 
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Mayra Raquel Veloza 

 
ORIENTADOR: Profa. Mirian de Castro Rodrigues 

 
Uma alteração da motricidade dos músculos da face leva muitas vezes a 

depressões e diminuição da auto-estima como no caso da paralisia facial. 
Seu tratamento não está restrito somente á Fisioterapia, mas abrange 

também a fonoaudiologia. Assim, este projeto visa pesquisar a 
possibilidade de haver maior atuação fisioterápica do que fonoaudiológica 

no tratamento das paralisias faciais, tendo como objetivo específicos 
pesquisar a porcentagem de atendimentos fonoterápicos e fisioterápicos 

na área da paralisia facial; observar os conhecimentos que tornam cada 
profissional apto para a realização do tratamento; verificar para quem os 

médicos encaminham e por quê aquele profissional foi escolhido. Nosso 
público alvo serão fonoaudiólogos, fisioterapeutas e médicos que atuam 

naas cidades do Vale do Paraiba, utilizando questionários com perguntas 

referentes ao objetivo. A análise de resultados e uma conclusão sobre o 
tratamento da paralisia facial será elaborada a partir desses dados. O 

projeto terá início em 2005 e término em 2007. 
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ORKUT - REDE DE RELACIONAMENTO 
 

Alex Sandro dos Santos 
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Thiago Felipe Castilho Rocha 

 

ORIENTADOR: Profa. Shirley Cabarite da Silva 
 

Dificilmente quem está ligado de alguma forma à web, seja por trabalho 
ou lazer, ainda não ouviu falar dele. Criado pelo estudante de computação 

Orkut Buyukkoten, está no ar a apenas i ano e 8 meses, e já se tornou 
um fenômeno da internet e principalmente no Brasil, que é o país com 

maior número de membros, superando inclusive os EUA. Mais de 72% de 
usuários do sistema, aproximadamente 6 (seis) milhões são brasileiros. A 

funcionalidade do Orkt é bastante questionavel, e gera um contrasenso de 
sua idéia inicial. Embora exista comunidades para debater temas sérios, 

por outro lado alguns fazem de seu uso, uma prática ílicita. Em nossa 
pesquisa procuraremos abordar uma visão administrativa científica, do 

uso deste site de relacionamento, mostrando sua influência na sociedade, 
através de dados estatísticos, reportagens, depoimentos eexperiência. 
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SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE ALUMINAS PARA SUPORTES DE 
CATALISADORES 

 
Alexandre Isalino dos Santos 

alexandreisalino@yahoo.com.br 
FAENQUIL - Faculdade de Engenharia Química de Lorena 

 

ORIENTADOR: Prof. Doutor Gilberto Garcia Cortez 
 

Aluminas ativas foram preparadas a partir de hidróxidos de alumínio sob 
condições distintas de síntese a fim de avaliar suas atividades catalíticas. 

Empregou-se o aluminato de sódio como material de partida. Dois 
precursores de hidróxido de alumínio foram produzidos: um corresponde à 

fase gibbsita, obtido a partir da decomposição ácida do aluminato de sódio 
em presença de CO2, e outro à fase boehmita, obtido a partir da reação 

entre o aluminato de sódio e ácido nítrico. Tais precursores originaram as 
aluminas de transição após tratamento térmico a 600°C. As aluminas 

foram dopadas com hidróxidos de lítio, sódio e potássio para avaliar o 
efeito de um metal alcalino sobre a acidez dos catalisadores. A atividade 

catalítica foi avaliada na reação de decomposição do isopropanol; uma 
molécula sonda para avaliar as propriedades ácidas e básicas dos 

catalisadores. 
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DIFICULDADES DE ACESSO DO IDOSO DA ZONA RURAL AO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
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Maria Filomena Ceolim 

 
ORIENTADOR: Profa. Maria Odete Pereira Hidalgo de Araújo 

 
O presente estudo se propôs a identificar as dificuldades de acesso dos 

idosos que residem na zona rural de um Município do Médio Vale do 
Paraíba, aos serviços do SUS. O estudo descritivo e exploratório teve 

como participantes pessoas acima de 60 anos. A coleta de dados consistiu 
no levantamento de todos os idosos registrados nas Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs) de dois bairros rurais, e de entrevista estruturada com um 
percentual de participantes que foram selecionados aleatoriamente. 

Constavam nos registros das UBSs 131 idosos e 12 foram selecionados 
para a entrevista. Na análise dos resultados, constatou-se que as 

dificuldades de acesso daqueles idosos foram atribuídas à distância de 

suas moradias, pois a grande maioria reside em fazendas que distam até 
30km das Unidades Básicas. Outras dificuldades foram levantadas, como 

falta de especialistas e periodicidade de atendimento da equipe, composta 
por um técnico de enfermagem, odontólogo e médico generalista, que 

atende na Unidade apenas uma vez por semana. Em contrapartida, alguns 
entrevistados manifestaram satisfação em relação ao funcionamento das 

UBS, pois alegaram que antes dependiam de benzedeiros e curandeiros 
para o tratamento de suas enfermidades. Para o atendimento médico 

especializado, um ônibus da prefeitura Municipal vai uma vez por semana 
a essas UBSs rurais para transportar a clientela à Unidade de 

especialidades do Município. Segundo os idosos, é comum chegarem à 
Unidade após o horário da consulta agendada, perdendo a oportunidade 

de serem atendidos. Em contrapartida, alguns participantes alegaram que 
ter a UBS no bairro já foi uma conquista,pois outrora não tinham nenhum 

tipo de assistência médica, a não ser nos serviços localizados na área 

urbana do município. Concluiu-se que os idosos apresentam dificuldades 
de acesso à Unidade Básica do bairro rural onde residem, pela distância e 

falta de meio de transporte que os leve não somente à Unidade, mas 
efetivamente, aos demais Serviços-SUS do município. 
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ACIDENTES DE TRABALHO EM ENFERMAGEM: PROFISSÃO DE 
RISCO 

 
Giovana Kelly Rizatto Dias 

odetearaujo@ig.com.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D' Ávila 
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ORIENTADOR: Profa. Maria Odete Pereira Hidalgo de Araújo 
 

Os objetivos do presente estudo são: relacionar o acidente de trabalho ao 
procedimento executado; identificar condutas adotadas pelo trabalhador e 

CIPA frente ao acidente ocupacional e identificar se a Comissão Interna de 
Prevenção à Acidentes)- CIPA realiza abordagens preventivas. O estudo 

descritivo e exploratório investigou os riscos de acidentes que envolvem 
os trabalhadores de enfermagem em uma Instituição Hospitalar de um 

Município do Médio Vale Paulista. Dentre 130 questionários entregues aos 
membros da equipe de enfermagem e da CIPA, apenas 14 funcionários da 

equipe de enfermagem responderam. Quanto ao exercício profissional, 
42.8% alegaram ter de 10 a 20 de trabalho na área. Os acidentes pérfuro-

cortantes foram citados por 35.7% e quanto a freqüência 64.2% alegaram 

não terem sofrido nenhum tipo de acidente. As áreas do corpo mais 
afetadas foram as mãos, em 35.7% dos casos. Na ocorrência de 

acidentes, 71.4% alegou comunicar a supervisão. Como condutas 
adotadas frente ao acidente, foram citadas consulta médica e lavagem em 

7.1% dos relatos. As orientações dadas pela CIPA foram que ao acidentar-
se o funcionário deve comunicar a supervisão, em 50% dos casos. Quanto 

aos esclarecimentos acerca das normas de segurança, 50% responderam 
positivamente e ao fornecimento de Equipamentos de proteção individual 

85,7% respondeu sim, para todos procedimentos. Quanto a abordagens 
realizadas pela CIPA na instituição, 57.1% respondeu que não são 

realizadas. Dentre os funcionários que alegaram ter se acidentado, apenas 
7.14% referiu ter recebido apoio psicológico. Conclusão: Concluiu-se que 

na instituição, a prevalência de acidentes é elevada, principalmente 
perfuro-cortantes, embora apenas 10,7% dos funcionários tenham 

respondido o questionário. Os funcionários demonstraram desinteresse em 

participar do estudo, embora as pesquisadoras tenham ressaltado a sua 
relevância. 
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NAS SÉRIES INICIAIS 
 

Maria de Fátima Higino 
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FATEA – Faculdades Integradas Teresa D' Ávila 
 

Orientador: Profa. Marisa Pappa 

 
É importante o uso do jogo na sala de aula porque traz para criança um 

jeito prazeroso de aprendizagem, é um momento de convivência grupal e 
um contato consigo mesma. Através do jogo a criança aprende a lidar com 

as derrotas e as vitórias, a respeitar regras, desenvolve o raciocínio e 
torna a criança capacitada a criar soluções de problemas por ela mesma. 

O jogo é um instrumento valioso de aprendizagem e não um passa-tempo 
no dia de chuva ou substituição de intervalo. Portanto o jogo ajuda a 

criança a ter novas descobertas e construir sua aprendizagem. 
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O leite materno sempre foi considerado essencial para a alimentação dos 
bebês, principalmente no primeiro ano de vida. O estudo consiste em uma 

pesquisa bibliográfica, de natureza descritiva, realizada nas Bases de 
dados Scielo (Scientific Electronic Library on line), Lilacs (Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Medline (Medical 
Literature of Line). O objetivo foi de analisar a produção científica acerca 

da importância do aleitamento materno, no período de janeiro de 2000 a 
dezembro de 2004. As publicações pontuaram a importância do 

aleitamento materno, pelo fato do leite materno ser um alimento 
completo, isento de impurezas e rico em anticorpos que protegem o bebê. 

