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APRESENTAÇÃO 

 

O VI Encontro de Iniciação Científica e IV Mostra de Pós-Graduação promovido pelo 

Instituto Santa Teresa e Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila – FATEA foi marcado pelo 

crescimento na interação e na promoção tecnológica junto à comunidade científica, visando a 

consolidação e a sustentabilidade das atividades de ciência no âmbito da nossa instituição. 

O evento contou com um comitê científico formado por professores/pesquisadores da 

FATEA e de destacadas instituições nacionais e internacionais. Foram recebidos 330 resumos de 

trabalhos, representando 23 diferentes instituições, os quais foram devidamente avaliados por este 

comitê baseando-se em critérios científicos e metodológicos pré-estabelecidos. 

O VI Encontro de Iniciação Científica e IV Mostra de Pós-Graduação foi marcado também 

por um crescimento significativo em todos seus aspectos, demonstrando a solidificação que forja os 

caminhos ao intercâmbio, desenvolvimento dos projetos de pesquisa, amizade e a criação de uma 

rede estratégica de comunicação entre os pesquisadores, discentes, funcionários e comunidade em 

geral. 

O evento contou com a apresentação de resultados e projetos desenvolvidos por alunos, 

professores, pesquisadores, profissionais e também alunos do ensino fundamental, médio e 

profissionalizante do Instituto Santa Teresa, inseridos por meio da realização das atividades 

multidisciplinares pelo colégio de aplicação. 

Portanto, as iniciativas quanto à realização do VI Encontro de Iniciação Científica e IV 

Mostra de Pós-Graduação, torna-se cada vez mais um compromisso e a ampliação dos valores 

humanísticos e fraternais entre os pesquisadores nas mais diferentes áreas do conhecimento em 

beneficio da cidadania, socialização e a popularização das atividades de ciência e tecnologia em 

nossa região. 

 

 

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro                             Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva 
 
 
 

Coordenadores do IV Encontro de Iniciação Científica e II Mostra de Pós-Graduação 
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VI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA  
E  

IV MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO – FATEA 
 
 
1. APRESENTAÇÃO  

 
As Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila - FATEA inserida em seu compromisso de 

responsabilidade social, vem ampliando seus esforços no desenvolvimento das atividades científicas 
e na formação de pessoal qualificado para atuação nas diferentes áreas do conhecimento. Suas 
estratégias envolvem distintos níveis pedagógicos e acadêmicos destacando-se o colégio de 
aplicação, a extensão, a iniciação científica e a pós-graduação. 

A coordenadoria de Programas de Pós-graduação e Projetos – PROPOS, Instituto Superior 
de Pesquisa e Iniciação Científica – ISPIC em parceria com os coordenadores dos cursos de 
graduação das Faculdades Integradas Teresa D`Ávila, promoveram o VI ENCONTRO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA e a IV MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO, realizado nos dias 23 a 26 
de setembro de 2009. 

O programa do evento contemplou atividades científicas, tecnológicas e oficinas, como: 
apresentação de trabalhos orais, painéis, conferências, mini-cursos e oficinas de discussão que 
buscaram a interatividade entre os diretórios de grupos de pesquisas nas diferentes áreas do 
conhecimento. 

Portanto, foi o quarto evento promovido pela instituição resultando em indicadores 
significativos quanto ao intercâmbio, crescimento, envolvimento e a criação do senso de 
compromisso com a pesquisa científica no âmbito da FATEA, conforme os gráficos abaixo. 

 
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 pós-graduando; 
- 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, por meio de trabalhos multidisciplinares. 
 
3. CATEGORIA DOS TRABALHOS 
 

Foram recomendados para obtenção da carta de aceite os trabalhos desenvolvidos pelo 
colégio de aplicação, iniciação científica e pós-graduação nas áreas de conhecimento reconhecido 
pelo CNPq. 
 
 
 
 
 



 
4. CRONOGRAMA E PREVISÃO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ CIENTÍFICO 
 
Data limite para envio dos resumos: 11/09/2009 

 Notificação de Aceite dos Resumos: 15/09/2009 

 
5. ÁREAS TEMÁTICAS 
 
Exatas, Humanas, Saúde e Biológicas 
 
6. ESTRATÉGIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO 
 
Comunicações Orais e/ou Painéis 
 
7. NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS 
 
As normas foram disponíveis pelo site: www.fatea.br/cientifica seguindo-se os seguintes campos: 

Título do Trabalho: 

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

E-mail do orientador (obrigatório) 

Apresentador – Nome completo 

Áreas (Exatas, Humanas e Biológicas) 

Curso: 

Instituição (participante externo): 

Endereço residencial do apresentador (rua,nº, bairro, cidade, CEP): 

Resumo: no máximo 2000 caracteres 

Modalidade de apresentação: (oral ou painel) 

Painel: 1,00 x 1,00 m 

Apresentação oral: 15 minutos no máximo. 

 
9. VI ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E IV MOSTRA DE PÓS-
GRADUAÇÃO – FATEA – 2009 
 
COMISSÃO EXECUTIVA 
 
Prof. Ir. Dra. Olga de Sá – Diretora Geral da FATEA 
Profa. Ir. Raquel Godoy Retz – Vice - Diretora da FATEA 
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – ISPIC - FATEA 
Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva – PROPÓS - FATEA 
Prof. M.Sc. José Luiz de Miranda Alves – Coordenador Pedagógico da FATEA 
 
 
 



 
COMISSÃO ORGANIZADORA 
 

Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica, Programas de Pós-Graduação e 
Projetos – PROPÓS, Núcleo de Tecnologia e Informação Diretório Acadêmico, Laboratório de 
Relações Públicas, Núcleo de Publicações, Biblioteca “Conde de Moreira 
Lima”, Agência Experimenta - Comunicação e Design, Escritório Executivo Júnior, Núcleo de 
Ensino à Distância, Coordenadores dos cursos e a Comissão de Própria à Pesquisa - CPA. 
 
 
COMITÊ CIENTÍFICO 
 
Prof. Ir. Dra. Olga de Sá – FATEA 
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – EEL-USP- FATEA 
Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva – EEL - USP – FATEA 
Profa. M.Sc. Maria Odete Pereira Hidalgo de Araújo – FATEA 
Prof. Dr. Messias B. Silva - EEL – USP – UNESP – Guaratinguetá - FATEA 
Profa. Dra. Maria das Graças A. Felipe – EEL - USP 
Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – EEL - USP – UNISAL 
Prof. M.Sc. Nelson Tavares Matias – FATEA 
Prof. Dr. Gilbert Silva - UNIVAP 
Prof. Dr. Alfeu Ramos - UNIVAP 
Prof. Dr. Eduardo Norberto Codaro – UNESP – Guaratinguetá 
Prof. M. Sc. Luiz Fernando Gorni - FATEA 
Prof. M.Sc. Jefferson José Ribeiro de Moura – FATEA 
Prof. M.Sc. Luis Eduardo Correa Lima – FATEA 
Profa. M.Sc. Olga Aparecida Arantes Pereira - FATEA 
Prof. M.Sc. Henrique Martins Galvão – FATEA 
Profa. Dra. Mary Mitsue Yokosawa - FATEA 
Profa. M.Sc. Carolina Arantes Pereira Barcellos – FATEA 
Profa. M.Sc. Stela Maris Leite Carrinho Araújo – FATEA 
Prof. M.Sc. Walter Moreira – FATEA 
Prof. M.Sc. Jorge Luiz Rosa – FATEA 
Prof. Dr. Paulo Sena – UNISAL – FATEA 
Prof. André Alves Prado – FATEA 
Profa. Sabrina de Fátima Ferreira Mariotto – INPE 
Profa. M. Sc. Cristiane Karina Malvezzi da Silva – FATEA 
Prof. M. Sc. Luiz Fernando da Silva Martins – FATEA 
Profa. Ana Beatriz P. S. Moritta - FATEA 
Prof. M. Sc. Glauco José Rodrigues Azevedo - FATEA 
Dra. Zea Duque Mayerhoff – INPI /RJ 
Prof. Dr. Walter de Carvalho – EEL /USP 
Prof. Dra. Neuza Jorge – IBILCE/UNESP 
Prof. Dr. Anderson Iuras - FATEA 
Profa. M. Sc. Neide Aparecida Arruda de Oliveira - FATEA 
Profa. M. Sc Jeane Lucas - FATEA 
Prof. M. Sc Élcio Roefero - FATEA 
Profa. Dra. Izabel Cristina Viola - FATEA 
Profa. M. Sc.  Maria Cristina Marcelino Bento - FATEA 
Profa. M. Sc. Laura Arruda Silva - FATEA 
Profa. Dra. Marlene S.S.Gurpilhares - FATEA 



 
Prof. M. Sc. Francisco Alcidez Candia Quintana - FATEA 
Prof. M. Sc. Simone Angélica Del-Ducca Barbedo - FATEA 
Prof. Dr. Marcelino Rivas Santana - Universidade de Matanzas – Cuba 
Prof. Dr. José Manuel Dominguez – Universidade de Vigo – Espanha 
Prof. Dr. Atíllio Converti – Universidade de Genova – Itália 
Prof. Dr. Marcelino Pereira do Nascimento – FEG 
Prof. Dr. Mauro Peres – UNITAU – UNESP – Guaratinguetá 
Prof. Dr. José Antonio de Oliveira Simões – Universidade de Aveiro – Portugal 
Prof. Dra. Guadalupe Vasquez – Univerisdad Autônoma de Tamaulipas – México 
Prof. Dr. Ranil Wickramasinghe – Colorado State University – USA 
Prof. Dra. Nádia Barbosa Rezende – Universidade Federal de Juiz de Fora 
Prof. Dr. Marcelo Paes – Flexitronics 
Prof. Dr. Marcelo Filgueira – UENF- RJ 
Prof. Dr. Nilson Yolanda - UENF – RJ 
Prof. M. Sc. Oscar Aguirre – Universidad ORT del Uruguay 
Prof. Dra. Débora Niquini – Universidade Católica de Brasília – UCB 
Profa .M. Sc. Dorcelina Rampi – Colégio Santa Inês – SP 
Prof. Dra. Luzia Alves de Carvalho -ISECENSA –Campos de Goytacazes – RJ 
 
COMITÊ DE TECNOLOGIA 
 

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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TRABALHOS RECEBIDOS NOS ENCONTROS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E 
MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO - 2007 A 2009 
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INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICIPANTES NO VI ENCONTRO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E IV MOSTRA DE PÓS GRADUAÇÃO 

 
 

Instituição 
Nº de 

trabalhos 

FATEA 246 
EEL/USP 28 
UNISAL 3 
UNITAU 9 
FATEC 7 

PUC 5 
UFS 4 
UEL 3 
UFU 1 

IPT/SP 1 
UNICAMP 1 
UNIFOA 2 

ITA 1 
UNIVÁS 1 

UNESP/ Bauru 1 
UNINOVE 1 

FEG 1 
INPE 2 

CEFAC 1 
Universidade 
Estácio de Sá 1 

UFPB 1 
FAINC 1 

Wenceslau Braz 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TRABALHOS APRESENTADOS POR CURSOS - FATEA
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Enfermagem - 68
Biologia - 37
Administração - 34
Comunicação social - 31
Desenho industrial - 24
Pedagogia - 16
Letras - 13
Computação - 3
Biblioteconomia - 2
Fonoaudiologia - 2

 
RELAÇÃO POR ÁREA DE CONHECIMENTO DOS TRABALHOS APROVADOS 

NO ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO 
- FATEA 
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COLÉGIO DE APLICAÇÃO: 
 

HUMANAS: 
 

 
ÁGUA: FONTE DA VIDA 

 
Letícia Paiva de Oliveira 
leticia__lee@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa de Ávila – FATEA 
Silvia Cristina Rodrigues 

 
 

Orientador (a): Prof. Me. Marcus Augusto S. Silva 
 
 

Resumo:  
 
 Organizado dentro de um modelo de ensino transdisciplinar, este projeto, visa, através de 
suporte pedagógico dado pela coordenaç ão e docência dos cursos de publicidade e propaganda e 
biologia, promover mais uma forma de estágio supervisionado dentro dos cursos da Fatea. Por meio 
de alunos voluntários da graduação, tendo como laboratório a “Experimenta Agência Integrada de 
Comunicação” e demais laboratórios e estúdios, ele busca estimular a iniciação à pesquisa cientifica 
e docência dos alunos de PP e Biologia, que por consequência orientarão os alunos do ensino 
fundamental (7º ano / IST), à sua transformação por meio da comunicação social. Em encontros 
semanais, as alunas selecionadas nesta ação suplementar de ensino, são monitoradas por prof.s do 
curso de publicidade e propaganda e biologia no aporte transdisciplinar que tem ainda o 
envolvimento direto da docente da disciplina ciências, trabalhando com o tema de conteúdo Água: 
Fonte da vida. Com outro pilar de construção de conhecimento, focado nos estudos sobre a 
qualidade de vida e o seu impacto sócio ambiental, o projeto ainda propõe ações futura s que 
contribuam para transformar um núcleo turístico da cidade (o parque Águas do Barão) em pólo de 
visitação comunitária e vitrine para exposição permanente da flora e fauna regionais. Com ações 
múltiplas das ferramentas de comunicação o processo culminará com a criação e produção de uma 
campanha publicitária que promoverá a divulgação do local e sua visitação pública da comunidade 
local e desta região valeparaibana. 