É o mais eficiente instrumento na promoção da saúde física e mental, na 

primeira fase da vida humana. O leite materno protege a criança contra 
várias doenças infecciosas e crônicas, reduz a mortalidade infantil, previne 

alterações estruturais e funcionais da face, estimula o padrão respiratório 
nasal, favorece o desenvolvimento psicomotor, melhora a relação afetiva 

entre mãe-filho, além de não apresentar custos. Entretanto, existem 
fatores que se interpõem à prática da amamentação, como: a atuação dos 

serviços de saúde, educação materna, classe socioeconômica, crenças 
relacionadas ao aleitamento, apelo da indústria para o uso de leite e bicos 

de mamadeira artificiais e o retorno precoce das nutrizes ao trabalho. 
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AMAMENTAÇÃO: UMA QUESTÃO DE CONSCIÊNCIA 
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A amamentação é um modo seguro de fornecer todos os nutrientes 
necessários para o bebê que está em desenvolvimento. Os fatores de 

proteção existente no leite materno são transmitidos ao bebê prevenindo-
o contra várias doenças. A ausência destes fatores e a introdução precoce 

de alimentos artificiais ou de leite de vaca fazem com que a criança fique 
suscetível à exposição de agentes infecciosos, proteínas estranhas, 

dificuldade na digestão, processo alérgico, entre outros. O amamentar 
depende da decisão pessoal da mulher, mas é preciso motivá-las para que 

haja sucesso na lactação, orientado-as sobre os benefícios e desvantagens 
da introdução de leite artificiais. Este ato de amor vem sendo transmitido 

de geração para geração, porém com a introdução dos leites artificiais 
essa transmissão foi sendo prejudicada. A passagem de conhecimentos e 

orientações de mãe para filha se perdeu, deixando várias mulheres sem o 

apoio dos experientes, e com isso, causaram despreparo e abandono 
precoce do aleitamento. Através dessa observação vimos que a 

enfermeira exerce papel importante na ajuda e aconselhamento às mães 
que desejam amamentar, desde o pré-natal até os primeiros dias de 

puerpério. A conscientização dos profissionais de saúde ajuda as mães a 
obterem sucesso na lactação prolongando assim este singelo ato de amor, 

contribuindo para o desenvolvimento saudável da criança. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:graziferrari.santos@bol.com.br


 
 

 

A FIXAÇÃO DA MARCA PELA ASSOCIAÇÃO ESPORTE E MARKETING: 
UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
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ORIENTADOR: Prof. Humberto Felipe da Silva 
 

As empresas que direcionam a atenção para o investimento no esporte 
apresentam algumas características essenciais. Possuem marcas 

consideradas potencialmente fortes e buscam novas formas de 
comunicação com seu público, utilizando o esporte como uma forma de 

mídia alternativa. O marketing esportivo quando associa a imagem do 
atleta à marca ou produto pode ser um elemento decisivo na estratégia de 

valorização e divulgação, contribuindo de um modo muito significante 
para preservar o que há de mais importante para as empresas nos dias de 

hoje: a imagem. Além de atingir diferentes mercados e públicos 
específicos, o esporte ocupa espaços de grande valor na mídia. Desta 

forma, se a empresa souber explorar de maneira correta a imagem do 
atleta, clube ou eventos esportivos, associados ao seu produto, pode ter 

sua marca amplamente divulgada e reconhecida. Assim, é possível o 

esporte oferecer às empresas a possibilidade de um retorno, ao agregar o 
valor de imagem à marca e ao produto do patrocinador. Uma marca ou 

um produto bem divulgado, tendo uma imagem sólida e positiva junto aos 
consumidores, está sujeita a um aumento de faturamento, obtendo o 

retorno financeiro tão desejado, a médio e longo prazos. Como afirma 
Giorgi Okuhara, Diretor de uma grande multinacional, “a grande 

vantagem é a divulgação da nossa marca com uma atividade tão 
saudável” (Melo Neto, p. 221). Assim, por meio deste projeto pretende-se 

avaliar a força do esporte na fixação da marca, por meio da aplicação de 
questionários entre os alunos do Centro Universitário Salesianos de São 

Paulo – Unidade de Lorena. 
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AVALIAÇÃO DO MERCADO UNIVERSITÁRIO DE COMÉRCIO 
ELETRÔNICO: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO 
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Atualmente, a demanda por produtos e serviços não busca apenas a 

satisfação de uma necessidade, visa cada vez mais qualidade, rapidez e a 
eficiência, juntamente com comodidade e segurança. "Em todo o mundo, 

as empresas buscam novas formas de otimizar a produção, 
comercialização e distribuição de seus bens e serviços, de forma a garantir 

ganhos de produtividade e a redução de custos para competir no mercado 
globalizado" (SEBRAE, s/d). A globalização reduziu fronteiras e aproximou 

mercados, tanto em nível internacional quanto nacional. A internet, 
fenômeno que vem experimentando um grande crescimento mundial, 

mudou completamente as relações sociais e comerciais com reflexos no 
mundo empresarial. O crescimento do acesso à Internet por parte da 

população de renda mais baixa, pela redução dos custos de conexão e 

equipamentos, tem ocorrido no Brasil de forma marcante. O país 
apresentou, segundo os meios de comunicação de massa, um dos maiores 

aumentos do número de usuários da rede levando a que os negócios 
realizados por meio da Internet apresentem resultados significativos. 

Rapidamente empresas brasileiras perceberam que a internet abre novos 
horizontes a um mercado sem fronteiras. Amplia-se a capacidade de as 

empresas auferirem mais receitas por meio do comércio eletrônico, sem 
que, em contrapartida, tenha que ampliar investimentos e planilhas de 

custo. Turban et. al. (2000 apud LAGO DA SILVA et. al. 2001) define 
comércio eletrônico "como o processo de compra, venda ou troca de 

produtos, serviços e informações realizadas via rede de computadores, 
com o intuito de integrar as cadeias de suprimentos através do uso da 

Internet". Neste projeto pretende-se avaliar o impacto do comércio 
eletrônico no mercado universitário, por meio da aplicação de entrevistas 

entre alunos e professores do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, 

unidade de Lorena. 
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Os transtornos alimentares são vistos como patologias que acometem a 

saúde psíquica e somática do indivíduo. O estudo objetivou Identificar os 
transtornos alimentares, segundo o Diagnoses Statement of Mental IV; 

estabelecer a terapêutica para os transtornos alimentares, segundo o 
Diagnoses Statement of Mental IV (DSM IV) e participação da enfermeira 

no tratamento dos portadores de transtornos alimentares. Este trabalho é 
descritivo. Foi realizada uma revisão da literatura nas Bases de dados 

Scielo (Scientific Electronic Library on line), Lilacs (Literatura Latino 
Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Medline (Medical 

Literature of Line), dos últimos dez anos, acerca dos transtornos 
alimentares em adolescentes. Foram selecionados artigos que versavam 

sobre Anorexia Nervosa, Bulimia, Transtorno da Compulsão Alimentar 

Periódica, Obesidade e Síndrome do Comer Noturno. Observou-se que os 
transtornos alimentares são patologias muito sérias que podem acometer 

grande número de adolescentes, havendo necessidade de reestruturação 
no estilo de vida desses indivíduos. Dentre os transtornos alimentares de 

maior incidência encontra-se a bulimia nervosa, que acomete 
principalmente adolescentes do sexo feminino de 15 a 18 anos, seguida 

pela anorexia nervosa, que acomete os adolescentes do grupo etário de 
13 a 20 anos. A terapêutica empregada nos Transtornos Alimentares, 

dada a gravidade dessas patologias, inclui a participação de familiares, 
equipe multidisciplinar, e a utilização de psicofármacos, em casos que 

requerem maiores cuidados. O enfermeiro tem pequena inserção na 
equipe multidisciplinar, que assiste aos clientes com Transtornos 

Alimentares e a sua atuação consiste em elaborar o plano de cuidado a 
ser executado e acompanhado pelos familiares, além de orientações ao 

paciente e familiares. O tratamento deve ser realizado com enfoque 

multidisciplinar. O enfermeiro tem uma pequena participação na equipe de 
saúde, podendo ampliar a sua área de atuação. 
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O AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM NO CUIDAR DO 
PORTADOR HIV/AIDS: NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA EM UMA 

CASA DE APOIO” 
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FATEA - Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 

Dulce Helena Caldas Moreira Gomes 
 

ORIENTADOR: Profa. Rosana Tupinambá Viana Frazili 
 

Introdução-Segundo o MS, dados revelam que a epidemia de Aids no Brasil está 
num processo de estabilização, embora em níveis elevados, tendo sido 
diagnosticado, em 2003 um total de 32.247 casos novos com uma taxa de 18,2 

casos por 100 mil habitantes. No País, existem cerca de 400 mil pessoas que 
estão infectadas pelo vírus HIV e não sabem. Em virtude disso, os hospitais 

começaram a não comportar esta demanda de pessoas acometidas pela AIDS 
havendo então, a criação das Casas de Apoio que se espalharam pelo País, sendo 

que, de acordo com o MS, o número atual é de 65. Estas Casas tem o intuito de 
acolher portadores do vírus, dando-lhes suporte para, se possível, retornarem ao 
convívio social, levando-se em conta o aumento da perspectiva de vida do 

aidético. Estes locais possuem profissionais como médicos, psicólogos, técnicos 
e/ou auxiliares de enfermagem. Destacamos dentro desta equipe o técnico e 

auxiliar de enfermagem; como aquele que está em contato com o doente 
continuamente e enfrentam várias dificuldades internas e externas que 
influenciam no atendimento prestado e, portanto, ser relevante abordar quais as 

necessidades destes profissionais, tendo como questão norteadora se os mesmos 
as têm e quais seriam. Objetivo - Levantar as necessidades dos auxiliares e 

técnicos de enfermagem no cuidado ao portador HIV/AIDS em uma Casa de 
Apoio. Finalidade contribuir para aperfeiçoar as condições de assistências 
prestadas, assim como as relações cliente x enfermagem. Resultados – Todos os 

entrevistados foram unânimes ao responder que nunca participaram de um curso 
de educação continuada/aperfeiçoamento em HIV/AIDS em serviço, da 

insuficiência da abordagem deste tema nos cursos auxiliar/técnico de 
enfermagem; apontaram a importância de perfil desta categoria profissional para 
atender os portadores e, explanaram que possuem expectativas de 

aperfeiçoamento em HIV/AIDS revelando a necessidade de cursos, palestras e 
treinamentos. Conclusão - Através deste trabalho podemos assinalar a 

necessidade de abordagem de temas sobre o cuidado com portadores, tanto nos 
já referidos cursos formadores, como também, na educação continuada em 
serviço; e a necessidade de detectar qual possível perfil para atendimento a 

esses clientes em uma Casa de Apoio, aspectos que acreditamos, promoveriam a 

quebra de barreiras e vínculo benéfico entre portador e enfermagem. 
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Neste artigo estuda-se a viabilidade de um redesign de bráquetes duplos 

para a técnica Bioprogressiva, buscando uma melhor adequação e visando 
o bem estar dos pacientes (usuários de aparelhos ortodônticos fixos), 

focalizando os estudos a partir de alguns aspectos físicos e ergonômicos 
apontados como inadequados. Como ferramentas para a obtenção destes 

aspectos serão utilizados análises de similares, análises de materiais e 
estudos ergonômicos. 
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MEIO AMBIENTE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
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Esse projeto reflete a importância da conscientização da preservação 

ambiental via Educação Escolar. Pomover a Educação Ambiental em todos 
os níveis de ensino e a conscientização pública para preservação do meio 

ambiente. A grande importância da Educação Ambiental é contribuir para 
a formação de cidadãos: conscientes do seu papel na preservação do meio 

ambiente e aptos para tomar decisões sobre questões ambientais 
necessárias para o desenvolvimento de uma sociedade sustentável. São 

ações como esta que garantem o direito do cidadão a um ambiente 
saudável, capaz de satisfazer as necessidades presentes mas sem 

comprometer as necessidades das gerações futuras. Para descobrir e 
incentivar uma nova geração que se empenhe na resolução dos problemas 

ambientais. Vamos aprendendo que o nosso destino e o destino da nossa 
comunidade estão ligados ao destino da humanidade. Conhecer o meio 

ambiente é saber que somos parte dele, a ele pertence a nossa vida. 