 
Palavras-chave: Parque, Águas do Barão, Campanha, Publicidade, Biologia 

 

 

Inscrição: Colégio de Aplicação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Comunicação Social 

 
 
 



 
 

GRADUAÇÃO: 
 
 

HUMANAS 
 
 

O DIÁLOGO E O AFETO COMO MOTRIZ PEDAGÓGICO 
 

Bantu Mendonça Katchipwi Sayla 
katchipwi@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa de Ávila - FATEA 
 
 
 

Orientador (a): Prof. Dra. Antônia Cristina Peluso de Azevedo 
 
Resumo:  
 

Este trabalho visa fazer uma redescoberta do valor do diálogo e da afetividade no processo 
de ensino aprendizagem já que, desde os primórdios da humanidade a educação foi e é um fator de 
socialização humana dentro da conjuntura intersubjetiva.  Pretende-se, a partir das complexas 
relações existentes entre os professores, que são os protagonistas da escola e os alunos, que são os 
sujeitos de educação, estabelecer uma ponte que torne eficiente o processo pedagógico. Um dos 
problemas constatados é o fato de ainda em nossos dias se observar professores autoritários, que se 
julgam donos do saber, negando o saber natural presente nos seus alunos. A relação que nutrem 
com os seus alunos se baseia unicamente no controle excessivo, na ameaça e na punição que 
provocam reações diferentes nos educando. Verifica-se por outro lado que a tarefa educativa sofre a 
influência de fatores sociais, econômicos, políticos pondo muitas vezes em conflitos os professores 
e os alunos o que corta a possibilidade de uma fala dialógica e afetiva. Estas e outras razões geram 
por sua vez nos alunos a indisciplina, o não aprendizado e consequentemente a evasão escolar que 
nos últimos anos tem sido alvo de estudos e debates, mobilizando pais, professores e técnicos. Sua 
novidade vai consistir precisamente na analisar de como se processa a relação professor-aluno 
baseada no diálogo, estabelecer laços e implicações eficazes no processo educativo.  

 
 

Palavras-chave: Interelação-professor-aluno. Diálogo. Afetividade 

 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social – Rádio e TV 
 
 
 
 
 



 
 

PESQUISA DE COMPETÊNCIAS DOS PROFISSIONAIS DO SETOR INDUSTRIAL DE 
LORENA E REGIÃO 

 
Eduardo Augusto Alves Ferreira Leite Januzelli 

edujanuzelli@hotmail.com 
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA 

Jorge Gomes do Couto 
 
Orientador (a): Prof. Ms. Henrique Martins Galvão 
  
 
Resumo:  
 
 Trata-se de uma pesquisa acadêmica e de caráter científico para identificar competências 
básicas requeridas para que os profissionais de nossa região sejam possibilitados para participarem 
dos processos seletivos das vagas ofertadas pelas empresas de nossa região futuramente. A pesquisa 
objetiva compilar dados e informações que permitirão trazer um diagnóstico das competências 
exigidas, bem como contribuir para fomentar o aproveitamento dos mesmos nas empresas de 
Lorena e cidades vizinhas, por meio de ações governamentais e das entidades de ensino. Para tanto, 
foi necessários os agendamentos de visita técnica, para que se realizasse a pesquisa junto as 
empresas. Com a finalidade de aprimorar este processo, foi preparado um questionário com o 
propósito de entender as dificuldades do empresário (a) ou administrador (a) privado ou público, na 
contratação e preparação de pessoas para atuarem nas diversas áreas empresariais, em cargos 
operacionais, técnicos/administrativos e executivos. 
 
Palavra chave: Perfil da Mão de Obra, Competências, Habilidades, Industria 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Administração 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ENTRETENIMENTO NA RÁDIO: ANÁLISE DO FORMATO DO PROGRAMA 
“JACKSON FIVE” DA RÁDIO MIX FM 

 
Renata de Souza Benedito 

mnoliveira9@uol.com.br 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

Ramon Alexandre Vieira Bernardes 
Diogo Albino 

 
Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
 Esta pesquisa será baseada na identific ação dos formatos encontrados no programa 
“Jackson Five” da Rádio Mix FM. O objetivo é identificar, analisar e entender dois tipos de ironia 
eufemismo e sarcasmo, existentes neste programa de entretenimento. Utiliza-se esta figura de 
linguagem para entreter o público e, ao mesmo tempo, descrever a rotina de um motoboy na 
turbulenta cidade de São Paulo de uma maneira dinâmica e bem humorada.Tal pesquisa utilizou 
como metodologia, a transcrição do programa radiofônico Jackson Five e, a partir disso, fez-se a 
análise, por meio de pesquisa quantitativa e qualitativa. 
 
Palavra chave: formatos radiofônicos, programete artístico, programa ficcional, ironia, 
programa“Jackson Five”. 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OS JORNALISTAS DE TELEVISÃO NO LIMITE ÉTICO DA PROFISSÃO 
 

Carla Maria Araújo de Moura 
carla.moura2006@ig.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
Leonardo da Cruz Souza 

 
 
Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
 O jornalista é o responsável em transmitir a sociedade fatos, que sejam de interesse público. 
Porém, há algum tempo o noticiário televisivo não tem des empenhado o seu papel corretamente, 
pois tem abusado que um formato que não é novo nesse meio, mas que tem causado bastante 
polêmica “o sensacionalismo”. Prova disso são as diversas situações em que a imprensa com o 
intuito de informar, transforma os casos em espetáculos. Como por exemplo, o seqüestro do Silvio 
Santos, a escola Base, morte da menina Isabella Nardoni, entre outros. Desta maneira será que: esse 
novo formato de noticiário sensacionalista é o caminho para vencer a guerra da audiência? O 
público também é responsável pelo crescimento dessa vertente do jornalismo?Para comprovar que a 
atitude dos jornalistas prejudicou as negociações, estudamos vários artigos sobre o caso Eloá e 
também o livro do jornalista Márcio Campos “A tragédia de Eloá uma sucessão de erros”. E 
também foi realizada uma pesquisa de campo com profissionais da área e com o público em geral 
sobre o que eles acharam da atuação da imprensa. 
 
Palavra chave: Jornalismo, caso Eloá, notícia 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A ARGUMENTAÇÃO NO TEXTO DESCRITIVO 
 

Thabata Fonseca Neves 
jeanelucasavalovara@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
 

 
Orientador (a): Profa. Dra. Marlene S.S.Gurpilhares 
 
Resumo: 
 
 É consenso entre os estudiosos que o uso da linguagem é essencialmente argumentativo, ou 
seja, o discurso neutro é um mito.O homem sempre dota seus enunciados de determinada força 
argumentativa. Nessa perspectiva este trabalho se justifica, ao propor um exame da argumentação 
no texto descritivo. Considerando-se que alguns livros didáticos bem conceituados ainda apontam a 
objetividade como característica de alguns textos descritivos, julgamos importante esta pesquisa. Na 
esteira das propostas de Marcuschi (2007) e de Charaudeau (2008) entendemos que a descrição é 
um modo de organização sempre com vistas a uma finalidade, objetivada a partir de um gênero 
discursivo (descrição de um carro no gênero propaganda). Nesse contexto nos propomos a 
examinar, em textos descritivos, pertencentes a vários gêneros, as marcas lingüísticas da 
argumentação, segunda a proposta de Koch (1997). 
 
Palavras  chave: descrição, argumentação, gêneros discursivos, tipos textuais. 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: painel 
 
Curso: Letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A ADAPTAÇÃO DOS PROGRAMAS TELEVISIVOS PARA OS DEFICIENTES 
AUDITIVOS 

 
Jafhy Natal Borges Neves 

jafhy.neves@gmail.com 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

 
Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
 Esta pesquisa sobre adaptação dos programas televisivos para os deficientes auditivos vem 
questionar a falta dessas adaptações nas várias emissoras brasileiras, sendo que em muitos lugares 
gran de parte dos telespectadores são os deficientes auditivos. Sabe-se que é fácil adaptar conteúdos 
dos diferentes estilos de programas, mas esta pesquisa propõe uma forma mais simplificada dessa 
adaptação, sendo uma vez confirmada a dificuldade que os deficientes auditivos têm em 
compreender linguagens complexas. Também procura refletir uma forma de interagir o DA e a 
comunicação social, com exclusividade a tv, que tem a grande missão de entreter e educar as 
pessoas. 
 
Palavra chave: programa televisivo, adaptação, deficientes auditivos 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A ASCENSÃO DO ANIME: UMA CULTURA MAL COMPREENDIDA. 
 

Kleber Rodriguez Cardozo 
kleber.cardozo@itelefonica.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 

 
 
Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
 Este estudo pretende mostrar um pouco sobre a cultura japonesa, assimilada pelos brasileiros 
por meio dos mangás e animês. Tendo como base uma análise do animê “Os Cavaleiros do 
Zodíaco”. Este trabalho justifica-se pela influência que os desenhos animados exercem sobre as 
crianças e adolescentes. Após a análise, constatou-se que há o pré-julgamento sobre obras 
audiovisuais de origem japonesa. 
 
Palavra chave: anime, cultura, crianças, tv 
 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANÁLISE SEMÂNTICO-ARGUMENTATIVA DE UM ARTIGO DE MILLÔR: A 
RELEVÂNCIA DO FATOR TEXTUAL COERÊNCIA E DA ESTRATÉGIA DA SELEÇÃO 

LEXICAL 
 

Guilherme Alessandro Colombo 
guicolombopqt@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 
Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
 Este artigo analisa um texto de Millôr Fernandes, jornalista/escritor que possui uma maneira 
muito peculiar de expor suas idéias e pensament os. Nesta análise será possível enxergar uma 
grande e forte crítica direcionada às elites e também à nova reforma ortográfica. Outro ponto 
destacado são os diversos mecanismos textuais e a cuidadosa seleção lexical, mostrando que 
persuasão depende do comportamento adotado no discurso. 
 
Palavra chave: artigo jornalístico, Millôr, revista Veja 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A IRONIA COMO ESTRATÉGIA DISCURSIVA DOS COMERCIAIS DA FORD 
 

Luiz Felipe Gonçalves do Nascimento Ramos 
eumesmo1811@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila - FATEA 
 
Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
  
 Este estudo pretende analisar a ironia como estratégia discursiva nos comerciais dos carros 
da indústria automobilística Ford e justifica-se por ser a ironia uma das figuras de linguagem que 
mais atrai a at enção de seu interlocutor, por utilizar imagens que estabelecem um vínculo entre 
texto e receptor.A ironia há algum tempo vem marcando presença em diversos anúncios 
publicitários por meio de mídias distintas. Sua importância dá-se pelo fato de ser uma das figuras de 
linguagem mais utilizadas para prender a atenção de seu público e garantir que o mesmo – a partir 
de ideias expressas nos anúncios, de maneira tendenciosa e descontraída – não tenha possibilidades 
de esquecer a propaganda e, como resultado, acabe consumindo o que lhes foi oferecido. 
 
Palavra chave: ironia, discurso, comerciais da Ford 
 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANÁLISE DOS ELEMENTOS DA NARRATIVA DO FILME WALL-E 
 

Ana Carolina Miki Martins 
lisahmartins@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa DÁvila 
Ana Elisa Martins 

 
Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
 Neste trabalho será apresentada uma análise dos elementos da narrativa do filme Wall-E: 
personagens e enredo. O filme foi escolhido por seu caráter ideológico e seu formato diferenciado 
que conqui sta variada faixa etária.Este estudo utilizou a pesquisa bibliográfica e a quantitativa. 
Primeiramente houve a apresentação do filme e aplicação de um questionário para 32 alunos do 6º e 
43 alunos do 7º ano, ensino Fundamental II, de uma escola particular. 
 
Palavra chave: analise de filme, wall-e, enredo, narrativa 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANÁLISE SEMÂNTICO-ARGUMENTATIVA DO ARTIGO DE MAINARDI “AYRTON 
SENNA, O BANAL” 

 
Samantha Natielli Oliveira da Silva 

sa.natielli@hotmail.com 
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

 
Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
 Este trabalho pretende analisar, com base nas teorias da Lingüística Te xtual e da Semântica 
Argumentativa, um artigo de autoria do jornalista Diogo Mainardi e os diversos mecanismos 
textuais argumentativos utilizados pelo autor, dentre eles: o posto, o pressuposto, o subentendido, os 
tipos de ironia e a estrutura textual aristotélica. O objetivo é conceituar, discorrer e analisar o artigo 
intitulado “Ayrton Senna, o banal” da revista Veja, publicado em 18 de agosto de 2002, escrito por 
Diogo Mainardi e verificar os diversos mecanismos textuais argumentativos utilizados pelo autor. 
No jornalismo opinativo, o gênero discursivo artigo se trata da opinião do jornalista e não expressa, 
necessariamente, a opinião da revista. Consiste, também, na defesa de um ponto de vista pessoal e 
subjetivo sobre um tema (humanístico, filosófico, político, social, cultural, moral, comportamental, 
literário, etc.), sem que se paute em formalidades como documentos ou provas empíricas ou 
dedutivas de caráter científico. É preciso que se faça um estudo sobre sua estrutura para que tanto 
estudantes quanto jornalistas atuantes expressem suas informações em opiniões que permitam à 
sociedade o entendimento, a compreensão e a indagação dos fatos cotidianos. O autor estudado 
possui um estilo bastante despojado de escrever seus textos, utilizando, sempre, diversos tipos de 
ironia, por meio de mensagens implícitas e explícitas. Mainardi tem um estilo próprio e bastante 
persuasivo, utilizando-se da primeira pessoa, partindo das suas premissas ao escrever, apresentando 
hipóteses, teorias dados e fatos embasados em outros textos e publicações, dando assim, uma certa 
relevância ao fato, priorizando a sua opinião. Fazendo uso de uma linguagem formal, o autor usa as 
técnicas que se atentam para o claro entendimento do leitor, ainda que seu formalismo seja 
predominante, algumas vezes ele faz uso de expressões populares e frases feitas. Diante da proposta 
aqui descrita, pretende-se examinar os diversos mecanismos textuais empregados por Diogo 
Mainardi, dentre eles as quatro regras aplicadas no discurso persuasivo segundo Aristóteles, em sua 
obra “A arte retórica”: exórdio, onde apresenta uma indicação do assunto abordado (introdução); 
narração, onde, são encontrados os embasamentos e as descrições de outros eventos pertinentes ao 
assunto, ou seja, o assunto em si; provas, fatores que comprovam as suas idéias e peroração, onde 
encontra-se de modo bastante particular ao estilo do autor, o uso do vocativo. Ao longo da análise 
do artigo, verificar-se-ão esses vários aspectos que entram na composição dos discursos 
argumentativos, partindo-se, para tanto do posto, do pressuposto e do subentendido. Em seguida 
analisar-se-ão os tipos de ironia utilizados por Mainardi. 
 