Cuidar do meio ambiente é amar e reverenciar a Vida. Tudo isso se 
aprende também na escola. 
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OXIDAÇÃO ENZIMÁTICA DE LIGNINA DE PALHA DE CANA 
UTILIZANDO ENZIMAS POLIFENOLOXIDASES DE DIFERENTES 

ORIGEM 
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Simone Coelho Nakanishi 
 

ORIENTADOR: Prof. Adilson Roberto Gonçalves 
 

Visando técnicas menos danosas ao meio ambiente como também um 
desenvolvimento tecnológico, nos últimos anos houve um crescente 

interesse em se utilizar resíduos da agroindústria, como por exemplo o 
palha de cana-de-açúcar, com o objetivo de se conseguir produtos de 

maior valor agregado.A palha de cana-de-açúcar é contituida 
principalmente de celulose e lignina. Devido ao seu caráter alifático e 

principalmente aromático, a lignina pode ser útil obtenção de fenóis, 
dispersantes, agentes surfactantes e na liberação controlada de herbicidas 

podendo ser modificada através de sua oxidação para a obtenção de 
agentes quelantes que são compostos seqüestrantes de íons em soluções 

aquosas podendo ser utilizados no tratamento de efluentes. Neste 

trabalho optou-se por promover uma oxidação enzimática por esta ser 
mais seletiva. Utilizou-se duas enzimas polifenoloxidases de origem 

diferentes: a tirosinase obtida do extrato de batata e a lacase obtida de 
fungos (NOVOZYM 51003). A lignina foi oxidada com o extrato da batata e 

com a NOVOZYM 51003 em solução tampão fosfato (pH 7,6): 1,4-
dioxano, 3:1 (v/v) no volume total de 30 mL. Foram utilizados 300 mg de 

lignina, 200 UI de enzima, 0,1% de glicerol e O2 em um fluxo de 30 
mL/min. A cada 30 min uma alíquota de 0,1 mL era retirada e então 

adicionada em 2 mL de uma solução tampão fosfato (pH 7,6): 1,4-
dioxano, 1:1. A mistura foi então monitorada em Espectrofotômetro UV-

visível Cintra 20 em 265, 280 e 320 nm. Os experimentos foram 
realizados a 25ºC por 6 h. Os resultados mostraram que as ligninas foram 

oxidadas com sucesso. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:gabical@alunos.faenquil.br


 
 

 

 
REFLEXÃO SOBRE A MULHER E A PERCEPÇÃO DOLOROSA SOB O 
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ORIENTADOR: Profa. Elizabeth Hoffmann Sanchez 

 
Este trabalho aborda a repressão da mulher em nossa sociedade e em 

como isso repercute em sua saúde, como a bioética se preocupa em 
resgatar a dignidade e o valor do ser humano e como nós, profissionais de 

enfermagem, na grande maioria mulheres, temos o compromisso de 
humanizar o cuidado, e valorizar o feminino. 
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Este trabalho aborda a repressão da mulher em nossa sociedade e em 

como isso repercute em sua saúde, como a bioética se preocupa em 
resgatar a dignidade e o valor do ser humano e como nós, profissionais de 

enfermagem, na grande maioria mulheres, temos o compromisso de 
humanizar o cuidado, e valorizar o feminino. 
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USO INADEQUADO DE ANTIBIÓTICOS: RESISTÊNCIA BACTERIANA 

OU RESISTÊNCIA SOCIAL? 
 

Juliana Marques Cianni 
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Maria de Fátima Pinto Barbosa de Souza 
 

ORIENTADOR: Profa. Cristiane Karina Malvezzi 
 

A resistência bacteriana (RB) é um problema complexo que depende de 
vários fatores a considerar: os relacionados aos microorganismos e aos 

fármacos e os relacionados ao paciente e a prescrição inadequada pelos 
profissionais de saúde competentes. Nesse sentido, o conhecimento e o 

controle da resistência bacteriana tornam-se essenciais para uma 
administração mais racional e coordenada desses medicamentos.O 

trabalho objetivou avaliar publicações brasileiras acerca do uso de 
antibióticos e sua principal conseqüência: a RB, não deixando de 

considerar a forma com que esse tema é tratado no país pelos 
profissionais de saúde e pelos pesquisadores da área. Realizou-se um 

levantamento bibliográfico dos últimos dez anos nas bases de dados: 

Lilacs e Dedallus, levando-se em consideração os trabalhos desenvolvidos 
no Brasil. Para tanto, foram usados como descritores: resistência a 

drogas, antibióticos; e como país de publicação Brasil. Deste 
levantamento verificou-se 35 trabalhos entre teses, dissertações, artigos e 

publicações em eventos. Considerando a relevância social do assunto 
abordado, o tema foi pouco estudado pela comunidade científica brasileira 

principalmente, o uso indiscriminado de antibióticos pelo paciente e a 
inadequada prescrição médica dos mesmos. Desta forma, para a 

adequada utilização deste recurso faz-se necessária uma educação 
continuada para os diversos profissionais de saúde de forma a capacitá-los 

a conscientizar a comunidade dos perigos da auto-medicação. 
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O BRINQUEDO TERAPÊUTICO COMO NOVO INSTRUMENTO DE 
TRABALHO DA ENFERMAGEM 
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Valdirene Maria de carvalho Júlio 
 

ORIENTADOR: Profa. Regimar Carla Machado 
 

Realizou-se um estudo, com levantamento de referências bibliográficas e 
artigos em periódicos, sobre a implantação do brinquedo terapêutico nas 

pediatrias através da equipe de enfermagem. Esparadrapos, algodão, 
termômetro, frascos de soros, bonecos com órgãos internos à mostra, 

instrumentos cirúrgicos, carrinhos de ambulância, livros de histórias sobre 
o tema abordado, fazem parte do arsenal de brinquedos terapêuticos. 

Onde a criança, ao manipulá-los, descobre a real importância de sua 
hospitalização, as razões pelas quais é submetida à procedimentos 

desconfortáveis e dolorosos. A análise dos resultados das pesquisas 
estudadas, chegam à um ponto em comum ao denotarem, que com a 

utilização desta técnica, as crianças passam a serem mais cooperativas 

com a equipe de enfermagem, obtendo maior aceitação e inclusão no 
tratamento terapêutico; exteriorizam sentimentos de mágoa ou desafetos 

antes reprimidos, no qual facilitará ao observador melhor compreensão de 
suas necessidades; dispõe de menor gasto de energia física e emocional 

dela, da família e dos profissionais. O conforto transmitido pela equipe de 
enfermagem, em forma de atenção e respeito para com a criança, é de 

extrema importância para a manutenção de uma relação amistosa entre 
ambos, com o objetivo centrado na satisfação de suas necessidades, entre 

elas o saber e o brincar. 
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MANIFESTAÇÕES PRECOCE DA DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES E O 
SUICÍDIO 
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ORIENTADOR: Profa. Regimar 
 

Caracterizada por comprometer o corpo e a mente, a depressão é uma 
doença que afeta múltiplas funções e causa significativos danos 

psicossociais. Na adolescência, a depressão é em muitos aspectos, 
idênticos ao do adulto, considerando – se, porém, as características 

específicas das diferenças etárias. Devido a sua repercussão pessoal e 
social, pelo seu índice e pelo risco de suicídio, a depressão na 

adolescência tem representado um grave problema da saúde publica. 
Estudos revelam que a incidência de adolescentes deprimidos tem 

aumentado significativamente e com probabilidade de crescimento nos 
próximos anos. Já o suicídio situa-se entre as três maiores causas de 

morte na população de 15 a 34 anos, representando para a sociedade 
uma grande perda em pessoas jovens nesta fase produtiva da vida. Ainda 

revelam a deficiência dos enfermeiros, pais e educadores em identificar os 

sinais e sintomas desta doença. O objetivo é abordar dados para a 
identificação precoce da depressão em adolescentes e o suicídio como 

conseqüência mais grave, mostrando a dificuldade de distinguir os 
fenômenos que fazem parte do desenvolvimento normal da adolescência e 

os que são anormais. A pesquisa realizada através de referências 
bibliográficas e artigos nos mostram que o suicídio tem como causa 

principal a depressão. Concluímos assim que se faz necessário levar 
maiores conhecimentos aos profissionais de saúde, pais e educadores a 

respeito deste quadro clínico, podendo então, prevenir e tratar 
adequadamente a depressão e posteriormente reduzir a taxa de suicídio. 
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A proposta do trabalho é discutir a inclusão de pessoas portadoras de 

deficiência visual, no ambiente da Biblioteca Pública. Será realizada uma 
pesquisa documental sobre o conceito de deficiência visual, diferenciando 

tipos e formas de manifestação, bem como os estereótipos que dificultam 
a inclusão social. Após essa etapa, será efetuado um estudo, via relatos 

de casos encontrados na literatura especializada, das medidas que podem 
favorecer o acesso à informação pelas pessoas portadoras de deficiência 

visual. Concluídos essa pesquisa e esse estudo, serão enviados e 
analisados questionários para bibliotecas públicas da região do Vale do 

Paraíba para identificar: a) o conhecimento do bibliotecário sobre a 

questão da deficiência visual; b) como e quais medidas favorecedoras da 
acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência visual estão sendo 

implementadas nessas bibliotecas. 
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Muitas crianças apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, 

necessitando de atendimento educacionais especiais por parte dos 
professores e das escolas que devem buscar formas de educar tais 

crianças atendendo suas necessidades. A escola deve oferecer formação 
adequada visando atender a criança portadora de necessidades especiais, 

seus professores e todos os funcionários para que tenham subsidios para 
uma maior aproximação possível de uma vida "normal"dentro e fora dela 

A inclusão e um desafio, que ao ser devidamente enfrentado pela escola 
comum, provoca a melhoria da qualidade da Educação Básica e Superior, 

pois para que os alunos com deficiêcia possam exercer o direito à 
educação em sua plenitude, é indispensável que essa escola aprimore 

suas práticas, a fim de atender às diferenças. 
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Este trabalho aborda a repressão da mulher em nossa sociedade e em 
como isso repercute em sua saúde, como a bioética se preocupa em 

resgatar a dignidade e o valor do ser humano e como nós, profissionais de 
enfermagem, na grande maioria mulheres, temos o compromisso de 

humanizar o cuidado, e valorizar o feminino. 
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A resistência bacteriana (RB) é um problema complexo que depende de 

vários fatores a considerar: os relacionados aos microorganismos e aos 
fármacos e os relacionados ao paciente e a prescrição inadequada pelos 

profissionais de saúde competentes. Nesse sentido, o conhecimento e o 
controle da resistência bacteriana tornam-se essenciais para uma 

administração mais racional e coordenada desses medicamentos. O 
trabalho objetivou avaliar publicações brasileiras acerca do uso de 

antibióticos e sua principal conseqüência: a RB, não deixando de 
considerar a forma com que esse tema é tratado no país pelos 

profissionais de saúde e pelos pesquisadores da área. Realizou-se um 
levantamento bibliográfico dos últimos dez anos nas bases de dados: 

Lilacs e Dedallus, levando-se em consideração os trabalhos desenvolvidos 

no Brasil. Para tanto, foram usados como descritores: resistência a 
drogas, antibióticos; e como país de publicação Brasil. Deste 

levantamento verificou-se 35 trabalhos entre teses, dissertações, artigos e 
publicações em eventos. Considerando a relevância social do assunto 

abordado, o tema foi pouco estudado pela comunidade científica brasileira 
principalmente, o uso indiscriminado de antibióticos pelo paciente e a 

inadequada prescrição médica dos mesmos. Desta forma, para a 
adequada utilização deste recurso faz-se necessária uma educação 

continuada para os diversos profissionais de saúde de forma a capacitá-los 
a conscientizar a comunidade dos perigos da auto-medicação. 
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Realizou-se um estudo, com levantamento de referências bibliográficas e 
artigos em periódicos, sobre a implantação do brinquedo terapêutico nas 

pediatrias através da equipe de enfermagem. Esparadrapos, algodão, 
termômetro, frascos de soros, bonecos com órgãos internos à mostra, 

instrumentos cirúrgicos, carrinhos de ambulância, livros de histórias sobre 
o tema abordado, fazem parte do arsenal de brinquedos terapêuticos. 

Onde a criança, ao manipulá-los, descobre a real importância de sua 
hospitalização, as razões pelas quais é submetida à procedimentos 

desconfortáveis e dolorosos. A análise dos resultados das pesquisas 
estudadas, chegam à um ponto em comum ao denotarem, que com a 

utilização desta técnica, as crianças passam a serem mais cooperativas 

com a equipe de enfermagem, obtendo maior aceitação e inclusão no 
tratamento terapêutico; exteriorizam sentimentos de mágoa ou desafetos 

antes reprimidos, no qual facilitará ao observador melhor compreensão de 
suas necessidades; dispõe de menor gasto de energia física e emocional 

dela, da família e dos profissionais. O conforto transmitido pela equipe de 
enfermagem, em forma de atenção e respeito para com a criança, é de 

extrema importância para a manutenção de uma relação amistosa entre 
ambos, com o objetivo centrado na satisfação de suas necessidades, entre 

elas o saber e o brincar. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

mailto:lumife@bol.com.br


 
 

 

MANIFESTAÇÕES PRECOCE DA DEPRESSÃO EM ADOLESCENTES E O 
SUICÍDIO 

 
Andrea de Almeida Olyntho 

andreaolyntho@bol.com.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 

 

ORIENTADOR: Profa. Regimar 
 

Caracterizada por comprometer o corpo e a mente, a depressão é uma 
doença que afeta múltiplas funções e causa significativos danos 

psicossociais. Na adolescência, a depressão é em muitos aspectos, 
idênticos ao do adulto, considerando – se, porém, as características 

específicas das diferenças etárias. Devido a sua repercussão pessoal e 
social, pelo seu índice e pelo risco de suicídio, a depressão na 

adolescência tem representado um grave problema da saúde publica. 
Estudos revelam que a incidência de adolescentes deprimidos tem 

aumentado significativamente e com probabilidade de crescimento nos 
próximos anos. Já o suicídio situa-se entre as três maiores causas de 

morte na população de 15 a 34 anos, representando para a sociedade 
uma grande perda em pessoas jovens nesta fase produtiva da vida. Ainda 

revelam a deficiência dos enfermeiros, pais e educadores em identificar os 

sinais e sintomas desta doença. O objetivo é abordar dados para a 
identificação precoce da depressão em adolescentes e o suicídio como 

conseqüência mais grave, mostrando a dificuldade de distinguir os 
fenômenos que fazem parte do desenvolvimento normal da adolescência e 

os que são anormais. A pesquisa realizada através de referências 
bibliográficas e artigos nos mostram que o suicídio tem como causa 

principal a depressão. Concluímos assim que se faz necessário levar 
maiores conhecimentos aos profissionais de saúde, pais e educadores a 

respeito deste quadro clínico, podendo então, prevenir e tratar 
adequadamente a depressão e posteriormente reduzir a taxa de suicídio. 
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A INCLUSÃO DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA VISUAL 
NA BIBLIOTECA PÚBLICA 

 
Maria Tereza de Souza Mendes 

mtsmendes@uol.com.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 

Sonia Maria Gonçalves Caldas 

Maria José Filgueira dos Santos 
Maria Alice de Moura 

 
ORIENTADOR: Prof. Walter Moreira 

 
A proposta do trabalho é discutir a inclusão de pessoas portadoras de 

deficiência visual, no ambiente da Biblioteca Pública. Será realizada uma 
pesquisa documental sobre o conceito de deficiência visual, diferenciando 

tipos e formas de manifestação, bem como os estereótipos que dificultam 
a inclusão social. Após essa etapa, será efetuado um estudo, via relatos 

de casos encontrados na literatura especializada, das medidas que podem 
favorecer o acesso à informação pelas pessoas portadoras de deficiência 

visual. Concluídos essa pesquisa e esse estudo, serão enviados e 
analisados questionários para bibliotecas públicas da região do Vale do 

Paraíba para identificar: a) o conhecimento do bibliotecário sobre a 

questão da deficiência visual; b) como e quais medidas favorecedoras da 
acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência visual estão sendo 

implementadas nessas bibliotecas. 
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INCLUSAO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE NECESSIDADES 
EDUCASIONIAS ESPECIAIS NAS ESCOLLAS DE ENSINO REGULAR 

 
Luciana de Fatima Oliveira de Sá 

licianaedson@yahoo.com.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 

Tatiana da Silva Medeiros 

 
ORIENTADOR: Prof. Fernando Luis Silva Martin 

 
Muitas crianças apresentam alguma dificuldade de aprendizagem, 

necessitando de atendimento educacionais especiais por parte dos 
professores e das escolas que devem buscar formas de educar tais 

crianças atendendo suas necessidades. A escola deve oferecer formação 
adequada visando atender a criança portadora de necessidades especiais, 

seus professores e todos os funcionários para que tenham subsidios para 
uma maior aproximação possível de uma vida "normal"dentro e fora dela 

A inclusão e um desafio, que ao ser devidamente enfrentado pela escola 
comum, provoca a melhoria da qualidade da Educação Básica e Superior, 

pois para que os alunos com deficiêcia possam exercer o direito à 
educação em sua plenitude, é indispensável que essa escola aprimore 

suas práticas, a fim de atender às diferenças. 
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CONTRIBUIÇÃO DO ENFERMEIRO EM ESTUDOS DE AVALIAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE PLANTAS COMO TERAPIA ALTERNATIVA  

 
 

Fernanda do Valle Tibúrcio Alves  
 fvalves@yahoo.com.br  

FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 

Eveline Aparecida Guimarães de Carvalho 

 

ORIENTADOR: Profa. Cristiane Karina Malvezzi da Silva 

 

No Brasil, a busca por terapias alternativas tem despertado o interesse 
dos profissionais da área de saúde. As ervas medicinais podem ser 

consideradas como coadjuvantes terapêuticos e seu uso pode ser 
valorizado e discutido junto à comunidade.O objetivo deste trabalho foi de 

investigar a participação do enfermeiro em estudos que envolvem a 
utilização de plantas medicinais visando a sua utilização em terapias 

alternativas. Realizou-se um levantamento bibliográfico dos últimos vinte 
anos nas bases de dados: Lilacs, BDENF, HISA e Dedallus, levando-se em 

consideração os trabalhos desenvolvidos no Brasil. Verificou-se 24 
trabalhos entre teses, dissertações, artigos e publicações em eventos, 

revelando uma baixa participação do enfermeiro em pesquisas que 

envolvem plantas medicinais. Estes resultados revelam que estes 
profissionais de saúde estão ainda pouco informados e preparados para 

lidar com este recurso ou mesmo desconhecem o seu potencial de 
participação nesses trabalhos. Considerando a abundância de diversidade 

de espécies vegetais nativas e a facilidade de acesso, bem como o baixo 
custo para a preparação de infusões, aliadas as outras vantagens na 

utilização das plantas medicinais no Brasil, acredita-se que o profissional 
com formação em enfermagem pode contribuir consideravelmente nesses 

estudos. Além disso, outros argumentos sustentam a sua participação 
como: o resgate do conhecimento terapêutico popular e, a influência que 

exerce na humanização do atendimento, valorizando o ponto de vista do 
paciente, na obtenção do diagnóstico e na escolha do tratamento 

utilizado. Entretanto, para a adequada utilização deste recurso é 
necessário um trabalho multidisciplinar especializado, no qual o 

enfermeiro tem um papel expressivo. Para tanto, é imprescindível que o 

profissional se volte ao estudo e aplicação do conhecimento sobre plantas 
medicinais, a fim de fornecer esclarecimentos científicos e segurança aos 

pacientes, que buscam informações sobre esta terapia. 
 

 
 

 



 
 

 

A ENFERMAGEM DIANTE DA TAREFA DE ORIENTAR A 
SEXUALIDADE DO ADOLESCENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE 

DOWN: UM ESTUDO EXPLORATÓRIO.  
 