Palavra chave: Jornalismo opinativo, artigo, mecanismos argumentativos. 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 

 



 
 

FOLKCOMUNICAÇÃO: O EX-VOTO DE SANTA CABEÇA COMO FORMA DE 
COMUNICAÇÃO POPULAR 

 
Samantha Natielli Oliveira da Silva 

sa.natielli@hotmail.com 
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

Carla Maria Araújo de Moura 
Luiza Andrini 

 
Orientador (a): Prof. Dr. Fabio Rodrigues Corniani 
 
 
Resumo:  
 
 No Brasil, muitas pesquisas foram realizadas a respeito das manifestações 
folkcomunicacionais, por meio dos estudos desenvolvidos pelo pesquisador pernambucano Luiz 
Beltrão. Nelas, encontram-se os aspectos metodológicos que permitem os estudos dos processos de 
comunicação populares, nas suas diferentes formas de transmissão de mensagens. A principal 
proposta deste trabalho é a investigação do ex-voto na Sala dos Milagres do Santuário Nacional de 
Santa Cabeça, localizado em Cachoeira Paulista, estado de São Paulo, bairro Santa Cabeça, na 
Rodovia dos Tropeiros, KM 208. Destacar-se-á, deste modo, a forma como se dá a comunicação de 
cristãos que conquistaram uma graça ou um milagre realizado pela “Santa Cabeça”. Nas reflexões e 
pesquisas em Folkcomunicação, tem-se como primeiro objeto de estudo dessa linha de pesquisas, o 
ex-voto, tema da primeira tese de doutorado de Luiz Beltrão, em 1965: “O ex-voto como veículo 
jornalístico”, publicado na revista Comunicações & Problemas, na qual Beltrão lançou uma 
plataforma de uma disciplina que atuaria no âmbito das ciências da comunicação e da informação, a 
Folkcomunicação. Os objetos de estudos da Folkcomunicação são os processos de comunicação das 
manifestações da cultura popular e do folclore, como representações sociais, intercambiadas pela 
mídia. Fazem parte dessas representações sociais, o conjunto de idéias, significados e valores 
socialmente compartilhados, ou seja, mensagens, fontes, emissores, códigos, canais (formatos ou 
representações), receptores e os chamados agentes “folk”. A folkcomunicação configura, hoje, um 
segmento inovador de pesquisas latino-americano no âmbito das ciências da comunicação. Este 
segmento de pesquisas dedica-se ao “estudo dos agentes e dos meios populares de informação, de 
fatos e expressão de idéias” (BENJAMIM, 1998). No artigo sobre o "ex-voto", Beltrão suscitava o 
olhar dos pesquisadores da comunicação para um tipo de objeto que já vinha sendo estudado por 
antropólogos, sociólogos e folcloristas, mas negligenciado pelos comunicólogos da época, que 
desconheciam a sua importância para a comunicação e suas vertentes. Os ex-votos são as 
representações de agradecimentos de uma prece atendida, classificando-se em antropomorfos 
(representação do corpo humano), zoomorfos (representações de animais), simples (fitas com 
medida), especiais e representativos de valor (dinheiro, jóias e alimentos). Manifestações artísticas 
folclóricas, como os ex-votos, pesquisados por Luiz Beltrão identificam como a massa se comunica 
e a opinião se manifesta. A partir desse conceito, pode-se notar que as festas e cultos religiosos do 
Vale do Paraíba são objetos folkcomunicacionais. Nessa mídia das camadas populares, incluem-se 
os ex-votos levados nas procissões ou deixados nas igrejas juntos à imagem, em túmulos de 
cemitérios, panfletos de orações, fotografias, objetos em cera, bilhetes depositados nas chamadas 
salas de milagres. No Vale, curiosamente, existem vários registros de santos ou objetos de devoção 
que são pedaços de imagens sacras ou outros objetos sagrados, como é o caso da Santa Cabeça, 
encontrada no “Santuário Nacional de Santa Cabeça”. A Igreja de devoção da santa é a única em 
todo Brasil e recebe, por mês, cerca de 2 mil peregrinos. A cabeça foi encontrada em 1829 em São 



 
Paulo e o Santuário de Cachoeira existe há 78 anos. A imagem venerada com o nome de Santa 
Cabeça, é uma cabeça de Nossa Senhora, que está dentro de uma redoma circundada por um 
resplendor dourado e sustentada por dois anjos. Entrelaçando os ex-votos de Santa Cabeça e a 
Folkcomunicação é possível perceber como os diferentes grupos se comunicam e agregam valores 
sociais, econômicos, políticos e religiosos à cultura do Vale do Paraíba. Sendo assim, a pesquisa de 
campo, cujo objeto de pesquisa é o ex-voto, realizada na Sala de Milagres de Santa Cabeça, faz-se 
de extrema importância para o resgate e preservação da cultura da região. 
 
Palavra chave: Folkcomunicação; ex-voto; Vale do Paraíba; religiosidade; Santa-Cabe ça 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

BENEFICIOS DE UM CONTROLE DE ESTOQUE MANUAL, TÁTICO, ESTRATÉGICO 
E INFORMATIZADO 

 
Thais Aline Marques da Silva 
thais.marques@lorenpet.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila 
Gerson França 
Renata Veiga 

Jonata Sampaio 
Louiziane Camargo 

 
 
Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
    A empresa estudada possui um controle de estoque totalmente manual, onde os apontamentos das 
quantidades, saídas e entradas são feitas utilizando apenas a ferramenta do Excel. Tal controle 
apresenta inúmeras falhas, pois por ser manual é totalmente passível de erros, além de não ser 
possível elaborar relatórios precisos, impossibilitando qualquer tomada de decisão. Sabemos que 
todo e qualquer armazenamento de material gera determinados custos, e que o tempo de 
permanência e a quantidade de produto em estoque são variáveis que alteram esses custos. Portanto 
é necessário um controle preciso do estoque para evitar que sejam gerados custos desnecessários 
para a empresa. Da forma que é realizado o controle na empresa estudada, podemos ter uma idéia 
dos elevados custos que o estoque gera. Qualquer falha na saída de material poderia ocasionar um 
tempo de permanência elevado do produto dentro da empresa, e por ser uma distribuidora de 
produtos perecíveis, poderia ocasionar a perda gerando um elevado custo, outro ponto a ser 
analisado é o apontamento impreciso da quantidade de itens em estoque, tal falha ocasionaria a 
geração de pedidos desnecessários, podendo fazer o estoque ficar com um nível alto de mercadoria, 
ou por outro lado, poderia faltar itens, por conseqüência de uma contagem errada. Um sistema de 
controle manual serve apenas para o dia-a-dia, para apontamentos e controles diários, e não pode 
ser considerado como o sistema dominante da empresa. Esse trabalho sugere uma melhoria no 
controle de estoque. Uma forma mais correta seria um sistema de controle, além de manual, 
também tático e estratégico. Um sistema integrado a outros aplicativos dentro da empresa, 
utilizando de forma positiva tecnologias que auxiliam no controle do estoque. Possibilitando a alta 
administração da empresa, tomar decisões mais precisas, como por exemplo, um estudo da demanda 
de mercado, onde podemos ver o nível de estoque necessário para cada época do ano de modo à não 
haver desperdícios, reduzindo custos de estocagem desnecessários. Um software bastante utilizando 
e de fácil manuseio seria o SIC (Sistema Integrado Comercial). Esse software oferece os seguintes 
benefícios: • Controla a quantidade mínima de cada produto, emitindo relatório para compras; • 
Várias formas de reajustar o preço dos produtos; • Impressão de relatório para inventário; • Controla 
a validade dos produtos; • Permite colocar a foto do produto no software; • Permite o controle de 
saídas em consignação; • Totalmente configurável, se adaptando a qualquer tipo de empresa; • Fácil 
utilização para conferência do estoque. Além desse software o mercado oferece vários outros, cada 
um com suas características específicas, cabe a cada empresa analisar o que se enquadra 
adequadamente as suas necessidades. Com a utilização dessa tecnologia buscamos minimizar os 
problemas causados por um controle indevido do estoque, apresentando uma melhoria em toda 
cadeia logística da empresa. 
 



 
Palavra chave: Estoque, Controle, Sistema Integrado 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

SALAS TECNOLÓGICAS -UM ESTUDO SOBRE AMBIENTES UBÍQUOS COMO 
APOIADOR AO DOCENTE E AO ALUNO 

 
Jonhson de Tarso Silva 
jonhson.de@terra.com.br 

Faculdades de Tecnologia – FATEC 
 
Orientador (a): Profa. Karina Buttignon 
 
 
Resumo:  
 A precoce experiência com tecnologia é uma característica das gerações mais recentes. Essa 
mesma geração por vezes tem dificuldade com métodos de ensino q ue remontam á uma vanguarda 
de professores, formados e informados em uma proposta de ensino, que não consegue atender os 
alunos com agilidade, precisão e plasticidade que a era da informação propõe, e que ao mesmo 
tempo, promova a maior interação possível entre o ato de ensinar e aprender. Os alunos, dado ao 
contexto de “aprender para vencer“ obtém um perfil de ansiedade que em índices notáveis, não 
concorre a favor se não for corretamente direcionada e suprida. A inquietação torna-se mais ruidosa 
quando a disciplina apresentada pelo professor não tem qualquer tipo de recurso interativo-áudio-
visual, que promova uma experimentação sensorial, que cative e mantenha a atenção do aluno. A 
tecnologia, sobretudo de informação, vem nesse contexto, dar suporte a evolução das relações 
acadêmicas, entrando na sala de aula de uma maneira transparente para as partes envolvidas, 
contemplando o aluno que aprende, o professor que ensina e a instituição que gerencia. Isso se deve 
em parte a fatores comportamentais de todas as partes envolvidas. Essa visão ajuda a não formar 
replicadores de conhecimento, mas sim geradores de novos conhecimentos. A proposta de 
utilização de tecnologia como elemento de apoio á tríade Instituição-Aluno-Educador, busca três 
objetivos: 1. Melhorar e evoluir a integração das informações geradas em sala de aula que serão 
tabuladas por outros sistemas da instituição que permitam controles estatísticos das operações; 2. 
Aperfeiçoar o trabalho do docente, apoiando uma experimentação áudio-visual baseada num 
conceito de ubiqüidade tecnológica buscando ganho de qualidade no aprendizado dos alunos, 
minimizando, sobretudo a sua inibição cognitiva, maximizando seu poder de percepção através de 
interação com o grupo de estudo, o ambiente e o professor; 3. Garantir o aprendizado do aluno, 
utilizando para isso todos os recursos tecnológicos disponíveis, e adequando métodos de ensino, 
buscando as melhores práticas, e tornando sua cognição visual um importante aliado no processo de 
aprender. Levar a informática para dentro das salas de aulas não é um recurso inovador. É comum 
hoje em dia nas escolas públicas e privadas. A criação de laboratórios de informática e de salas de 
aula com computadores, fornece na sua grande maioria, apenas acesso á Internet, sem qualquer tipo 
de interação maior senão aquela oferecida pelo mouse ou teclado. No ambiente dotado de 
tecnologia ubíqua, o educador tem acesso a conteúdo de aula previamente elaborado, mas não 
erigido de maneira “engessada”. Os assuntos a serem tratados devem permitir a todo instante que o 
educador verse livremente sobre os tópicos abordados, que ele possa acessar em tempo real uma 
biblioteca virtualizada em outra parte do prédio ou do mundo, ou até mesmo, acessar algum 
dispositivo de videoconferência para uma interação extraclasse que possibilite ao educando expôr 
suas duvidas. 
Palavra chave: Ubíquos; Salas tecnologicas; 
Inscrição como: Graduação 
Modalidade: Oral 
Curso: Tecnologia em Informática 
 



 
 

A VOZ DO LOBO EM CHAPEUZINHO VERMELHO, DE JÚLIO EMÍLIO BRAZ 
 

Ivan Domingos Oliveira Reis 
ivan.reis@hotmail.com 

Faculdades Teresa D'Ávila – FATEA 
 
Orientador (a): Profa. Me. Jeane Lucas 
 
Resumo :  
 
 Os contos de fadas, em sua origem, não eram destinados para crianças como hoje o são. 
Seus temas não privilegiavam a moral proposta por Esopo, mas abordavam assuntos relacionad os à 
morte, ao canibalismo e a sexualidade. Com a retirada desses assuntos feita por Perrault no século 
XVII, a maioria deles se tornou, especificamente, infantil. Dessa maneira, este trabalho se justifica 
por estudar os motivos e os recursos pelos quais os contos de fadas ainda são recontados até os dias 
de hoje. O foco de análise desta pesquisa é o livro Chapeuzinho Vermelho, de Júlio Emílio Braz, no 
qual o autor retoma o conto tradicional Chapeuzinho Vermelho, mas sob outro ponto de vista. Para 
tanto, serão levadas em consideração teorias a respeito do surgimento e da evolução dos contos de 
fadas, bem como estudos em relação ao fenômeno da intertextualidade e das características da 
Literatura Infanto-Juvenil Pós-moderna. Portanto, o método empregado será a pesquisa 
bibliográfica e os principais autores que serviram para o embasamento teórico foram Carvalho 
(1987), Coelho (1987, 2000), Bettelheim (1980, 1997), Sant'anna (1988), Meserani (1998), Fiorin 
(2008) e Hutcheon (19 85, 2001). 
 
Palavra chave: Literatura Infanto-Juvenil, contos de fadas, intertextualidade e pós-modernidade 
 
 
 
Inscrição : Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O DISCURSO DAS MÃES DE CRIANÇAS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL 
DOMÉSTICA: DESVELANDO SENTIDOS 

 
Dayane de Souza Salomão 

dayanesalomao@yahoo.com.br 
Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL 

 
Orientador (a): Profa. Sônia Maria Ferreira Koehler 
 
 
Resumo:  
 
 De todas as formas de violência doméstica, a sexual talvez seja a mais difícil de 
identificação, visto que permanece oculta no pacto de silêncio dos agressores, vítimas e 
profissionais que, muitas vezes, se vêem impossibilitados de ver o indesejável. Entretanto a 
violência sexual doméstica não envolve apenas uma relação entre vítima e agressor, mas é produto 
da dinâmica relacional familiar. O papel da mãe é tido como elemento importante na manutenção da 
vitimização sexual, visto que no pacto de silêncio estabelecido entre vitimizador e vitimizado, a 
mãe exerce papel coadjuvante e contribui para o prolongamento do abuso. Partindo deste princípio, 
o presente projeto objetiva compreender o discurso das mães de crianças vítimas de violência sexual 
doméstica sobre o fenômeno, buscando verificar o lugar que essa mãe ocupa em sua família e sua 
psicodinâmica. Para tanto, serão utilizados uma entrevista semi-dirigida com 02 mães de crianças 
vítimas de violência sexual doméstica. As entrevistas serão analisadas discursivamente tendo como 
princípio as formas de funcionamento dos enunciados, como proposto por Foucault, que tem o 
efeito de criar um saber/poder sobre um acontecimento social. 
 