Ingrid Resende Moreira  
 ingridresende@hotmail.com 

FATEA - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

Marlene Aparecida de Deos 
  

ORIENTADOR: Profa. Elisabeth Hoffmann Sanchez  
  

A sexualidade vivenciada pelos portadores da síndrome de down é um 
assunto polêmico, tendo sido pouco explorado e divulgado. Os pais são 

responsáveis pela inclusão e adaptação de seus filhos no âmbito social, 
mas quando o assunto é a sexualidade, tendem a tratá-los como 

assexuados, devido ao preconceito, o medo e a falta de conhecimento, 
porém deve fazer parte efetiva na educação do adolescente, sendo ele 

Down ou não. O objetivo do presente trabalho foi investigar a participação 
do enfermeiro na orientação dos pais de portadores da síndrome de Down 

sobre sexualidade. Realizou-se um levantamento bibliográfico dos últimos 
20 anos na base de dados Lilacs. Os resultados revelaram que tanto a 

família quanto os profissionais estão carentes de um esclarecimento que 

lhes permita condições de intervir e orientar no momento correto, 
propiciando condições a estes adolescentes de vivenciarem sua 

sexualidade. A pessoa com necessidades especiais tem o direito de viver a 
sua sexualidade, recebendo orientação adequada para tal e o enfermeiro é 

capacitado para direcionar os pais de portadores da síndrome de Down no 
que diz respeito ao afloramento da sexualidade, fundamentando o 

conhecimento e fornecendo subsídios sobre o assunto, para que possam 
adequar e orientar seus filhos com segurança. Sendo assim, a família bem 

como os profissionais de saúde tem a co-responsabilidade pelo suporte 
necessário para essa vivência. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

O PAPEL DA ESCOLA NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 
 

 Rosânia Guedes dos Reis  
 edenelias@uol.com.br  

FATEA - Faculdades Integradas Teresa D' Ávila 
  

ORIENTADOR: Profa. Lucia Rangel  

  
 Se a cidadania é a participação total na fixação do sentido da vida 

coletiva e na deliberação acerca do destino comum da sociedade, é 
evidente que a escola não deve fabricar cidadãos para uma futura 

sociedade que não esteja sendo construída no presente. Como então, 
pensar sobre o papel da escola para o desenvolvimento da cidadania? A 

formação para a cidadania envolve questões muito mais abrangentes do 
que a simples discussão sobre os “direitos e deveres”. Grande é a tarefa 

da escola, pois cabe-lhe garantir a socialização de cada criança naquilo 
que é considerado socialmente „participável‟, de forma que se possa falar 

que há algo de comum entre cada um dos cidadãos, que não inibe, não 
desfaz, não exclui o desenvolvimento das singularidades, mas dele se 

alimenta. Concretamente, a sala de aula é o terreno em que os 
professores estarão desenvolvendo ou não atitudes que desenvolvam a 

cidadania em seus educandos. A iniciativa do professor no ato educativo 

implica uma enorme responsabilidade. Ele não irá construir isoladamente 
a cidadania, mas sim irá atuar como mediador para o seu 

desenvolvimento no cotidiano escolar. A educação para a cidadania 
requer, que questões sociais sejam apresentadas para a aprendizagem e a 

reflexão dos alunos. São os considerados temas transversais. O currículo 
ganha flexibilidade e abertura, uma vez que os temas podem ser 

priorizados e contextualizados de acordo com as diferentes realidades 
locais e regionais. São instrumentos de grande auxílio no desenvolvimento 

escolar da prática da cidadania, pois proporcionam a ponte de união entre 
o científico e o cotidiano. Sabemos que a escola não é o único meio para o 

desenvolvimento da cidadania, mas ela exerce grande influência na 
formação dos indivíduos. No entanto, devemos lembrar que: “A educação 

é um processo lento de lapidação de uma pedra bruta de inestimável 
valor, que precisa ter um grande número de facetas polidas que a façam 

brilhar, que realcem sua beleza intrínseca.” (CHALITA) 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

IMPLICAÇÕES DA DISFAGIA NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO 
VOCAL DE LARINGECTOMIZADOS TOTAIS E PARCIAIS 

 
Victoriana Aparecida Guedes Mendes 

vickfono@bol. com.Br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

 

ORIENTADOR: Profa. Carolina Arantes Pereira Barcellos 
 

O presente estudo tem por objetivo avaliar as implicações que a disfagia 
mecânica poderá exercer no processo da reabilitação vocal no pós -

operatório de larinjectomizados totais e parciais. Os dados serão coletados 
por meio de um questionário sobre o tipo de cirurgia e a qualidade vocal 

no pós-operatório , sendo o mesmo aplicado para o paciente e/ou 
acompanhante. Para completar as informações , será será realizado o 

exame de videofluroscopia com cada um dos pacientes visando avaliar as 
possíveis implicações vocais causada pela disfagia. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

USO INADEQUADO DE ANTIBIÓTICOS: RESISTÊNCIA BACTERIANA 
OU RESISTÊNCIA SOCIAL? 

 
Juliana Marques Cianni 

jucianni@bol.com.br 
FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 

Maria de Fátima Pinto Barbosa de Souza 

 
ORIENTADOR: Profa. Cristiane Karina Malvezzi 

 
A resistência bacteriana (RB) é um problema complexo que depende de 

vários fatores a considerar: os relacionados aos microorganismos e aos 
fármacos e os relacionados ao paciente e a prescrição inadequada pelos 

profissionais de saúde competentes. Nesse sentido, o conhecimento e o 
controle da resistência bacteriana tornam-se essenciais para uma 

administração mais racional e coordenada desses medicamentos.O 
trabalho objetivou avaliar publicações brasileiras acerca do uso de 

antibióticos e sua principal conseqüência: a RB, não deixando de 
considerar a forma com que esse tema é tratado no país pelos 

profissionais de saúde e pelos pesquisadores da área. Realizou-se um 
levantamento bibliográfico dos últimos dez anos nas bases de dados: 

Lilacs e Dedallus, levando-se em consideração os trabalhos desenvolvidos 

no Brasil. Para tanto, foram usados como descritores: resistência a 
drogas, antibióticos; e como país de publicação Brasil. Deste 

levantamento verificou-se 35 trabalhos entre teses, dissertações, artigos e 
publicações em eventos. Considerando a relevância social do assunto 

abordado, o tema foi pouco estudado pela comunidade científica brasileira 
principalmente, o uso indiscriminado de antibióticos pelo paciente e a 

inadequada prescrição médica dos mesmos. Desta forma, para a 
adequada utilização deste recurso faz-se necessária uma educação 

continuada para os diversos profissionais de saúde de forma a capacitá-los 
a conscientizar a comunidade dos perigos da auto-medicação. 
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UMA REFLEXÃO DO ESTRESSE NO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM 

 

 Fábio Henrique   
 fabio2henrique@bol.com.br  

FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 

Érika Cristina Leopoldo Gaspar 

 

 ORIENTADOR: Profa. Cristiane Karina Malvezzi  
 

  Estresse é definido como uma resposta fisiológica, psicológica e 
comportamental de um indivíduo que procura adaptar-se e ajustar-se às 

pressões internas e externas. Existe uma conscientização cada vez mais 
generalizada, dos fatores que levam ao estresse ocupacional e de suas 

conseqüências, e como isso afeta o trabalho e a saúde dos profissionais de 
enfermagem. Pretendeu-se neste estudo fazer uma reflexão acerca da 

produção acadêmica dessa categoria profissional, no Brasil, em relação ao 
stress. Realizou-se um levantamento de artigos, dissertações, teses e 

livros publicados no Brasil, entre 1994 a 2004. As 101 publicações 
encontradas apontam a enfermagem como uma profissão desgastante e 

com elevado potencial para o estresse. Os estressores existentes na 
dinâmica do serviço de enfermagem e em seu local de trabalho, estão 

relacionados às unidades de atuação, cargos ocupados, satisfação no 

trabalho e clientela atendida, resultando em enfermidades físicas e 
psicológicas, insatisfação, desmotivação, diminuição da produtividade e 

diminuição do estado de “alerta”. Portanto, é de suma importância para a 
saúde física e mental desses profissionais, que os mesmos saibam 

identificar as manifestações do estresse e que aprendam a detectar quais 
estressores estão desencadeando o processo. Assim sendo, algumas 

ações preventivas podem ser incrementadas, no sentido de proporcionar a 
estes profissionais condições de trabalho mais satisfatórias como: 

implementação do ambiente físico, das escalas de trabalho diário e 
mensal; escalas de férias; das relações entre chefia e subordinados; além 

de estimular relações mais positivas e colaborativas entre as equipes; 
oferecer cursos acerca do processo de estresse, atualização e 

treinamentos, e ainda, oferecer suporte emocional a esses trabalhadores. 
Estas ações não só preservariam a saúde física e mental dos profissionais, 

como também melhoraria a qualidade de assistência prestada. 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

EFEITO DO ÁCIDO ACÉTICO SOBRE A CONVERSÃO DE XILOSE EM 
BUTANODIOL 

 
Adriana A. Rossi  

dri.rossi@terra.com.br  
FAENQUIL - Faculdade de Engenharia Química de Lorena 

  

ORIENTADOR: Prof. Arnaldo Marcio Ramalho Prata  
 

Com a colheita da madeira para a indústria de papel, gera-se uma grande 
quantidade de resíduos (aparas de eucalipto), os quais permanecem no 

solo comprometendo cultivos subseqüentes. Isto justifica o emprego da 
biotecnologia como uma maneira de reaproveitá-los. As aparas são 

submetidas à hidrólise ácida e o hidrolisado obtido é rico em substrato 
importante para microrganismos para a produção de substâncias de 

interesse econômico e social, como por exemplo, 2,3 butanodiol. 
Substância que, devido ao caráter biodegradável, pode ser utilizada na 

produção de polímeros, e também por apresentar um elevado calor de 
combustão pode ser empregada como combustível líquido. 

Especificamente para a produção de butanodiol o hidrolisado deve ser 
tratado em 4 colunas a fim de remover os inibidores da fermentação, 

entre eles o ácido acético. Neste presente trabalho, propõe-se estudar o 

efeito deste ácido sobre a produção de butanodiol, podendo sugerir uma 
simplificação do tratamento de hidrolisado hemicelulósico a ser utilizado 

como meio de fermentação em processo batelada. Para isto, estão sendo 
realizadas fermentações com diferentes concentrações de ácido acético, 

em meio sintético, em fermentador tipo MULTIGEM com capacidade de 0,6 
L. Os ensaios foram conduzidos a 37°C e kLa=104h-1. O crescimento 

celular foi medido por densidade ótica (absorbância à 600nm), o consumo 
de xilose, a concentração de ácido acético e de butanodiol por HPLC. Os 

resultados mostraram que até uma concentração de 6 g/L o ácido acético 
não prejudica a fermentação, sendo contudo um fator positivo na 

produção de butanodiol, pois obteve-se um YP/S de 0,41 em relação a um 
YP/S de 0,24 para o ensaio conduzido sem adição deste. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

IMPORTÂNCIA DA ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO 
PRÉ-HOSPITALAR EM SUPORTE 

Marcelo Pereira da Silva  
  marcelinhopds@terra.com.br  

FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 
 Karina Okamoto Costa Barros 

Vilma Claudino 

 
ORIENTADOR: Profa. Fabíola Vieira Cunha  

 
Atendimento Pré-Hospitalar: é o conjunto de procedimentos técnicos 

realizados no local de emergência e durante o transporte da vítima 
(Oliveira, Marcos de 1999). O objetivo é mantê-la com a vida em situação 

mais próxima possível da normalidade até sua chegada na unidade 
hospitalar. No atendimento de emergência, o tempo é fator crucial. Um 

minuto a mais na chegada do socorro, pode tornar irreversível uma 
parada cardíaca. Uma hemorragia pode atingir níveis mais críticos. Uma 

hipóxia pode lesar o cérebro em definitivo. Em cada minuto que se abrevia 
o início do socorro vidas serão salvas, seqüelas reduzidas e o custo final 

do atendimento hospitalar e do tratamento do paciente são menores. 
Atualmente, a maioria dos programas de capacitação em APH está 

passando a abordar o processo de avaliação geral do paciente. Existem 

muitos métodos de avaliação, no entanto, a orientação para a equipe é a 
mais usual. Todo atendimento inicia-se com o dimensionamento ou 

avaliação da cena da emergência. Aos procedimentos de enfermagem 
considerados de alta complexidade deverão ser realizados exclusivamente 

pelo enfermeiro. O enfermeiro que responder pelo APH deverá implantar a 
Sistematização da Assistência de Enfermagem através do registro das 

informações técnicas colhidas. Nenhuma medida, determinação ou regra 
deve colocar em risco a equipe e por a própria vítima. O tempo é fruto de 

competentes estratégias técnicas e administrativas que refletem em seu 
conjunto, o estágio de desenvolvimento em que se encontra o APH no 

Brasil. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

RÁDIO CULTURA: 60 ANOS DE HISTÓRIA DE COMUNICAÇÃO NO 
VALE DO PARAÍBA 

 
 Marcus Augusto Santos Silva  

  promarkim@uol.com.br  
UNITAU – Universidade de Taubaté 

  

ORIENTADOR: Prof. Robson Bastos da Silva  
 

 Procuramos neste trabalho identificar a razão de uma rádio com tradição, 
numa das regiões economicamente mais importantes do país, pertencente 

a um grande grupo de comunicação, com mais de sessenta anos de 
existência, não possuir registro histórico à sua altura. Além disso, criar a 

partir de agora um processo que documente toda sua história. Em 20 de 
dezembro de 2003, em sua edição nº 973, o Jornal Guaypacaré, de 

Lorena / SP, publicou um texto sobre a fundação da Rádio Cultura de 
Lorena. A matéria demonstra como está fragmentada a história desta 

emissora, pois este conteúdo, escrito originalmente por um dos 
fundadores, ficou “escondido” por mais de treze anos até vir a público. 

Este fato denota o descuido em se escrever, registrar e divulgar de forma 
eficiente esta evolução histórica. A partir deste esperamos incentivar a 

escrita de uma nova fase de gestão e construção da relação escola-

veículo-comunidade na comunicação valeparaibana. Objetivamos avaliar a 
imagem do veículo e determinar a importância sócio-cultural e econômica 

desta emissora na região. Estabelecemos então, a relação causa e efeito 
do impasse – a comunicação à serviço da comunidade, a praxis dos 

poderes constituídos e a saída encontrada na parceria comercial / 
educacional , na proporção de interesses : veículo – escola – comunidade. 

A pesquisa teve por critério o levantamento histórico dos fatos, através da 
investigação de fontes bibliográficas, do próprio veículo e do grupo Band 

Vale; além de personalidades participantes do processo administrativo 
produtivo e artístico da emissora, seus gestores locais e ex-funcionários. 

O aspecto qualitativo foi determinante, pois, diversas fontes 
informacionais já não são disponíveis para a pesquisa de campo. Os 

primeiros passos para a montagem do projeto encontraram forte eco nas 
pessoas, direta e indiretamente envolvidas. O curso de Publicidade e 

Propaganda e a emissora aplicaram pesquisas de opinião junto à 

comunidade, que já demonstram reposicionada sua imagem 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

FIBROSE CÍSTICA 
 

 Gleice Helena Aparecida Domingos  
 gleicedomingos@ig.com.br  

FATEA - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 
 Lílian Gomes Barbosa Oliveira 

Rebeca Orlando Ribeiro 

 
ORIENTADOR: Profa. Fabiola Vieira Cunha  

 
 Tema: Fibrose Cística Autores: Gleice Helena Aparecida Domingos; Lílian 

Gomes Barbosa Oliveira; Rebeca Orlando Ribeiro. Introdução: Fibrose 
cística é uma doença de caráter genético, muito provavelmente 

autossômico recessivo, que foi identificada no mapeamento do 
cromossoma 7, através de análise dos seis bilhões de pares do genoma 

humano. A descoberta permitiu o diagnóstico da condição heterozigótica, 
em 70% dos portadores (os 30% restantes são resultantes de outras 

mutações). É uma doença de causa obscura, multissistêmica, que 
acomete praticamente todos os órgãos e aparelhos. A doença se 

caracteriza pela infecção crônica das vias respiratórias que, por fim, leva a 
bronquioectasia e a bronquiolectasia, à insuficiência pancreática exócrina, 

à disfunção das glândulas sudoríparas e à disfunção urogenital; Objetivo: 

detectar o nível de informações dos pais, a quantidade de filhos 
acometidos, e tratamento da doença a crianças pré-dispostas a 

desenvolverem; Metodologia: a pesquisa foi descritiva, encontrados 3 
artigos na base de dados Scielo; Resultados: encontramos a falta de 

informação dos pais em relação a doença, pois no núcleo familiar há mais 
de uma criança acometida. Em relação aos testes, a observação mostra 

que os pacientes de Fibrose Císticos têm níveis de cloro e sódio no suor 
acima de 70 e 60mEq/l, respectivamente o teste é o mais confiável; 

Conclusão: o trabalho demonstrou que os pais não procuram saber a 
causa da doença e sim o tratamento a partir dos testes realizados; 

Considerações Gerais: pudemos considerar que a doença é desconhecida 
na maioria das famílias com filhos Fibrocísticos. O tratamento é contínuo e 

individualizado, exigindo muito dos pais e das crianças. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

A INTERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS E DE 
JORNALISMO NAS ASSESSORIAS DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA 

 
Ana Lúcia da Silva 

analuciaguarata@ig.com.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

Juliana Rodrigues Rosa Delif 

ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 

O estudante de Relações Públicas aprende durante a graduação a pensar a 
comunicação de forma integrada e estratégica para atuar em todos os 

segmentos de uma organização ou assessoria. Essas ferramentas de 
comunicação aproximativa, mercadológica, dirigida escrita, também são 

utilizadas pelos jornalistas, o que acaba gerando conflitos de competência 
e desgaste entre os profissionais, agravados ainda pela legislação 

conflitante. O próprio Conselho Federal de Relações Públicas com base na 
resolução n° 43, de agosto de 2002, prevê multas às empresas de 

categoria de comunicação,que utilizem outros profissionais da área para a 
realização de trabalhos direcionados a este profissional, pretendendo 

assim, garantir a reserva de mercado das Assessorias de Comunicação 
somente para os profissionais de Relações Públicas. O objetivo deste 

trabalho é promover debates, reflexões entre os alunos de Comunicação 

Social: Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Marketing e Relações 
Públicas na tentativa de se encontrar medidas capazes de minimizar esse 

desgaste e promover uma integração entre esses profissionais. 
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OS RECURSOS LINGÜÍSTICOS UTILIZADOS NOS SLOGANS DAS 

CAMPANHAS PUBLICITÁRIAS DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 
 

 Andreza Fernandes Veloso  
 Mnoliveira@hexato.com.br  

FATEA - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

 Antonio Cerqueira Júnior 
 

ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira  
  

Existem, atualmente, várias empresas privadas que investem em 
campanhas de responsabilidade social, pois perceberam que além de 

beneficiar a sociedade com resultados positivos, isso fortalece a imagem 
da empresa perante o consumidor. O objetivo desse estudo é analisar os 

recursos lingüísticos utilizados nos slogans das campanhas publicitárias de 
responsabilidade social e mostrar os resultados obtidos às outras 

empresas, incentivando-as a investir mais nessa área. Esta pesquisa teve 
como subsídio teórico os autores Reboul (1985)e Carvalho (2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

OS VÍCIOS DE LINGUAGEM NOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS: UMA 
LEITURA CRÍTICA 

 

Gabriela Madeira 

mnoliveira@hexato.com.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 

 
Ao iniciar os estudos na área de Publicidade e Propaganda, percebe-se a 

importância de alguns conhecimentos não valorizados durante o curso 
Ensino Médio. Um desses conhecimentos é a linguagem e seus vícios; 

repudiado por professores de Língua Portuguesa nas redações torna-se 
primordial esse conhecimento na construção de uma linguagem 

persuasiva pelo futuro publicitário.O objetivo desse estudo é analisar os 
vícios de linguagem utilizados nos anúncios publicitários e levar o leitor a 

interpretar o texto com clareza e consciência, tornando-o mais crítico. Os 
dados foram analisados à luz de Carvalho (2002.) 
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AÇÃO SOCIAL NA BIBLIOTECA PÚBLICA DE GUARATINGUETÁ 

 
Tavânia Mara da Silva Ferreira 

tavania@demar.faenquil.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

Vinícius da Silva Vitor 

 Maria Eunice da Fonseca 
 Fabiana de Moura 

 
ORIENTADOR: Prof. Walter Moreira 

 
O projeto discute o conceito de "Ação Social" dentro da biblioteca pública 

de Guaratinguetá. Com pesquisas de campo aplicadas juntamente à 
comunidade usuária, onde serão traçandos perfis das necessidades 

sociais. Desse modo, serão identificadas e discutidas todas as ações que 
favoreçam, tendo como foco principal a inclusão social da comunidade 

local. 
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DESIGN DE INFORMAÇÃO E IDENTIDADE DA MARCA FORD: CEM 
ANOS DE SUCESSO 

 
Arlete Fernanda Aparecida Mendes 

mazinha310786@hotmail.com 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

Marcela Leite Monteiro 

ORIENTADOR: Profa. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 

Marca, segundo a lei brasileira, é todo sinal distinto, visualmente 
perceptível que idenfitica , distingue produtos e serviços de outros 

análogos de procedências diversas, bem como certifica a conformidade 
dos mesmos com derteminadas normas ou especificações técnicas.Nestes 

termos a analise da logomarca Ford, torna-se essencialmente interessante 
por tratar-se de uma empresa centenária, que resistiu as crises; 

econômicas, sócias e políticas.O símbolo oval a assinatura de Henry Ford, 
permanece quase inalterada desde a fundação da empresa em 

1903.Sendo ele inspirador dos desenhos das grades dos carros da 
marca.Segundo Costa (1989) em estudos de identidade visual, o design 

gráfico se orienta em duas grandes direções: o design de informação e o 
design de identidade.O design de informação refere-se àquelas 

mensagens de conteúdos complexos, com objetivos funcionais, didáticos 

ou persuasivos (sistemas de signos codificados, mapas, livros, peças 
publicitárias...). Já o design de identidade constitui um modo de 

comunicação essencialmente esquemático, com os quais se simboliza uma 
empresa ou instituição.O design de identidade engloba e design de marcas 

e o design de identidade corporativa.O objetivo dessa pesquisa é analisar 
o design de informação e de identidade nas campanhas publicitárias desta 

empresa. 
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A INFLUÊNCIA DO DIABETES MELLITUS NAS PATOLOGIAS 

OCULARES 
 

Patricia Helena Da Silva França 
patihsf@terra.com.br 

FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 

Ana Carolina Farath Lourenço 
 

ORIENTADOR: Profa. Claudia Lysia de Oliveira Araújo 
  

O Diabetes Mellitus é uma doença que atinge aproximadamente 15 
milhões de pessoas e caracteriza- se por um conjunto de distúrbios 

metabólicos, resultando em uma hiperglicemia crônica devido à deficiência 
total ou parcial na secreção ou ação da insulina (SMELTZER; BARE; 2002). 