 
Palavra chave: infância; violência doméstica; violência sexual contra crianças; maternidade; 
família 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Psicologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ADAPTAÇÃO DA HQ "GUERRA CIVIL" PARA O FORMATO TELEVISIVO UNITÁRIO 
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Orientador (a):  Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo :  
 
 Este estudo tem como objetivo produzir um roteiro com adaptação para o programa unitário 
de televisão Guerra Civil.Com esta pesquisa pretende-se aliar a teoria aprendida no Curso de Rá dio 
e TV à prática. Ser roteirista exige um amplo repertório cultural. Faltam profissionais capazes de 
escrever ou adaptar histórias quer seja para o mercado cinematográfico ou para o televisivo. Este 
trabalho, então, propõe-se a preencher essa lacuna. À luz de Marcos Rey (2007) e Syd Field (2003) 
foi elaborado a proposta de adaptação do roteiro ficcional. 
 
Palavra chave: adaptação, HQ, roteiro, romance 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A ARTE COMO AUXILIO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM NAS SÉRIES INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

 
Dionisia Maria Andrade Ribeiro 
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Orientador (a): Profa. Regina Helena Leite Alckimin Prudente 
 
Resumo:  
 
    É apresentado neste trabalho um relato da Arte e sua contribuição para o processo de 
aprendizagem nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental. A pesquisa será desenvolvida com a 
finalidade de dar sustentação teórica ao estudo. O mesmo prioriza a Arte como um instrumento para 
auxiliar as dificuldades da aprendizagem da criança, sendo que a mesma (a Arte) contribui para a 
formação do professor e amplia as possibilidades cognitivas, afetivas, sociais, sensíveis dos 
educandos. O projeto tem como objetivo compreender a Arte em suas diferentes linguagens e 
perceber a importância da mesma no processo de aprendizagem. Analisa-se que a Arte é uma 
alternativa para auxiliar o processo de aprendizagem, pois por meio dela muitas capacidades podem 
ser desenvolvidas. Destaca-se nas aulas de Arte transformações culturais e sociais dos alunos. Arte 
também é pensamento, é um processo de poetizar, fluir e conhecer o mundo. Analisado esses 
aspectos é possível que os alunos compreendam conceitos e contextos e visualizem o processo de 
aprender na perspectiva de seu próprio universo. Arte é uma alternativa para auxiliar o processo de 
aprendizagem; muitas capacidades podem ser desenvolvidas como percepção, expressão, 
criatividade, imaginação, motricidade, autoconfiança, relação entre o mundo interno (do aluno) e 
externo e a socialização. A aprendizagem de Artes é como gramática da linguagem que se trabalha 
no fazer artístico, uma forma expressiva que será percebida como imagem sonora, gestual ou visual, 
e tornam-se presentes nossas próprias idéias. Cada som, gesto, cada linha, massa e cor de uma 
produção artística nos apresentam uma qualidade sensorial que faz idéias, sentimentos, 
pensamentos que poetizarem o mundo. A Pedagogia renovada nas aulas de artes propicia inúmeros 
ganhos aos alunos, ao passo que na pedagogia tecnicista as aulas de Artes aparecem muitas vezes 
descontextualizadas do processo de aprendizagem escolar dos alunos. Todo ser humano tem direito 
ao acesso à Arte. É preciso abrir espaço para pensar, sentir, saber e ampliar à percepção de alunos 
para a compreensão de um mundo mais significativo. Palavras-chave: Arte; Aprendizagem; 
Criatividade. 
 
Palavra chave: Arte, Aprendizagem, Criatividade 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Pedagogia 
 
 



 
 

A ALTERNÂNCIA DE HUMOR DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN: 
IMPLICAÇÕESNO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO 
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Orientador (a): Prof. André Luiz Moraes Ramos 
 
Resumo:  
 
    Crianças com Síndrome de Down (SD), há uma novidade nisso? Não e Sim. Todos vêem, 
convivem ou conhecem uma criança com Síndrome de Down, nesse caso a resposta é não. As 
pessoas já possuem por conhecimento no mínimo algumas características, que por sua vez, são 
visíveis, “o cabelo não é preto, mas é de cor castanha, liso e escasso. O rosto é achatado e largo. Os 
olhos posicionados em linha obliqua. O nariz é pequeno...”(DOWN, citado em PUESCHE,1995, 
p.48). Tais características já estão explicitas e assimiladas pelos pais, professores e profissionais da 
saúde que atuam diretamente com a Síndrome de Down. Mas, além dessas características há muitas 
outras que despertam curiosidades de pais e profissionais, uma delas é a alternância de humor 
excessiva da criança com S.D. Nesse caso, a novidade é sim. A partir daí, surgem algumas 
perguntas: essas alternâncias de humor influenciam nas relações pedagógicas? Ocorrem 
excessivamente? Há uma ligação dessa oscilação com a fantasia feita p ela criança com SD? Quais 
as consequências e como trabalhar essa oscilação em sala da de aula? Há uma necessidade de 
orientar-se sobre essas características, não basta conhecer somente o básico da síndrome. Deve-se 
ter um amplo conhecimento da mesma, para que se possa fazer uma intervenção adequada. Por 
influência dessa necessidade de orientação, este trabalho de pesquisa tem como principal objetivo 
investigar as oscilações de humor da criança com Síndrome de Down. Nos estudos sobre a 
síndrome, a ênfase recai sobre aspectos genéticos, outros abordam as características físicas, de 
motricidade e em especial as cognitivas, manifestadas através das dificuldades de aprendizagem. De 
acordo com a proposta do tema-problema, a opção para a realização desta pesquisa é de estudo 
bibliográfico. A base teórica da pesquisa é desenvolvida a partir dos referenciais fisiológicos e 
cognitivos da criança com Síndrome de Down, a alternância de humor da síndrome e a influência da 
alternância de humor no processo de alfabetização. Palavras - chave: Síndrome de Down; oscilação 
de humor; características fisiológicas; características cognitivas. 
 
Palavra chave: Síndrome de Down; oscilação de humor; características fisiológicas; características 
cognitivas. 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Pedagogia 
 
 
 



 
 

O DISCURSO LITERÁRIO E O CONTEXTO SÓCIO- HISTÓRICO- COGNITIVO. UM 
ESTUDO DO POEMA SOCIAL DE VINICIUS DE MORAES "OPERÁRIO EM 

CONSTRUÇÃO" 
 

Ana Paula de Moura Silva 
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Orientador (a): Profa. Dra. Marlene Silva Sardinha Gurpilhares 
 
Resumo:  
 
    Essa pesquisa objetiva analisar a função do contexto sócio- histórico- cognitivo na construção do 
sentido, no gênero discursivo “poe ma”. Esse trabalho se justifica na medida em que fornece 
subsídios para as aulas de Literatura e Língua Portuguesa. Acresce a isso a importância de se 
trabalhar com o poema de um poeta de renome nacional e internacional- Vinicius de Moraes. Como 
referencial teórico utilizamos as teorias linguísticas mais recentes- desde a Pragmática até as teorias 
cognitivas- segundo as quais o sentido do texto se constrói numa situação comunicativa: texto/ 
leitor. Nessa interação entram em contato os contextos partilhados dos usuários. Consideramos o 
contexto cognitivo, o mais abrangente, englobando todos os demais. O poema é analisado, 
apontando a relação de seu conteúdo temático com os contextos: histórico- político- religioso- 
literário. Finalizando, discutimos os resultados, relacionando-os aos objetivos propostos. 
 
Palavra chave: sentido- contexto cognitivo- discurso literário 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AS INFORMAÇÕES DOS EDUCADORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE 
ACIDENTES INFANTIS EM AMBIENTE ESCOLAR 
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Orientador (a): Profa. Valdinéa Luis Hertel 
 
Resumo :  
 
     Trata-se de um estudo descritivo a partir da perspectiva da abordagem qualitativa e analisado 
segundo o método de conteúdo de Bardin, tendo como objetivos conhecer a concepção de acidentes 
infantis pelos educadores do ensino fundamental, identificar as informações dos educadores do 
ensino fundamental quanto às áreas de riscos dentro do ambiente escolar que podem provocar 
acidentes infantis e quais seriam as atitudes dos educadores do ensino fundamental perante um 
acidente infantil. Participaram da pesquisa seis educadores do ensino fundamental que atuam 
diretamente com crianças. Foi realizado o estudo no Instituto Santa Teresa – FATEA em Lorena – 
S.P. Utilizamos como técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada, constituída por 
quatro perguntas específicas para os educadores e as respostas foram gravadas para analises 
posteriores. Atribuímos às entrevistados pseudônimos relacionados a Educadores. Os resultados 
foram separados em três temas (A visão dos educadores sobre a situação de acidente infantil, área 
de risco em ambiente escolar e Percepção dos educadores perante uma situação de acidente infantil) 
e subdivididas em quatro categorias. Concluímos que os educadores do ensino fundamental embora 
tenham disposição para atender crianças em caso de acidente infantil em ambiente escolar, não 
estão preparados para a prática de primeiros socorros, seus conceitos de acidentes não 
correspondem com as referências literárias e visualizam somente as escadas como área de risco 
Palavras chaves: crianças - educadores - acidentes escolares 
 
Palavra chave: crianças - educadores - acidentes escolares 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Enfermagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
A ESCRITA “DIGITAL” DOS ALUNOS O USO DA NORMA CULTA: CONTRIBUIÇÕES 

DOS ESTUDOS SOBRE LINGUAGEM 
 

 
Kenia Eloy dos Santos Vila Nova 
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Orientador (a): Prof. Me. Walter Moreira 
 
Resumo:  
 
     Os séculos XX e XXI marcam, certamente, o início de uma nova era. Um novo espaço surge e 
nele, uma nova cultura, novos tipos de conhecimentos, novos comportamentos, um novo modo de 
viver. Esse grande espaço hoje é marcado por constantes inovações, por novas criações que 
favorecem cada vez mais a mobilidade. Atualmente os jovens que acessam a internet, buscam novas 
formas de utilização da linguagem oral e da escrita, que dão origem ao que se convencionou chamar 
de internetês. Os erros gramaticais, os vícios e o costume diário de produção escrita neste modelo, 
atrapalham no desenvolvimento geral da linguagem em sala de aula. Neste contexto, o objetivo 
desta pesquisa foi identificar como alguns princípios da filosofia da linguagem podem fundamentar 
a prática do professor de língua portuguesa em sala de aula. Mais do que estabelecer comunicação, 
o homem, ao utilizar a linguagem, passa a significar na sociedade em que vive. A história das ideias 
linguística possui papel fundamental neste contexto, pois a linguagem e sua adequação à realidade 
vem sendo alvo de discussões filosófica s desde Platão e Aristóteles. Para Platão, tudo o que há 
neste mundo que se conhece e que se vê, existe num "mundo das idéias", onde as idéias são puras e 
únicas, ou seja, onde tudo é perfeito. Então, tudo o que está fora deste mundo idealizado, são cópias 
(reproduções) imperfeitas do que existe lá. A linguagem humana também teria uma linguagem 
perfeita neste mundo das idéias e a que é falada pelos homens no mundo “terreno” seria uma cópia 
imperfeita e sujeita a falhas. Já Aristóteles, revela que a lógica é o instrumento de todo o saber. Para 
ele, nada existe no intelecto que não tenha passado primeiramente pelos sentidos. Aristóteles fazia, 
dessa forma, ciência indutiva e se torna, por esta razão, um dos precursores do racionalismo 
empírico. A linguagem, neste caso, é também vista sob a ótica da lógica, ou seja, somente a escrita 
dos escritores de prestígio daquele período poderia ser eleita como lógica e, portanto, correta. 
Alunos que são usuários frequentes de ambientes v irtuais e que se encantam com suas 
possibilidades de comunicação, utilizam-se de vários tipos de abreviação de palavras, tais como: vc, 
tbm, klk (qualquer), pd (pode), LG (ligar), entre outras. O uso diário dessas abreviações na internet 
e a falta de competência para separar corretamente um contexto de outro, pode prejudicar o aluno 
nas atividades de construção de textos dissertativos e/ou argumentativos que exijam a norma culta. 
A era digital é, de certa forma, hegemônica e certamente influencia a forma culta da linguagem oral 
e escrita. A língua é viva. Quando o jovem utiliza o mesmo tipo de linguagem em todas as ocasiões, 
desconsiderando suas características particulares, minimiza o poder expressivo da linguagem. 
Todos os professores, especialmente os professores de língua portuguesa, devem procurar 
alternativas para reduzir ou eliminar estes vícios de linguagem oral e de escrita motivados pelas 
características da escrita na internet. É preciso atenção para com este tipo de influência para que os 
jovens possam conhecer e utilizar a forma padrão da língua portuguesa em contextos nos quais ela é 
exigida. Como instrumento da comunicação social, as línguas constituem fonte de ação e de 
interação humana. Seja pelo interesse de organização de modelos próprios no fazer discursivo, seja 



 
pela natureza dinâmica, a língua está em constante transformação, até porque é passível de 
incorporar variações em sistema padrão. Cabe especialmente ao professor de língua portuguesa, 
portanto, instrumentalizar o aluno para que compreenda as distinções contextuais necessárias ao uso 
eficaz da língua. 
 
Palavra chave: internet, vicios de linguagem (internetês) e produção de texto 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 PLANO DE NEGÓCIO NO RAMO DE HOTELARIA 
 

Priscila dos Santos Guimarães 
prii_sg@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 
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Orientador (a): Prof. Andre Alves Prado 
 
Resumo:  
 
 O Plano de Negócio consiste na elaboração de todos os itens necessários para a construção e 
viabilização de uma Pousada. Pousada esta situada no bairro do Pico dos Marins, cidade de Piquete-
SP. O objetivo é hospedar com qualidade e eficiência os possíveis hóspedes que procuram conforto 
e tranquilidade, com o intuito de agregar valor à propriedade e proporcionar um retorno positivo. 
Pretende-se oferecer uma opção de hospedagem na região com uma estrutura inovadora e moderna. 
Inicialmente uma pesquisa de mercado foi realizada (detalhar a metodologia utilizada, todos os 
procedimento do PN). Haverá então um cuidado com as questões legais para viabilizar o projeto 
(vago). Após esta etapa começa a construção dos chalés e áreas de lazer, alimentação e 
administração. Com a estrutura pronta inicia-se o processo de decoração do ambiente com a 
aquisição de mobília e utensílios diversos. O marketing será feito através de flyers e divulgação em 
site. Com o tempo a pousada terá credibilida de na região e atrairá muitos visitantes trazendo um 
retorno financeiro aos investidores. Conclui-se que se bem planejada a pousada é um bom 
investimento. 
 