O diabetes ocasiona diversos distúrbios, dentre eles, daremos ênfase às 
complicações oftalmológicas, enfatizamos: retinopatia diabética, 

glaucoma, córnea fragilizada e a catarata. O objetivo deste trabalho é de 
identificar a incidência de distúrbios visuais em pacientes portadores de 

diabetes mellitus, identificar o índice de pessoas portadoras das patologias 
oculares supracitadas com os portadores de diabetes que tiveram uma 

profilaxia antecipada e identificar a incidência de pessoas com o 

diagnóstico tardio e ausência de tratamento específico, resultando no 
aumento das doenças oculares. A pesquisa é do tipo 

descritiva/exploratória, a metodologia utilizada baseou- se na coleta de 
dados que foi realizada pelo levantamento de dados através de 

prontuários de pacientes portadores de diabetes mellitus, que passaram 
por consulta oftalmológica no período de Julho de 2004 à Julho de 2005, 

em um Ambulatório de Especialidade Médicas, na cidade de Lorena, 
localizada no interior de São Paulo. Foram analisados um número total de 

180 prontuários, dentre os quais 18% dos pacientes apresentaram 
retinopatia diabética, 15% dos pacientes apresentaram glaucoma , 22% 

apresentaram catarata, 37% apresentaram acuidade visual diminuída e 
apenas 8% não apresentaram patologias visuais relacionadas ao diabetes 

mellitus. Através desses dados podemos concluir que 81% dos indivíduos 
que tiveram um diagnóstico tardio e ausência de tratamento 

apresentaram distúrbios oculares, 17% dos indivíduos fizeram tratamento 

e possuem patologias oculares e apenas 2% não fizeram tratamento para 
diabetes e não desenvolveram doença ocular. 
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A IMPORTÂNCIA DOS CONTOS DE FADAS NA FORMAÇÃO DA 
CRIANÇA 

 
Bruna Pires Maciel Pereira 

nanapmp@hotmail.com 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

Fernanda Lopes Pinto 

 
ORIENTADOR: Leonor 

 
O conto de fadas é uma literatura que dirige a criança para a descoberta 

de sua identidade e comunicação, assim como também tem a 
possibilidade de sugerir experiências necessárias para a formação e 

desenvolvimento de seu caráter. Tal o aspecto encorajador e estimulante 
desses contos de fadas, e a garantia que no final tudo dará certo, é que se 

promove força à imaginação infantil. No entanto, se no passado, estimular 
a leitura dos contos de fadas já era uma operação complicada, devido a 

incompreensão de algumas pessoas "pedantes", imaginemos hoje pleno 
século XXI, em meio a tantos apelos visuais, que torna os contos meros 

produtos de entretenimentos, completamente vazios e destituídos em seu 
valor inicial. Por esse motivo que este TCC está desenvolvido, para ajudar 

àqueles que têm crianças sob seus cuidados, a se tornarem cientes da 

importância dos contos de fadas. Pois eles possuem uma riqueza de 
significados que ajudam a criança a lidar com seus problemas cotidianos 

de uma forma lúdica. Assim mostraremos como as histórias de fadas 
representam, sob a forma imaginativa aquilo em que consiste o processo 

sadio de desenvolvimento humano, e como os contos de fadas tornam tal 
desenvolvimento atraente para o engajamento da criança nele. Em sumo, 

este trabalho dá contribuições importantes para a formação da criança 
através dos contos. 
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ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À FISSURA LABIOPALATINA 
 

Priscila Farache F. Alves 
mpafarache@ig.com.br  

FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila  
Magna A. Espíndola Farabello 

  

ORIENTADOR: Profa. Cláudia Lysia  
 

Todos os dias nascem milhões de crianças no mundo, e infelizmente, 
muitas delas carregam anomalias congênitas como a fissura labiopalatina, 

um tipo de anomalia conseqüente da falta de coalescência entre os 
processos faciais embrionários. Não se sabe ao certo a etiologia das 

fissuras labiopalatinas, mas a raça, sexo, idade dos pais e drogas 
predispõe o aparecimento das malformações. Estima-se que no Brasil, 

segundo Nelli, E. A. e col..(1990), existem cerca de 180 000 portadores 
de malformações faciais e a proporção é de 1/650 nascimentos, tendo 

índice de 35% de mortalidade no 1º ano de idade. O objetivo deste 
trabalho é conhecer a assistência de Enfermagem proporcionada aos 

fissurados labiopalatais no hospital referência, Centrinho, em Bauru; 
propor a mesma qualidade de assistência aos pacientes dos municípios de 

Guaratinguetá, Aparecida e Lorena/SP; elaborar as estatísticas de 

nascidos vivos com fissura labiopalatina no período de Janeiro de 2003 a 
Junho de 2005 nestes municípios; elaborar as estatísticas do número de 

pacientes dos municípios referidos que procuraram o serviço do PROFIS 
(Associação de Promoção Social de Fissurado Labiopalatal do Vale do 

Paraíba) após a infância para tratamento considerando este mesmo 
período. A metodologia utilizada nesta pesquisa, baseia-se em 

levantamento bibliográfico, visitas à instituição e entrevistas com as 
Enfermeiras e outros profissionais da mesma. A assistência de 

enfermagem prestada baseia-se em sistematização da assistência de 
enfermagem e humanização, dentro de um trabalho multidisciplinar, uma 

vez que os pilares do tratamento é a fonoaudiologia, cirurgia plástica e 
ortodontia. No período de janeiro de 2003 a junho de 2005, 0,08% dos 

nascidos vivos nasceram fissurados em Guaratinguetá, 0,41% dos bebês 
nasceram com fissura em Aparecida e 0,08% nasceram com fissura em 

Lorena. No total, são mais 10 bebês fissurados, além dos pacientes já 

portadores, que segundo a Teoria da Hierarquia das Necessidades Básicas 
de Maslow nunca alcançarão o topo da pirâmide, a auto-realização, uma 

vez que os patamares básicos desta pirâmide não foram supridos. De 
todos os atendimentos realizados pelo PROFIS neste período, 21,42% são 

pacientes que procuraram tratamento após a infância. 

 

 
 



 
 

 

FESTIVAL DE MÚSICA CULTURA. A LINGUAGEM DA TV CULTURA: 
POPULAR OU RESTRITA?  

 
Ana Paula Lange Gomes 

tche_ana@ig.com.br 
FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 

Natali Mara Rangel do Nascimento 

 
ORIENTADOR: Prof. Jefferson Moura  

 
O objetivo desse trabalho é fazer um estudo sobre a linguagem da TV 

Cultura, por se tratar de uma televisão aberta cuja proposta é educar e 
formar cidadãos permitindo o livre acesso à cultura e à arte. A referida 

emissora tem uma programação diferenciada das demais TVs abertas do 
país. Uma programação que prioriza a transmissão da arte em seus 

diferentes segmentos: música, teatro, dança, artes plásticas. Mas quem 
realmente é o público – alvo dessa emissora? A linguagem por ela 

utilizada atinge as camadas populares, ou somente a uma minoria 
restrita? Não será discutido aqui qual foi a proposta da equipe da TV 

Cultura, apenas a adequação ou inadequação do formato de um dos seus 
programas para determinado público. Para a elaboração desse estudo, 

será analisado um programa específico transmitido por essa emissora: 

“Festival de Música Cultura”. Esse programa possui caráter popular ou 
elitista? O formato desse programa é elitista e atinge um público restrito. 

Serão analisados nessa discussão basicamente o tipo de linguagem e 
conseqüentemente o público que o programa atinge. 
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ANÁLISE DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO DA EQUIPE DE 
ENFERMAGEM DA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM UM 

HOSPITAL DO VALE DO PARAÍBA  
 

Margareth Gonçalves Berino  
margarethberino@yahoo.com.br 

FATEA - Faculdades Integradas Teresa D`Ávila 

 
Orientador: Prof. Paulo Sérgio de Sena 

 
A abordagem da qualidade de vida no trabalho constitui-se uma questão 

importante no sentido de conciliar interesses dos trabalhadores e da 
organização. A qualidade de vida no trabalho envolve fatores como: as 

condições de trabalho, satisfação no trabalho, salário, relações familiares, 
disposição, estado de saúde, longevidade, lazer, prazer, hereditariedade, 

estilo de vida e até espiritualidade, que devem ser considerados para a 
sua obtenção e manutenção. Neste intuito, esta pesquisa analisou a 

qualidade de vida no trabalho da equipe de enfermagem da Unidade de 
Terapia Intensiva em um hospital nome do hospital, do Vale do Paraíba – 

SP. O estudo foi descritivo, o método dedutivo, e os dados foram 
coletados por meio de observação utilizando como instrumento uma 

matriz constituída no modelo de Walton (ano). Nesta avaliação concluiu-se 

que os profissionais de enfermagem da UTI, têm uma visão clara do que 
necessitam para que possam ter mais satisfação no trabalho, e 

desenvolver melhor suas atividades. No entanto, vários aspectos precisam 
ser melhorados como: 1. a condições de segurança e saúde no trabalho; 

2. o uso e desenvolvimento de capacidades; 3. a integração social na 
organização; 4. a oportunidade de crescimento e segurança; 5. a 

compensação adequada e justa; e 6. o trabalho e espaço total de vida. 
Tornou-se evidente que nesta unidade há necessidade de se implantar 

programas que promovam a qualidade de vida dos trabalhadores. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

BIOSSEGURANÇA 
 

Pâmela Graziely Costa Lima 
 pamelafono@yahoo.com.br 

 FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 
Tatiane Aparecida Costa Ferreira 

 Raphaella Maria Chagas Barbosa Puccini 

 
ORIENTADOR: Profa. Cristiane Gomes  

  
 

A importância da biossegurança na fonoaudiologia. Visa orientar 
profissionais da área afim de uma prevenção destacando possíveis riscos 

de contaminação, verificando se há falta de conhecimentos por parte dos 
profissionais e/ou verbas, fornecendo informações para clínica 

fonoaudiológica da FATEA. Com análise de referências e pesquisa em 
campo, levantamento de dados em clínicas e hospitais. 
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PROPOSTA DE REDESIGN DAS BARRACAS DE FEIRA 
 

Osmar de Goes Telles Neto 
sabrinamariotto@yahoo.com.br 

FATEA - Faculdades Integradas Teresa D' Ávila 
Rosinei Batista Ribeiro 

 José Cirilo de Jesus Júnior 

 
ORIENTADOR: Profa. Sabrina de Fátima Ferreira Mariotto  

 
Este projeto tem como objetivo estudar a adequação e a padronização das 

barracas da feira envolvendo os aspectos como: montagem, 
desmontagem, peso, custo. Como pesquisa buscamos obter maior 

funcionalidade por meio de uma nova proposta estética e a utilização de 
materiais industriais alternativos. A metodologia aplicada consistirá nas 

seguintes etapas: problematização, sistematização, análise de similares, 
análise estrutural, diferencial semântico, geração de alternativa, 

rendering, escolha da melhor alternativa e outros. Este estudo tem como 
base de pesquisa, as características culturais, sociais e religiosa da cidade 

de Aparecida do Norte. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

 

OBTENÇÃO DE POLPA CELULÓSICA 
 

Deise Cristina Andrade Silva 
deisec.andrade@bol.com.br  

FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 
 

ORIENTADOR: Profa. Paula Adriana Soares 

 
O presente estudo aborda os processos de fabricação de celulose. Esse 

conhecimento é de suma importância para o desenvolvimento de 
pesquisas que envolvem o manejo da celulose. É a partir dos processos 

que podemos descobrir quais os benefícios que a celulose pode trazer ao 
homem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL E COGNITIVA DE 
IDOSOS RESIDENTES EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA 

 
Francine Mara Antunes Werneck Veloso da Silva 

odetearaujo@ig.com.br 
FATEA - Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

Gleice Maria Marinho Pereira Leite 

Maria Filomena Ceolim 
 

ORIENTADOR: Profa. Maria Odete Pereira Hidalgo de Araújo  
  

 
Os objetivos deste trabalho foram de avaliar o grau de independência para 

as atividades da vida diária (AVDs); a presença de sintomas depressivos e 
capacidade cognitiva dos idosos residentes em uma Instituição de longa 

permanência de um Município do Médio Vale do Paraíba - SP; relacionar os 
déficits funcionais e cognitivos com a capacidade dos participantes para o 

autocuidado, segundo a Teoria de Dorothea Orem (1991). O projeto foi 
submetido e aprovado pelo CEP/Unitau, sob protocolo nº266/05. O estudo 

descritivo e exploratório teve como participantes, residentes com 60 anos 
ou mais de idade. Foram utilizados seis instrumentos para a coleta de 

dados: ficha de identificação, Mini exame do estado mental (MEEM), 

Índice de Katz, Escala de depressão geriátrica, Teste do relógio e de 
Fluência verbal. Foram avaliados 5 homens e 5 mulheres com idades entre 

60 e 90 anos. Devido ao acentuado declínio funcional e mental que 
impossibilitou a responder aos testes, e recusa, 16 idosos (10 mulheres e 

6 homens) não participaram do estudo. Constatou-se que dos 10 idosos 
participantes, apenas três eram independentes para todas as AVDs. Na 

avaliação de capacidade funcional, segundo Katz, apenas três homens 
foram considerados independentes para todas as atividades. As principais 

limitações relatadas para o autocuidado foram dificuldades para banhar-se 
e vestir-se. Na avaliação de depressão, segundo a Escala de depressão 

geriátrica, três idosos apresentaram escores > 5, indicando possível 
processo depressivo e/ou demencial. Os resultados do MEEM mostraram 

que os 10 participantes apresentaram escores > 24, indicando possível 
processo demencial. O baixo desempenho dos idosos à aplicação do Teste 

do Relógio e Teste de Fluência verbal, revelou déficit de memória. 

Concluiu-se com o estudo que, quanto mais acentuado o déficit cognitivo, 
maior é a incapacidade do idoso para o autocuidado. A utilização de vários 

testes permite melhor rastreamento de processo depressivo e/ou 
demencial. 

 
 

 
 



 
 

 

CONTRIBUIÇÃO DO ENFERMEIRO EM ESTUDOS DE AVALIAÇÃO E 
APLICAÇÃO DE PLANTAS COMO TERAPIA ALTERNATIVA 

 
 Fernanda do Valle Tibúrcio Alves  

  fvalves@yahoo.com.br 

 FATEA – Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila 

Eveline Aparecida Guimarães de Carvalho 

  
ORIENTADOR: Profa. Cristiane Karina Malvezzi da Silva  

 
No Brasil, a busca por terapias alternativas tem despertado o interesse 

dos profissionais da área de saúde. As ervas medicinais podem ser 
consideradas como coadjuvantes terapêuticos e seu uso pode ser 

valorizado e discutido junto à comunidade.O objetivo deste trabalho foi de 
investigar a participação do enfermeiro em estudos que envolvem a 

utilização de plantas medicinais visando a sua utilização em terapias 
alternativas. Realizou-se um levantamento bibliográfico dos últimos vinte 

anos nas bases de dados: Lilacs, BDENF, HISA e Dedallus, levando-se em 
consideração os trabalhos desenvolvidos no Brasil. Verificou-se 24 

trabalhos entre teses, dissertações, artigos e publicações em eventos, 
revelando uma baixa participação do enfermeiro em pesquisas que 

envolvem plantas medicinais. Estes resultados revelam que estes 

profissionais de saúde estão ainda pouco informados e preparados para 
lidar com este recurso ou mesmo desconhecem o seu potencial de 

participação nesses trabalhos. Considerando a abundância de diversidade 
de espécies vegetais nativas e a facilidade de acesso, bem como o baixo 

custo para a preparação de infusões, aliadas as outras vantagens na 
utilização das plantas medicinais no Brasil, acredita-se que o profissional 

com formação em enfermagem pode contribuir consideravelmente nesses 
estudos. Além disso, outros argumentos sustentam a sua participação 

como: o resgate do conhecimento terapêutico popular e, a influência que 
exerce na humanização do atendimento, valorizando o ponto de vista do 

paciente, na obtenção do diagnóstico e na escolha do tratamento 
utilizado. Entretanto, para a adequada utilização deste recurso é 

necessário um trabalho multidisciplinar especializado, no qual o 
enfermeiro tem um papel expressivo. Para tanto, é imprescindível que o 

profissional se volte ao estudo e aplicação do conhecimento sobre plantas 

medicinais, a fim de fornecer esclarecimentos científicos e segurança aos 
pacientes, que buscam informações sobre esta terapia. 
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 A sexualidade vivenciada pelos portadores da síndrome de down é um 
assunto polêmico, tendo sido pouco explorado e divulgado. Os pais são 

responsáveis pela inclusão e adaptação de seus filhos no âmbito social, 
mas quando o assunto é a sexualidade, tendem a tratá-los como 

assexuados, devido ao preconceito, o medo e a falta de conhecimento, 
porém deve fazer parte efetiva na educação do adolescente, sendo ele 

Down ou não. O objetivo do presente trabalho foi investigar a participação 
do enfermeiro na orientação dos pais de portadores da síndrome de Down 

sobre sexualidade. Realizou-se um levantamento bibliográfico dos últimos 
20 anos na base de dados Lilacs. Os resultados revelaram que tanto a 

família quanto os profissionais estão carentes de um esclarecimento que 

lhes permita condições de intervir e orientar no momento correto, 
propiciando condições a estes adolescentes de vivenciarem sua 

sexualidade. A pessoa com necessidades especiais tem o direito de viver a 
sua sexualidade, recebendo orientação adequada para tal e o enfermeiro é 

capacitado para direcionar os pais de portadores da síndrome de Down no 
que diz respeito ao afloramento da sexualidade, fundamentando o 

conhecimento e fornecendo subsídios sobre o assunto, para que possam 
adequar e orientar seus filhos com segurança. Sendo assim, a família bem 

como os profissionais de saúde tem a co-responsabilidade pelo suporte 
necessário para essa vivência. 
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Com a colheita da madeira para a indústria de papel, gera-se uma grande 

quantidade de resíduos (aparas de eucalipto), os quais permanecem no 
solo comprometendo cultivos subseqüentes. Isto justifica o emprego da 

biotecnologia como uma maneira de reaproveitá-los. As aparas são 
submetidas à hidrólise ácida e o hidrolisado obtido é rico em substrato 

importante para microrganismos para a produção de substâncias de 
interesse econômico e social, como por exemplo, 2,3 butanodiol. 

Substância que, devido ao caráter biodegradável, pode ser utilizada na 
produção de polímeros, e também por apresentar um elevado calor de 

combustão pode ser empregada como combustível líquido. 
Especificamente para a produção de butanodiol o hidrolisado deve ser 

tratado em 4 colunas a fim de remover os inibidores da fermentação, 

entre eles o ácido acético. Neste presente trabalho, propõe-se estudar o 
efeito deste ácido sobre a produção de butanodiol, podendo sugerir uma 

simplificação do tratamento de hidrolisado hemicelulósico a ser utilizado 
como meio de fermentação em processo batelada. Para isto, estão sendo 

realizadas fermentações com diferentes concentrações de ácido acético, 
em meio sintético, em fermentador tipo MULTIGEM com capacidade de 0,6 

L. Os ensaios foram conduzidos a 37°C e kLa=104h-1. O crescimento 
celular foi medido por densidade ótica (absorbância à 600nm), o consumo 

de xilose, a concentração de ácido acético e de butanodiol por HPLC. Os 
resultados mostraram que até uma concentração de 6 g/L o ácido acético 

não prejudica a fermentação, sendo contudo um fator positivo na 
produção de butanodiol, pois obteve-se um YP/S de 0,41 em relação a um 

YP/S de 0,24 para o ensaio conduzido sem adição deste ácido. 
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O mercado de entretenimento eletrônico tem crescido grandiosamente nos últimos 
anos e os lucros ultrapassando o mercado de Hollywood. O projeto de pesquisa tem 
o objetivo de desmistificar a idéia infantilizada dos jogos eletrônicos, expondo o 
segmento. Existem muitos jogos, consoles, empresas e softhouses concorrentes, 
direta e indiretamente. Ilustramos a empresa Nintendo e suas estratégias para 
diferenciar-se no mercado de consoles portáteis. Nintendo DS (Dual Screen) é um 
console portátil, que conseguiu mudar e inovar o entretenimento eletrônico. 
Atualmente existem no mercado três consoles portáteis de grande evidência e 
sucesso: GameBoy Advance, Nintendo DS (NDS) e Playstation Portable (PSP) da 
Sony. A Nintendo investe em inovação e criatividade resultando em consoles mais 
acessíveis ao público, avanços tecnológico inesperados, formas de jogar inovadoras 
e surpreendentes.  
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Este projeto tem como objetivo estudar as possibilidades do desenvolvimento de 
produtos envolvendo os alunos do 2° ano do ensino médio e as particularidades que 
integram as disciplinas do curso de graduação em desenho industrial da FATEA. A 
metodologia adotada inicialmente estabeleceu o conhecimento e o embasamento 
teórico para a criação dos objetos e a aplicação dos materiais industriais, em 
seguida definiram-se três grupos de atuação: materiais metálicos, madeira e 
polímeros. Os produtos escolhidos foram o fogão, brinquedo para deficientes e o 
balde, respectivamente. Os resultados obtidos dos produtos revelaram por meio de 
pesquisa de campo pela diferenciação com o mercado e bem como uma maior 
percepção da relação homem –máquina (produto).  
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