Palavra chave: planejamento;investimento;retorno 
 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UMA REFLEXÃO SOBRE O ENSINO DO POEMA NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

 
Tatiana Azevedo da Silva 
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Orientador (a): Profa. Me.  Jeane Lucas 
 
Resumo:  
 
 O poema ainda encontra resistência por parte de alguns professores e de 
alunos,principalmente nas primeiras séries do ensino fundamental. Entretanto, muitos estudos 
evidenciam que a criança tem uma tendência natural para a linguagem poética. Muitos são os 
argumentos que sustentam tais pesquisas. O primeiro deles, d iz respeito á tendência natural que a 
criaça apresenta para criar um mundo de fantasia ao seu redor. Para ela, por exemplo, um cabo de 
vassoura pode ser um cavalo, algumas pedrinhas podem se transformar em comida para bonecas e 
objetos e plantas são personificados pela imaginação criadora e sensivel do ser infantil. Além disso, 
em muitos momentos, algumas construções linguíticas elaboradas pela criaça apresentam 
caracteristiacasda linguagem poemática. Outras pesquisas sobre o assunto mostram que muitos 
professores não usam o poema em sala de aula, porque desconhecem sua caracteristicas e os 
motivos pelos quais ele deve ser apresentado para o aluno. Por isso, este trabalho tem como 
objetivo refletir sobre a pratica pedagogica em relação ao trabalho com o poema. Não basta 
apresentar as crianças poemas para serem decorados em datas comemorativas. È preciso que o 
professor tenha conhecimento sobre a linguagem literaria e mostre entusiasmo e sensibilidade em 
relação ao texto poetico afim de que ensine o aluno como fazer a leitura estetica do poema. Desta 
forma, o aluno perceberà que o discurso poetico não se limita a referir ou reproduzir uma realidade 
pré-existente, mas tem o poder de criar realidades simbolicas e sugerir novos significados ao real, 
por meio da plurifissignificação e da ambiguidade de sua lingugem. Os estudos de Cândido, 
Bordini, Zilberman e Mugge serviram de base para fundamentação teórica deste trabalho. 
 
 
Palavra chave: 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Pedagogia 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEGURANÇA DE DADOS EM REDES SOCIAIS NA INTERNET: ANÁLISE DE RISCOS 
E VULNERABILIDADES 

 
Eduardo Silva Monteiro 
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Orientador (a): Prof. Ronaldo Emerick 
 
Resumo :  
 
 Para participar de uma rede social, normalmente você deverá efetuar um cadastro, e então é 
solicitado que o usuário coloque suas informações pessoais, q ue podem conter desde campos 
contendo nome até campos contendo o número de cartão de crédito, para pagamento de alguma 
tarifa gerada. Ao efetivar o cadastro o usuário deve aceitar o termo de serviço(termos estes que a 
grande maioria não chega nem a ler) que normalmente incluem a politica de privacidade da 
empresa, ou seja, para que finalidades seus dados pessoais poderão ser utilizados. Neste momento 
então seus preciosos dados pessoais são enviados para um banco de dados em algum lugar do 
planeta, e neste momento surge a grande dúvida, que motiva a criação deste artigo: “É seguro 
cadastrar meus dados pessoais em redes sociais, eles estarão protegidos?” Este trabalho tem como 
objetivo fornecer ao leitor a possibilidade de chegar a conclusões sobre esta resposta baseado em 
um estudo que elencará os principais riscos e vulnerabilidades ocorridos em servidores de redes 
sociais. 
 
Palavra chave: Segurança da Informação, Redes Sociais, Testes de Invasão 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Licenciatura em Computação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A IMPORTÂNCIA DO FOTOJORNALISMO AMBIENTAL 
 

Pablo Rodrigo de Godoy Pereira 
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Orientador (a): Profa. Me.  Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
 O meio ambiente é preocupação humana das mais antigas, dado que diz respeito à própria 
vida e a nossa forma de nos relacionarmos com ela.O tratamento dado às questões ambientais pelos 
jorna listas pode influenciar a percepção das pessoas por proporcionar-lhes informações a respeito 
desse assunto.Ao reconhecer a responsabilidade social da imprensa, também aceita-se que o 
resultado do noticiário ambiental poderia ser mais eficiente. O jornalista especializado deve ter 
como objetivo ao escrever textos e fazer fotos, não apenas transmitir informações, mas na verdade, 
sensibilizar as pessoas para aderirem a luta pela preservação do meio ambiente. Este estudo propõe-
se a discutir o papel do jornalista no tratamento das questões ambientais, mais especificamente, por 
meio do fotojornalismo. 
 
Palavra chave: fotojornalismo, meio ambiente, responsabilidade social 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O HIBRIDISMO EM "HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL" 
 

Bárbara Maria de Souza e Lima 
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Orientador (a): Profa. Me. Jeane Lucas 
 
Resumo:  
 
 Esta pesquisa foi motivada pelo interesse em relação à obra de Joanne Kathleen Rowling e 
pelo diálogo que ela promove com várias figuras míticas e com alguns textos literários consagrados. 
Por isso, o objeto de análise do corpus deste trabalho será o livro “Harry Potter e a Pedra Filosofal”, 
pois é o primeiro da saga por ela escrito. O estudo deste é importante, pois poderia ser um 
instrumento capaz de cativar o leitor jovem para a leitura dos clássicos, já que no livro em questão, 
existe o intertexto com várias obras canônicas. Como fundamentação teórica foram selecionados os 
seguintes autores Cani (2008), Colbert (2001), Kristeva (2004), Samdja (2004), Samoyault (2008) e 
Sodré (1988). 
 
Palavra chave: literatura de massa - intertextualidade – miticismo 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Graduação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

PROJETO SACOLA ECO SUSTENTÁVEL 
 

Michelli Buzogany Eboli 
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Orientador (a): Prof. Marcus Augusto S. Silva 
 
Resumo:  
 
OBJETIVO: Aliando as novas tendências ecológicas pro-ambientais, este projeto em Comunicação, 
desenvolvido de forma trandisciplinar tem um forte aporte de Extensão Universitária e de 
Responsabilidade Social. Isto porque ele deve ocorrer suportado por atividades das Faculdades 
Integradas Teresa D’Ávila – FATEA junto ao CEMARI (Centro Social Maria Rita Perrilier-
IST/FMA). Unindo Marketing e Publicidade, ainda Artes Plásticas e Design, e tendo como fator de 
decisão no PDV a cidadania, ele também se alinha às novas restrições de impactação residual do 
plástico e se torna mídia externa nos centros urbanos. JUSTIFICATIVA: A sacola ECO sustentável 
e de uso retornável na compra mostra-se ideal como veículo de ética e consciência ambiental, além 
do fato gerar mídia expontânea pelo modelo de produção e envolvimento das famílias assistidas 
pela obra social e educacional salesiana. Apesar deste tipo de sacola ser tendência mundial e já 
existir em outras regiões do Brasil, enquanto projeto na Fatea ele inova ao demonstrar a pesquisa e a 
produção acadêmica como forma de extensão e serviços aos públicos envolvidos diretamente no 
entorno da instituição e a comunidade. METÓDO: Trata-se, de um projeto educativo, que traz no 
corpus um novo conceito de comunicação que se posiciona no mercado como o primeiro veículo de 
publicidade a gerar uma experiência que influencia a decisão pelo fornecedor adepto de um futuro 
sustentável. A pesquisa integrada, acadêmica e metodológica será abordada em dois campos 
(Pesquisa e Extensão). Coordenado pelas técnicas de gestão em Marketing, as áreas da Arte-
Educação e o Desenho Industrial também orientarão o desenvolvimento de um produto físico 
qualificado como veículo de comunicação mercadológica. Via Publicidade e com foco na 
sustentabilidade ele busca o desenvolvimento de uma cultura sócio- ambiental junto à comunidade. 
CONSIDERAÇÕES SOBRE O PROJETO: O fator renovação na pesquisa deste produto de mídia 
pode gerar inclusive patente exclusiva, se adequadas às soluções regionalizadas e produção em 
escala, gerando recursos para o CEMARI. O mesmo se inicia localmente, mas será estendido a todo 
o varejo regional e pode ter seu modelo aplicado a outras instituições como ONGs e Empresas com 
preocupações sócio- ambientais. 
 
Palavra chave: sacola,retornável,ecologica 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Desenho Industrial 
 
 



 
 

PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO: FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA ANÁLISE 
GEOGRÁFICA 

 
Fernanda Monteiro Arrezze Bedaque 

fernandabedaque@gmail.com 
Universidade de Taubaté – UNITAU 

 
Orientador (a): Prof. Pedro Alcantara Bittencourt Cesar 
 
Resumo:  
 
    Os valores simbólicos conceituam o patrimônio arquitetônico como referência material de uma 
história, coisificando os testemunhos, móveis e imóveis, com a elaboração de um aparelho jurídi co-
administrativo. Na escolha do bem patrimonial, normalmente, seu inventário engendra uma política 
explícita das ações das forças hegemônicas, seja na definição dos métodos de escolha ou na 
sustentação do estatuto ideológico e de seus valores simbólicos (ASHWORTH e TUNBRIDGE, 
1990, p.10). Sua constituição, como corpo teórico, foi sendo realizada a partir de inúmeros 
encontros, realizados no século XX, por organizações de nações e de arquitetos modernistas, 
quando começam a ser definidos e elaborados valores técnicos para a conservação de monumentos 
e do patrimônio arquitetônico (SPHAN, 2000). As abordagens na Geografia Cultural adotam 
orientação humanística. Consolidada como um ponto de divergência das duas linhas predominantes, 
ela se distancia de ambas. Essa distância tanto da Geografia crítica (de embasamento marxista), 
como da Quantitativa e Teorética (positivista), que adota uma postura pragmática. Questões que 
espera-se esgotar na Geografia Cultural, buscando não cometer os erros desenvolvidos nas 
formulações anteriores. Usa-se novas províncias do conhecimento, usando termo de Jupiassu 
(1992). A percepção fenomenológica e existencial, instrumento metodológico da Geografia 
Cultural, deve ser superada. Nesta direção, muitas pesquisas, principalmente na França (BALLY, 
1990) têm incorporado outros valores, como da crítica dialética (COSGROVE, 1998). Desta forma, 
pensa-se, principalmente, na paridade engendrada de um concreto-pensado com seus valores 
crítico-dialético. Espera-se, dessa composição metodológica, relações que rompem, ao impor um 
exercício entre o indutivo e dedutivo (SPOSITO, 2004). Resgata-se, nesta pesquisa, o valor do 
trabalho de campo, da observação. Não se descartam as construções teóricas analíticas críticas. A 
pesquisa, inicialmente, adota uma formulação heurística baseada na teoria espacial de Milton Santos 
(1994, 1996), na pesquisa deste professor-orientador (CÉSAR, 2007) e na geografia das 
representações do pesquisador francês Antoine Bailly (1990). A tese deste orientador, representa 
parte da formulação dos valores desses outros dois autores. Dessa forma, busca-se, no 
fortalecimento de sua literatura, a contextualização em outro ambiente. Desenvolvida como "As 
representações do espaço arquitetônico: uma proposta metodológica aplicada ao centro histórico da 
cidade de São Paulo", nesta pesquisa aplica-se parte dos métodos dessa tese. O referencial teórico 
desta pesquisa sustenta a pesquisa prática, inicialmente, por uma perspectiva weberiana (WEBER, 
1982), principalmente no que se refere a sua ótica tipológica. A matriz de análise remete ao objeto 
arquitetônico elaborado pela Escola de Belas Artes, na cidade do Rio de Janeiro, no início do século 
XIX. Define-se, assim, o objeto arquitetônico como recorte urbano do espaço total. Após a 
definição tipológica, adota-se o conceito-chave do estatuto espacial de Milton Santos (1996). 
Assim, as formas e funções do patrimônio selecionado são analisadas dialeticamente com as 
estruturas e processos. Espera-se, neste exercício metodológico, fundar o olhar geográfico (TUAN, 
1983, 1985) ao arquitetônico (LEMES, 1976, 1979 e 1908), ao antropológico (MAGNANI, 1976), 
ao sociológico (SIMMEL, 2006). Pesquisou-se uma relação dialética entre o passado e o presente. 
No passado, são estabelecidas as estruturas urbanas, sociais, entre outras. Nelas, elaboram-se 



 
patrimônios, entre outras relações representacionais e memoriais. Condição esta que possibilita os 
usos presente. Essas re-elaboram as condições sociais e materializam formas urbanas, novos 
equipamentos e serviços. 
 
Palavra chave: Patrimônio arquitetônico, geografia, fundamentos teóricos  
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Geografia 
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Fabio do Nascimento 
 
Orientador (a): Prof.  André Alves Prado 
 
Resumo: 
 
 Este trabalho tem como objetivo entender os aspectos motivadores aos quais influenciam as 
organizações a investirem em ações responsáveis perante o meio ambiente e a sociedade, para tanto, 
foi realizada uma pesquisa, com base em levantamento bibliográfico sobre o posicionamen to do 
cliente e das empresas, após a inserção de sistemas que auxiliam nos impactos. Para fundamentar 
este trabalho, foi elaborada uma entrevista aplicada em uma organização, de modo, a estabelecer 
fatos concretos e entender o cenário da conscientização ambiental. Concluiu-se, através das 
informações coletadas e discutidas, que as organizações estão em busca de melhorias continuas 
embora se faça necessário à ampliação desta consciência para que dissemine as demais, sobretudo, 
conciliando produtividade e preservação, favorecendo melhores condições aos colaboradores, 
clientes ao meio ambiente e as gerações seguintes. 
 
Palavra chave: Trabalho Iniciação Cientifica 
 
 
Inscrição: Colégio Aplicação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
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Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 O presente estudo demonstra análise s do Monitoramento Ambiental realizado na Serra da 
Mantiqueira. A região do Vale do Paraíba é uma região cercada por montanhas da Serra do Mar e 
da Mantiqueira, que integram o ecossistema da Mata Atlântica. A Serra do Mar teve sua mata nativa 
quase que totalmente devastada pela formação de pastos improdutivos, exploração ilegal de 
palmitos e atualmente plantio de eucaliptos. A Serra da Mantiqueira ainda não sofreu danos em tais 
proporções, mas aos poucos vem sofrendo impactos que devem ser monitorados e que merecem 
muita atenção. O nome Mantiqueira se origina de uma transcrição do tupi para: Montanha que 
chora, devido à grande quantidade de nascentes, cachoeiras e riachos vistos em suas encostas. O 
nome dá uma idéia da grande importância da serra como fonte de água potável, formação de rios 
que abastecem um grande número de cidades do Sudeste brasileiro. Seus riachos formam o Rio 
Jaguary, responsável pelo abastecimento da região norte da Grande Rio de Janeiro. As montanhas d 
a Serra da Mantiqueira constituem uma formação geológica que compreende um maciço rochoso 
que possui grande área de terras altas, entre 1.000 a quase 3.000 metros de altitude, ao longo das 
divisas dos Estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, sendo este o único Estado a 
abrigar uma reserva florestal federal, como o Parque nacional das Agulhas Negras. Trinta por cento 
(30%) desta serra estão localizados no Estado de São Paulo. Estudos realizados por geólogos da 
Universidade de São Paulo detectaram que as montanhas da Serra da Mantiqueira representam duas 
das principais ocorrências de rochas magmáticas alcalinas do Brasil; resultantes do resfriamento do 
magma do interior da Terra. Essas rochas, de coloração escura formaram-se há milhões de anos e, 
são ricas em sódio e potássio e em minerais como o feldspato. Essas rochas de até 250 milhões de 
anos, contam sobre a formação do Brasil e os movimentos da crosta terrestre. A análise química 
sugere que as rochas se formar am a partir de um magma heterogêneo que ocupava a região do 
manto, a camada interna pastosa do interior da Terra cuja temperatura pode atingir 1.200ºC. A 
profundidade não seria tão grande: esse magma estaria próximo da zona de transição para a 
litosfera, a estrutura superficial do planeta, com cerca de 100 quilômetros de espessura, que inclui a 
crosta terrestre, que forma os continentes. O magma, viscoso e incandescente, foi enriquecido por 
elementos fluidos, principalmente água, cálcio e flúor, além de metais alcalinos terrosos como 
magnésio, berílio e bário. Mesmo depois de resfriadas as rochas alcalinas magmáticas continuam 
até hoje localizadas a algumas dezenas de quilômetros de profundidade, embora possam aflorar à 
superfície. A Serra da Mantiqueira possui uma considerável concentração de rochas alcalinas, que 
representam cerca de 1% do total das magmáticas do planeta. Ficam em segundo plano em relação a 
seus parentes mais próximos e populares: os basaltos, com pouco po tássio e muitos silicatos, 
responsáveis pela formação de solos férteis conhecidos como terras roxas, e os granitos, ricos em 
quartzo e mica, usados como peças de revestimento, em calçamentos e em lápides de cemitérios. 
Ainda que sendo uma espécie de prima pobre dos basaltos e dos granitos, as magmáticas alcalinas, 



 
especialmente os carbonatitos, apresentam um alto potencial econômico. Entretanto, a exploração 
do turismo na região do Vale do Paraíba tem atraído um número considerável de pessoas em busca 
lugares repletos de natureza, o que também inclui as montanhas neste roteiro. Devido à vasta 
quantidade de nascentes, de grande importância como fonte de água potável e para a formação de 
rios. O monitoramento analisou a água das montanhas e situação dos impactos causados por 
aventureiros, registrando extrativismo, danos à flora e ao solo devido a queimadas. 
 
Palavra chave: Meio-Ambiente, Responsabilidade Ambiental, Recursos Naturais, Preservação da 
Natureza 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Engenharia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

LINGUAGEM CONVERSACIONAL: O DISCURSO NO SERIADO DE TELEVISÃO 
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Orientador (a): Profa. Dra. Shirley Cabarite da Silva 
 
Resumo:  
 
 Este trabalho busca detectar nos diálogos travados entre atores de telenovelas, marcas 
linguísticas que permitem entrever estratégias para estabelecer a aproximação entre os diá logos 
escritos para as telenovelas e o diálogo realizado face a face em conversação espontânea, a partir de 
situação cotidiana e real de uso. Defendemos a idéia de que este trabalho pode contribuir com aulas 
de Língua Portuguesa, uma vez que, além de possibilitar ao professor levar para a sala de aula o 
discurso de telenovela – um gênero que vem se somar aos demais - ainda vem possibilitar o 
desenvolvimento de atividades voltadas à situação de ensino aprendizagem que envolve duas 
modalidades: oral e escrito. Para a análise dos diálogos, vamos efetuar transcrição de compacto de 
oito minutos cada de duas telenovelas,ambas da Rede Globo de Televisão (Malhação e A favorita) 
nos valendo da contribuição do Projeto NURC – Norma Urbana Culta da USP. O embasamento 
teórico utilizado parte de pressupostos de teorias lingüísticas voltadas para a Análise da 
Conversação, apoiados pela abordagem sócio-interacionista. Acreditamos que algumas estratégias 
próprias do discurso falado genuíno podem aparecer no discurso das telenovelas. Contudo, sua 
realização está longe de representar as estratégias utilizadas no diálogo genuinamente oral. 
 
Palavra chave: oralidade - linguagem- estratégias 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Letras 
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Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
    O presente estudo apresenta o plano de negócio de uma empresa no ramo de consultorias e 
auditorias contábeis empresariais, a MFC Cons ultoria Empresarial. Empresas têm que se atentarem 
quanto à concorrência, às mudanças tecnológicas, inovações de processos, novas leis e ao mercado. 
O serviço de consultoria e auditoria consiste na atividade exercida por profissionais técnicos, 
especializados em determinadas áreas, com o propósito de prestar a terceiros, consultas, conselhos, 
pareceres sobre assuntos e matérias de suas especialidades. Todas as atividades são exercidas por 
consultores com habilitação profissional, formação superior nas respectivas áreas em faculdades 
reconhecidas pelo MEC. Uma pesquisa e analise foi realizada em empresas do ramo de consultorias 
e auditorias contábeis e também no Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas de São Paulo 
(SEBRAE-SP), órgão público que desenvolve e consolida as forças empreendedoras paulista, 
voltadas para pequenos negócios. Desconsiderando os riscos entre as possibilidades de 
investimentos existentes no mercado, considera-se que a empresa representada traduz um bom 
negócio. Reconhecendo que o mais importante é acreditar no negócio, nos controles administrativos 
e financeiros realizados diariamente, atuar com base para o sucesso do empreendimento, oferecendo 
subsídios à gestão das empresas. Portanto, o crescimento e a permanência de muitos 
empreendimentos no mercado estão baseados em um inicio penoso das atividades empresariais, por 
isso o plano de negócios é de suma importância no desenvolvimento inicial para que a empresa 
visa-se determinar, vencer e conquistar espaço no universo de consultorias empresariais. Conclui-se 
que aguardando o tempo de retorno do investimento, o negócio de consultorias e auditorias possui 
viabilidade econômica e financeira como empreendimento. 
 
Palavra chave: Plano de Negócio - Consultoria – Auditoria 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
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Orientador (a): Prof. André Alves  Prado e Prof. Me. Jorge Luiz Rosa 
 
Resumo:  
 
 O presente trabalho tem como objetivo ressaltar a importância do planejamento e estratégico 
nas organizações e propor uma análise sobre aspectos da estrutura organizacional que podem 
interfirir negativamente em sua execução. Segundo bibliografia estudada, verificou-se que os 
dirigentes têm empregado mais tempo resolvendo problemas internos da empresa, do que adotando 
diretrizes de visão de futuro. A reengenharia de forma sistêmica na estrutura organizacional pode 
ser de grande valia na busca por melhores resultados, visto que se todo o conjunto interno da 
empresa estiver em sincronia e focado nos objetivos, seus dirigentes terão mais tempo para situar a 
empresa em um cenário futuro, o que pode determinar seu sucesso ou desaparecimento do mercado. 
 
 
Palavra chave: reengenharia, processos, planejamento estratégico, estrutura organizacional. 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
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Orientador: Prof.  André Alves Prado 
 
Resumo: 
  
 A finalidade do trabalho é apresentar um projeto para a implantação de um empreendimento 
que fabrica brindes personalizados. A empresa situa-se na cidade de Lorena – S.P., pois, na região 
há uma carência nesse ramo empreendedor. Assim, em questão de concorrência, a empresa não 
emite muita preocupação, pois atende principalmente as cidades de Cachoeira Paulista, Cruzeiro, 
Guaratinguetá, Lorena e Resende. Tem como marca Tecbrindes. Através da interação com as 
cidades vizinhas, a empresa mostra a autenticidade dos produtos e serviços oferecidos, bem como, a 
qualidade deles. O projeto utilizou os métodos de levantamento de dados primários, como a 
aplicação da Matriz Swot, para analisar os pontos fortes (localização, especialização, qualidade e 
parcerias) e pontos fracos (fornecedores e despesas), e também a s ameaças e oportunidades 
existentes no mercado. Utilizou-se também a ferramenta dos 5Ps do Marketing: produto 
(posicionamento), preço, praça (canais de distribuição) e público e propaganda (promoção), uma 
importante ferramenta para estudar e programar a execução do plano de divulgação do produto e da 
marca Tecbrindes no mercado. Visando as exigências de cada tipo de clientes a empresa 
disponibilizará uma visão ampla dos investimentos necessários para cada ramo (escolas, agências 
bancárias e público em geral), para ajudar na solução de possíveis gastos exagerados que 
comprometeriam a qualidade dos serviços prestados e uma deficiência nas parcerias. A Tecbrindes 
também conta com alta tecnologia, no que diz respeito à equipamentos e design, e também possui 
uma equipe de profissionais especializados para atender ao público da melhor forma possível. 
Concluiu-se assim, através das informações coletadas e discutidas, que a Tecbrindes visualiza a 
necessidade de se aprimorar sempre, para viabilizar todos os serviços de acordo com a necessidade 
de cada cliente, assim, os mesmos poderão obter produtos inovadores, e gastar menos com serviços 
de ponta e ótima qualidade que é o seu diferencial. Trabalhar com brindes de alta qualidade, exercer 
a criatividade, buscar sempre a inovação, com atendimento personalizado para surpreender o 
cliente, essa é a missão da Tecbrindes. 
 
Palavra chave: Projeto – Empreendedor – Brindes – Personalizados 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
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Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
 O gênero e formato para a construção de u m programa televisivo é indispensável para 
obtenção de um bom resultado, desde a direção, produção, até o que é exibido semanalmente para 
milhões de telespectadores. A ausência destes princípios desestrutura a equipe e leva ao emissor 
uma demanda de informações desconexas tanto visuais quanto auditivas. Assim esta pesquisa 
objetiva demonstrar a importância da estrutura de um programa televisivo, analisando toda a 
informação que é transmitida ao telespectador e como esta informação reflete no cotidiano das 
pessoas. São objetivos deste estudo descrever todo o tempo de arte dos Programas: “Casseta e 
Planeta” e “Zorra Total” da Rede Globo de Televisão.Especificar os bordões e os personagens 
conhecidos pelo público.Aplicar a teoria à prática, utilizando os conceitos aprendidos com a 
estrutura dos programas analisados. 
 
Palavra chave: programa televisivo, Casseta e Planeta, Zorra Total, formato televisivo. 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
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Orientador (a): Prof. André Alves Prado e Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro 
 
Resumo:  
 
 Em nossa região muitas empresas hoje adotaram o uso da Tecnologia da Informação (TI) na 
Cadeia de Suprimentos. A criação de boas estratégias é de suma importância para áreas 
organizacionais. A idéia será demonstrar se existe uma forma de mensurar o valor que a Tecnologia 
da Informação traz para as empresas quando integram todos os setores através da informatização de 
seus dados. Mostrando que ela uma vez empregada traz segurança, agilidade e eficácia para um 
processo decisório satisfatório e confiável. A Tecnologia da Informação (TI) passando informação 
para a cadeia proporciona enormes vantagens para as empresas, reduzindo custos através da compra 
somente do material necessário para a produção. Fazendo assim alcançar os objetivos e diferenciais 
diante dos concorrentes. 
 
Palavra chave: Tecnologia 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
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Orientador (a): Prof. Darwin Mota 
 
Resumo:  
 
       Em meio a tantos avanços tecnológicos, algumas embalagens ainda não apresentam com 
detalhes precisos, por exemplo, o prazo de validade dos alimentos ou se foi armazenada adequadam 
ente, podendo gerar dúvidas ao consumidor no momento da compra. Para resolver esta questão, 
estão sendo produzidas tintas com propriedades termo-ativas, embalagens e adesivos inteligentes 
que conseguem analisar e gerar um resultado por meio de uma troca de informações com o 
conteúdo da embalagem e apresentar esse resultado ao consumidor, que pode verificar, em tempo 
real, se o alimento está realmente em bom estado de conservação, se a temperatura está adequada e 
se os níveis nutricionais estão de acordo aquilo a que o alimento se propõe. Mas é necessário que o 
resultado apresentado por esses meios possua uma interação comunicativa de fácil leitura e 
entendimento e com cores e formas corretas, para que seja um ato de percepção automática do 
cliente no momento da compra e para que não haja dúvidas quanto ao consumo do alimento. O 
objetivo deste trabalho é o estudo desses novos materiais e sistemas, o entendimento de sua 
funcionalidade e aplicação, para que seja construído e/ou adaptado um sistema de aviso que possa 
alertar o consumidor sobre o exato estado em que se encontra o alimento. Essa comunicação deve 
ser feita de maneira clara, intuitiva e que atenda aos requerimentos dessa nova etapa na fabricação 
de embalagens, cujo maior foco é o cuidado com a saúde e o bem-estar do consumidor. Este, por 
sua vez, aumenta sua confiança na imagem da empresa e na marca do produto, gerando novos laços 
entre o fabricante e seus clientes. Fabio Mestriner, em seu livro Gestão Estratégica de Embalagens, 
afirma que “a inovação que traz algum benefício ao consumidor aumenta em até 73% de chances de 
o produto ser bem sucedido”. O desenvolvimento dessa interface traria, para os profissionais que 
atuam nesse ramo, novas possibilidades e conceitos na criação e elaboração de uma das ferramentas 
mais importantes na dura missão de convencer alguém a comprar determinado produto: a 
embalagem. 
 
Palavra chave: embalagens interação tecnologia 
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Resumo:  
 
 A Gramática tradicional, dada a sua natureza e objetivo, trabalha em nível da palavra e da 
frase. Acresente-se ainda que ela adota uma abordagem sintática, relegando a segundo plano a 
abordagem semântica, ,chegando às vezes, a mesclar as duas abordagens, o que prejudica o estudo 
de determinados fenômenos da língua. E a questão da "transitividade" se insere nesse contexto. 
Considerando-se o exposto, este trabalho tem por objetivo um exame criterioso da "transitividade" 
na Gramática tradicional, com a finalidade de discutir a sua conceituação e aplicabilidade, em nível 
da palavra e da frase. O "corpus" selecionado consta de livros didáticos, escolhidos segundo o 
critério adotado pelo PNLD. Visamos, nessa análise, examinar o conceito de transitividade, os 
critérios utilizados para essa conceituação, a sua aplicabilidade, confrontando-os com os da 
Gramática tradicional, podendo-se sugerir algumas estratégias para suprir possíveis lacunas. Os 
resultados das análises são discutidos e relacionados aos objetivos propostos. 
 
Palavra chave: Gramática tradicional - livro didático – transitividade 
 
 
 
Inscrição: Colégio de Aplicação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONHECIMENTOS E EXPECTATIVAS DOS ALUNOS DO CURSO DE PEDAGOGIA 
EM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA INFORMÁTICA EM CONTEXTOS ESCOLARES 

 
Eliandra Miranda de Faria Ribeiro Pinto 
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Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA 

 
Orientador (a): Prof. Me. Walter Moreira 
 
Resumo:  
 
 Este trabalho trata do uso de computadores em sala de aula. O projeto nasceu pela 
curiosidade de saber se as alunas do 3º ano de Pedagogia numa Instituição de Ensino Superior (IES) 
localizada no vale do Paraíba paulista estão preparadas para a aplicação das novas tecnologias. O 
objetivo da pesquisa é verificar o conhecimento das alunas do curso de Pedagogia em relação à 
aplicação da Informática em contextos escolares de ensino e aprendizagem. A pesquisa justifica-se 
pela necessidade de analisar o preparo do futuro professor para entender que o papel do educador 
hoje mudou, isto é, não existe mais profissional específico apenas para as aulas de informática todos 
devem se atualizar para trabalhar com os alunos. O professor deve ser o interventor na construção 
do conhecimento. O docente deve ser sempre um desafiador, estimulador, articulador, colaborador, 
mediador e coordenador das atividades que são desenvolvidas por todos os que querem participar da 
troca de conhecimentos, formando uma grande rede virtual de aprendizagem em busca de novos 
desafios, além de estar preparado para aprender com o aluno nessa troca de conhecimentos. O 
professor deve conhecer as novas realidades, mas também deve estar disposto as mudanças, para 
isso precisa antes aceitar que necessita mudar. A pesquisa é do tipo exploratória, visando uma maior 
familiaridade com o problema. A população de estudo é formada por alunos do 3ºano do curso de 
Pedagogia, e é composta exclusivamente por mulheres. A faixa etária situa-se entre 19 e 53 anos, 
sendo que a maioria já está em sala de aula, atuando na área. O projeto foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisas das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila. Os questionários foram aplicados 
nos dias 24, 25, 26 de agosto de 2009. Foi parcialmente diagnosticado que as alunas não se sentem 
preparadas para a aplicação das novas tecnologias em sala de aula, isto ocorre tanto por motivos que 
envolvem infra-estrutura quanto os que envolvem suas próprias habilidades. Também foi 
constatado que o grau de conhecimento em relação à informática é intermediário. Quanto à sala de 
aula ideal, em relação à aplicação da informática em contextos escolares, foi afirmado que a sala de 
aula deverá ter suporte técnico, computadores com programas atuais e auxílio das tecnologias, pois 
desde muito cedo as crianças já possuem contato com a informática. As respondentes reconhecem 
que este tipo de aplicação pode auxiliar no desenvolvimento psicomotor, na atenção, no 
desenvolvimento da coordenação motora, da percepção visual e auditiva e na escrita. Constatou-se 
que há consciência por parte dos formandos em Pedagogia de seu papel na aplicação de informática 
em contextos escolares, pois a maioria considerou o professor como o principal responsável pelo 
sucesso deste tipo de empreendimento. 
Palavra chave: Informática educacional; Formação de professores; Tecnologia e educação. 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Pedagogia 



 
 
A ATITUDE DO CUIDADO, UMA NECESSIDADE DO SER HUMANO: CONHECENDO 
AS PRATICAS EDUCATIVAS EM UM CEM (CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL) 
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Orientador (a): Profa. Me. Maria Cristina Marcelino Bento 
 
Resumo:  
 
 Faz-se extremamente importante que o professor tenha noções básicas de como 
cuidar/educar, proporcionando a criança momentos de aprendizagem, recreação e cuidados físicos, 
nos quais ela seja capaz de construir sua identidade e autonomia. O educar deve ser pautado no 
cuidado com ser humano. Segundo Boff (1999, p.33) “O que se opõe ao descuido e ao descaso é o 
cuidado. Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de 
atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de 
responsabilidade e de envolvimento afetivo com o outro”. Este trabalho justifica-se pelo fato de que 
o que tem ocorrido quando se fala nas funções de educar e cuidar na Educação Infantil são teorias 
que acreditam que o educar remete-se a aprendizagens escolares e o cuidar ao assistencialismo. A 
partir destas idéias de cuidado busca-se responder a seguinte indagação: quais as possibilidades e 
dificuldades de se organizar e desenvolver a rotina pedagó gica, em um CEMEI (Centro Municipal 
de Educação Infantil), de maneira a atender as funções do educar e cuidar, segundo Referencial 
Curricular Nacional da Educação Infantil? A pesquisa de natureza exploratória tem os seguintes 
objetivos: analisar o cotidiano de crianças e professores de creche, verificar se outros profissionais 
auxiliam na organização do trabalho diário, compreender os objetivos das atividades de rotina de 
uma creche, Pressupor quais são as atividades permanentes, Verificar a organização do espaço e da 
seleção dos materiais. Os sujeitos envolvidos nesta pesquisa são monitores do gênero feminino e 
masculino Foi pedido a todos que respondessem um questionário previamente elaborado pela 
pesquisadora. Os dados coletados estão sendo analisados quanti-qualitativamente para atingir os 
objetivos da pesquisa, e nota-se que estes sujeitos por terem sido aprovados no concurso público 
iniciaram o seu trabalho em um CEMEI, nota-se também que a grande maioria concluiu somente o 
ensino médio completo e atua na área entre cinco a dez anos. 
 
Palavra chave: educar, cuidar, formação de professores, educação infantil 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Pedagogia 
 
 
 
 

 



 
 

PET SHOP 
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Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
 O Empreendimento visa implantar serviços de tosa, banho e cuidados com animais, 
comercialização de produtos veterinários e alimentos para animais de pequeno porte. O negócio de 
Pet Shop irá oferecer aos animais: Banho (medicinais e estéticos), hotel (canis confortáveis e 
grandes), veterinário (consultas, vacinas, exames laboratoriais, cirurgias, limpeza de tártaro e 
castração), banho e tosa (escovação de dentes e pêlos, limpeza de orelhas e glândulas, corte de 
unhas), creche canina, canil ao ar livre, entrega de rações e serviços de transporte de animais. Tem 
por objetivo atender em princípio a região do Bairro Industrial no município de Lorena - SP e 
bairros próximos ampliando futuramente o negócio para a cidade local. Pet Shop é uma das 
tendências do mercado, é uma realidade que se torna mais comum a cada dia. Através de clientes 
em potencial, percebe-se a escassez de produtos e serviços de boa qualidade, que ofereça 
comodidade e tranqüilidade para com o trato animal. A estratégia tem como base os preços e o 
caminho da venda consultiva, na qual quem vende não apenas fornece o produto tangível, mas 
principalmente o conselho e o serviço intangível que fideliza o cliente. A empresa se apóia na 
pesquisa de campo realizada nesta região, onde foi constatada a necessidade desta atividade para 
atender a demanda local. Buscou-se experiência e conselheiros atuantesno mercado com forma de 
orientação e indicação de viabilidade e campo de atuação a ser explorado. O estudo mercadológico 
resultou em buscar a diferenciação que se resume em dois aspectos básicos: comunicação e 
logística. A comunicação é definida pela interação com os clientes, eles serão ouvidos, as demandas 
registradas. A logística é a at enção que será dada aos produtos comercializados, controle de 
estoques e treinamentos com o pessoal envolvido. Como resultado busca-se a aceitação no mercado 
através da prestação de serviços diferenciados, que conforme estudo feito na região outros 
concorrentes não possuem, tais como hotel e creche canina, veterinários especializados, tosas 
medicinais e tosas especiais, entre outros, alcançando assim o sucesso do negócio. A gestão 
administrativa, ou a ausência dela, é um dos grandes adversários do sucesso empresarial de um Pet 
Shop. Muitos empreendedores iniciam a atividade por falta de opção ou por amor ao trato com os 
animais, e se esquecem de que o negócio deve ser administrado com critério e responsabilidade 
corporativa. O mercado deste setor tem fôlego para crescer não só em quantidade, dá para ver isso 
nas linhas de rações, por exemplo, toda essa segmentação que há atualmente frente a um país que 
até pouco tempo atrás oferecia restos de comida para o animal criado em casa, é um grande avanço. 
 
Palavra chave: Plano de negócios - Pet Shop - Banho e Tosa - Produtos veterinários 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
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Orientador: Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
 A finalidade deste trabalho é abordar a logística virtual como ferramenta para melhoria e 
obtenção de vantagens competitivas do aço no Vale do Paraíba , sendo uma ferramenta para 
melhoria da eficiência operacional, dos recursos logísticos, e com isso maior flexibilidade no 
atendimento ao cliente. É a tecnologia da informação e o mundo virtual barateando e simplificando 
o fluxo logístico no vale do Paraíba. 
 
Palavra chave: Logística 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
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Orientador (a): Prof. Me. Jorge Luiz Rosa 
 
Resumo:  
 
 Este projeto tem como intenção colaborar com o programa de reciclagem no Brasil, 
facilitando o processo de produção e disponibilizando uma proposta de projeto modelo para 
empresas de pequeno e médio porte de reciclagem de plástico de baixa densidade, para 
empreendedores interessadas em atuar neste ramo. Para realização deste trabalho, foram visitadas 
algumas empresas de reciclagem, para levantamento de informações e análise dos seus processos. 
Onde se foram observar muitos pontos críticos, na parte de segurança, aspectos técnicos, qualidade 
e de gestão. O projeto (EMRPBD) deverá funcionar mantendo uma seqüência de linha de 
montagem de maneira ergonômica a facilitar o trabalho do funcionário dentro do setor. 
 
 
Palavra chave: Reciclagem; Processo de Produção; Ergonomia 
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A TEMÁTICA INÊS DE CASTRO NA ÓPERA NO SÉCULO XIX 
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Orientador (a): Prof. Luzimar Goulart Gouvea 
 
Resumo:  
 
 Ao contrário do romantismo literário, que tem seus limites cronológicos bem definidos, o 
romantismo musical é impreciso, dominando toda a músic a do século XIX. Os traços comuns de 
todos os românticos desse período são: maior liberdade de modulação, cromatismo cada vez mais 
progressivo, música subjetivista e individualista, subordinada a enredos literários. A música 
romântica vive de estímulos literários. É inegável a influência de Camões sobre vários autores 
italianos, sobretudo no período do Romantismo, influência que se pode verificar pela escolha do 
Mito de Inês de Castro e, na sua reinterpretação, há a preferência para a escrita dramática e 
melodramática do tema. Este trabalho tem por objetivo realizar o inventário das composições 
dedicadas a Inês de Castro nesse período. A análise foi realizada por meio de levantamento 
bibliográfico específico. Foram encontrados 07 registros de óperas classificadas como séria/drama, 
e 01 tragédia lírica, dedicadas ao tema Inês de Castro, escritas por compositores italianos e 
interpretadas em palcos italianos, com diversas reapresentações e montagens. Dentre elas destaca-se 
a obra do compositor Giuseppe Persiani (1835), como símbolo de atemporalidade e universalidade. 
Sua história é a invocação do amor personificado, transformado em mito, por amor e morte, 
entrelaçados. Nada é tão indestrutível como a sua morte. Estranhos personagens e estranho amor 
que percorrem literaturas e países, ao longo do tempo. 
 
Palavra chave: Inês de Castro, Ópera, Romantismo, Influência de Camões na Ópera 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
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UM ESTUDO DA CATEGORIA DO ADVÉBIO, NUMA ABORDAGEM DISCURSIVA 
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Resumo:  
 
     Considerando a necessidade de se priorizar nas instituições escolares o estudo dos gêneros 
discursivos, os mais diversos, ressa ltando aqueles que fazem parte da realidade do aluno, nossa 
pesquisa se justifica na medida em que tem por objetivo analisar, a partir de “letras de música”, a 
função dos advérbios e das locuções adverbiais, numa abordagem discursiva e também classificá-
las de acordo com sua tipologia textual. Assim, objetivamos demonstrar uma abordagem discursiva 
acerca dos advérbios revelando a eficácia de se utilizar a Lingüística para analisar qualquer gênero 
discursivo, incluindo-se, as “letras de música”. Optamos por composições de Francisco Buarque de 
Hollanda devido à relevância deste artista em um importante momento sócio-histórico do Brasil, a 
ditadura militar. A ditadura militar consistiu num período de forte repressão artística, 
principalmente com a outorgação do Ato Institucional de número 5 (AI-5) que impunha que toda 
produção artística fosse submetida à fiscalização por agentes do governo. Nessa perspectiva, as 
“letras de música” de Chico Buarque possuem um forte e intenso significado social. Por isso, nos 
propomos a analisar, a partir das “letras de música” de Chico Buarque, a carga argumentativa dos 
advérbios e locuções adverbais. Como fundamentação teórica, utilizamos a abordagem da 
Gramática Tradicional considerando os gramáticos Bechara (2006) e Cunha (2007) no que concerne 
ao tratamento dado à categoria dos advérbios; à teoria de Marcuschi (2005) acerca de tipologias e 
gêneros textuais, para classificarmos as “letras de música” selecionadas e, consequentemente, para 
inserí-las na teoria acerca do modo de organização do descritivo proposto por Charaudeau (2008). 
Apresentamos ainda, a proposta de Koch (2006) como subsídio para a análise da carga 
argumentativa dos advérbios nas “letras de música”. E também elaboramos um enquadramento 
sócio-histórico das “letras” analisadas e de seu compositor, Chico Buarque. A análise realizada nos 
permitiu demonstrar a função argumentativa dos advérbios e locuções adverbais nas “letras de 
música” de Francisco Buarque de Hollanda, utilizando a proposta de Koch (2006), considerando a 
proposta de Marcuschi (2005) acerca da tipologia textual e a teoria de Charaudeau (2008) sobre o 
modo de organização do descritivo. A Gramática Tradicional tem por objetivo o ensino da Norma 
Padrão, trabalhando numa abordagem sintático-semântica da língua. Considerando que há diversos 
gêneros discursivos que não têm compromisso com a norma padrão, como as “letras de música”, 
analisaremos não só a função morfológica e/ou sintática, mas também o valor discursivo e a carga 
argumentativa dos advérbios. Como fundamentação teórica, utilizaremos a Gramática Tradicional, 
na qual concerne ao tratamento dado à categoria do advérbio, o modo de organização descritivo 
proposto por Charaudeau (2008) e, a proposta de Marcuschi (2003) sobre gêneros e tipologias 
textuais. A análise do Corpus obedece às seguintes etapas: a) Escolha de três letras de música: 
“Cotidiano”, “Cálice” e “Apesar de você” de Chico Buarque. Essas músicas foram escolhidas por 
pertencerem a um grande nome da música brasileira e devido à qualidade literária que elas 
introduziram na literatura brasileira; b) Elaboração de uma proposta, subsidiada pelas teorias 
apresentadas; c) Aplicação desse modelo às letras de música selecionadas; d) Levantamento e 
discussão dos dados obtidos; e) Conclusões: estabelecer um confronto entre os resultados obtidos e 
os objetivos propostos. Esse trabalho inicia-se com introdução que contém justificativa, objetivo e 
aponta as teorias utilizadas e o critério para a seleção do “corpus”, a seguir expõe–se a 



 
fundamentação teórica, prosseguindo, apresenta-se o “Corpus”, seguindo a análise deste e conclui-
se com a discussão dos resultados da análise, relacionando-os aos objetivos propostos 
 
Palavra chave: advérbios, tipologia e gêneros textuais, argumentatividade 
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Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
 O presente trabalho baseia-se no estudo de viabilidade através de um Plano de Negócios. De 
acordo com o crescimento no mercado de trabalho, é inegável a importância da Internet no mundo 
em que vivemos. As novas gerações estão crescendo condicionadas às ferramentas e interatividades 
desta tecnologia. Diante desta realidade, foi elaborado o projeto de uma empresa de prestação de 
serviços na área de Web Design que tem como objetivo acompanhar as novidades e os avanços no 
setor de tecnologia da informação, com foco principal nos serviços de web design, criação, 
desenvolvimento e otimização de sites para criar projetos interativos que tragam resultados 
imediatos aos clientes e estratégias de relacionamento criadas on-line entre a empresa e seu 
mercado de atuação. O diferencial da empresa, em relação aos concorrentes, se dará pelo uso das 
mais altas tecnologias de desenvolvimento de sites, sistemas web e por layouts diferenciados, além 
de contar com profissionais capacitados e cria tivos que farão um acompanhamento constante dos 
serviços prestados aos clientes. Durante o desenvolvimento do projeto notou-se a necessidade de 
não apenas criar websites, mas desenvolver soluções para tornar o site da empresa / do cliente uma 
verdadeira ferramenta de marketing. A empresa denominada Web New, será instalada na cidade de 
Cruzeiro-SP e atenderá as pequenas e médias empresas da cidade e municípios vizinhos como 
Cachoeira Paulista, Lorena, Guaratinguetá, Queluz-SP e Passa Quatro-MG. Espera-se que em um 
período de doze meses, se possa conquistar clientes através da qualidade dos trabalhos e da plena 
satisfação de quem contrata o serviço. Estima-se que, a partir do terceiro ano, os lucros comecem a 
ser consideráveis de tal forma que possibilite a abertura de uma filial em outra cidade. Finalmente, 
de acordo com os estudos de viabilidade realizados através do Plano de Negócios, espera-se que a 
empresa se torne referência em prestação de serviços de Web Design e ampli e o atendimento; 
prestará serviços para grandes empresas e terá capacidade para competir e estar entre as melhores 
empresas do ramo 
 
Palavra chave: Criação de Sites, Plano de Negócio, Tecnologia da Informação, Web Design 
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Orientador (a): Prof. André Alves  Prado e Prof. Me. Jorge Luiz Rosa 
 
 
Resumo:  
 
 Este trabalho visa definir como o BSC pode ser uma importante ferramenta de gestão. A 
ideia será demonstrar que o BSC não é apenas um instrumento de medida de de sempenho 
organizacional, mas também uma ferramenta de gestão, sendo utilizado para estabelecer metas 
individuais e de equipes, planejamento, orçamento, feedback e aprendizagem estratégica. Sua 
correta aplicação implica uma série de benefícios, como comunicação e feedback da estratégia, 
vínculo da estratégia com planejamento e orçamento, garantia de foco e alinhamento 
organizacional, entre outros. 
 
Palavra chave: balanced scorecard, gestão, estratégia. 
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Orientador (a): Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro 
 
Resumo:  
 
    Proposta deste trabalho é a avaliação da estrutura física da Cooperativa de Triagem – CRAS II, 
na cidade de Lorena, visando o aumento da eficiência  no fluxo dos materiais e a qualidade de vida 
dos colaboradores. O trabalho tem como premissa corrigir possíveis falhas nas atividades dos 
postos de trabalho, visando a humanização do ambiente, melhorias nas relações ergonômicas, no 
arranjo físico e na sinalização da área de produção da cooperativa. A metodologia aplicada consistiu 
nas seguintes etapas: coleta de dados, palestras técnicas, a elaboração do questionário aplicado nas 
relações ergonômicas durante operacionalização dos materiais, realização das medidas 
antropométricas, estudo do arranjo físico quanto ao posicionamento das máquinas e o escoamento 
dos produtos na linha de produção e formulação de propostas de mudanças (matriz SWOT).  Os 
resultados esperados correspondem à criação do senso de disciplina, organização com o 
sincronismo nas atividades de recebimento, fluxo dos materiais, processo de triagem, 
armazenamento, transporte integrando o conceito de qualidade de vida dos trabalhadores envolvidos 
no processo em toda cadeia suprimentos. 

 
Palavras chave: Logística, Reciclagem, Qualidade de Vida e Ergonomia. 
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Resumo:  
 
     O Programa Infantil Cocoricó, apresenta em sua bagagem de treze anos de existência um 
formato educativo que leva as crianças a abordagem da própria infância. Fazendo com que elas 
vejam aquilo que vivem, seu mundo lúdico e busquem mais conhecimentos sobre o s valores 
mostrado. As personagens têm grande carisma com as crianças, pois são em sua maioria crianças, 
sejam galinhas, patos ou cavalo. Todos vivem no mundo infantil criado pelas crianças, onde o que 
comanda é a curiosidade por aquilo que é novo, a alegria das brincadeiras que sempre trazem 
aprendizado e as músicas de fácil memorização que ilustram cada história e buscam trazer o lúdico 
não só como diversão, mas também com educação. E entre as personagens encontramos uma 
diversidade de personalidades que caracterizam de forma criativa o “mundo da criança”. É objetivo 
deste estudo verificar as características dos personagens do Programa Cocoricó, bem como entender 
a sua capacidade de interação com as crianças, em uma forma de auto representação do que elas 
vivem em seu dia-a-dia. Com o apoio do livro “Tudo que sei aprendi com a TV” de Mark 
Rowlands, que se engaja na caracterização de personagens de seriados bem conhecidos. 
 
Palavra chave: Cocoricó 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Graduação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O ERRO ESCOLAR E AS FORMAS DE ABORDAGEM 
 

Alessandra Silva de Freitas 
ales-freitas@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D´Ávila – FATEA 
 
Orientador (a): Profa. Me. Carolina Arantes Pereira 
 
Resumo:  
 
    A Pedagogia tradicional transmite-nos a mensagem que o erro é vergonhoso, ruim e precisa ser 
evitado a qualquer custo. Essa concepção de que o erro é algo que não deve ser cometido conduz a 
ações inadequadas no processo de aprendizagem. O erro escolar pode ser classificado em vários 
contextos, como erro ortográfico, nos cálculos, na leitura, no comportamento e em várias outras 
situações. O erro é visto como o não saber, desconsiderando muitas vezes a importância do evento 
no processo educativo. A questão discutida sobre o erro escolar é a forma de abordagem do 
professor, alguns corrigem, outros desconsideram e há ainda os profissionais que não sabem mais 
como agir. Essa pesquisa tem como objetivo analisar as abordagens diante do erro escolar de um 
grupo de educadores de Séries Iniciais do Ensino Fundamental. Como proposta metodológica da 
pesquisa exploratória entrevistou-se um grupo de professores de uma Instituição Particular de 
Ensino de um município do Vale do Paraíba Paul ista para investigar o tema problema encontrado. 
Os professores pesquisados receberam um questionário com questões abertas e fechadas. Por meio 
desse questionário foi possível saber como esses profissionais abordam o erro na sala de aula. 
Concluiu-se que há várias formas de abordagem do erro escolar, mas que todas elas precisam 
propiciar motivação, interesse e aprendizagem para o educando, de forma com que ele faça seu 
próprio caminho em direção ao conhecimento. 
 
 
Palavra chave: aprendizagem – erro – séries iniciais - conhecimento. 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Pedagogia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DIGITAL: ESTUDO DE CASO 
 

Gleicy Kelly Silva 
gle.k.silva@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D'Àvila – FATEA 
 
Orientador (a): Profa. Me. Carolina Arantes Pereira 
 
Resumo:  
 
     O presente estudo questiona como o professor pode utilizar o computador de forma favorável ao 
processo de alfabetização e letramento digital infantil. Sabe-se que o uso do computador pode 
enriquecer o ambiente de aprendizagem, em que o aluno, interagindo com a ferramenta, tenha 
chance de construir conhecimento e desenvolver-se no processo de alfabetização e letramento 
digital. O conceito de alfabetização é o processo no qual o aluno adquire a capacidade de ler e 
escrever, já o letramento ocorre quando o aprendiz precisa utilizar a leitura e a escrita nas práticas 
sociais. O conceito de letramento digital é o conjunto de conhecimentos que permite às pessoas 
participarem de práticas letradas mediadas pelo computador. O objetivo deste estudo é analisar a 
utilização de recursos virtuais no processo de alfabetização e letramento digital infantil, utilizando a 
metodologia de um estudo de caso, o qual é desenvolvido em uma escola particular do Vale do 
Paraíba Paulista, onde são anal isadas qualitativamente a leitura e a escrita, em sessões de atividades 
pedagógicas na sala de informática, de um aluno do 1º ano do Ensino Fundamental. Os resultados 
preliminares indicam que o computador como um recurso virtual é favorável ao processo de 
alfabetização e letramento digital, pois a aluna tem total autonomia no uso da ferramenta, conhece 
os periféricos do computador, consegue acompanhar as orientações dadas pelo professor e, 
sobretudo, encontra-se em pleno desenvolvimento dentro do processo de alfabetização e letramento 
digital.  
 
Palavra chave: Alfabetização, Letramento Digital, Computador 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Pedagogia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SENEROM: TRANSFORMANDO ENERGIA E TÉCNOLOGIA EM PRATICIDADE, 
MOBILIDADE E PREOCUPAÇÃO COM O MEIO AMBIENTE 

 
Ailton Nogueira Barbosa 
a.n.barbosa@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
 
 
Orientador (a): Prof. Me. Glauco José Rodrigues de Azevedo 
 
Resumo:  
 
     Este projeto de pesquisa visa a introdução de novos conceitos em materiais bem como a 
empregabilidade de novas fontes de energia (renovavel) para a industria automobilístic a. O 
desenvolvimento deste projeto está direcionado aos profissionais que utilizam veículos como 
ferramenta de trabalaho, como engenheiros, vendedores externos, entre outros. Como mencionado 
acima, seu principal objetivo é o estudo de novas soluções em materiais e em fontes de energia 
renovavel para diminuir os níveis de agressão ao meio ambiente, alem de proporcionar maior 
praticidade, agilidade, conforto e mobilidade aos usuários deste produto. Para tal, estudaremos a 
aplicação de materias como: Madeira Plastica; PVC (Cloreto de Polivinila); Fibras Naturais. Trata-
se de um veículo que tem como proposta otimizzar o tempo de execussão de certas tarefas a serem 
executadas por profissionais que utilizam veiculos como ferramenta de tarbalho. 
 
Palavra chave: Senerom; Energia, Mobilidade 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Desenho Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLANO DE NEGÓCIO: PANIFICADORA COFFEE BREAK 
 

Ciandra Elisiário Davi 
ciandra_davi@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
Alaise Ramos da Silva 
Danieli Aline Barbosa 

Esmeralda Rosario da Silva 
Kelvim Soares 

Rafaela Silva Campos 
 
Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
     A Panificadora Coffee Break é uma sociedade Empresarial Limitada constituída por dois sócios 
com a responsabilidade limitada a import ância do capital social, dividido em quotas e distribuído 
proporcionalmente entre eles, Também está enquadrada juridicamente como uma empresa de 
pequeno porte nacional simples, ou seja, seu faturamento anual está entre 648.000,00 a 
1.000.000,00. Sua razão social será ACDEFKR Panificadora Ltda. A Panificadora Coffee Break 
conta com uma completa estrutura para a fabricação dos variados tipos de pães, tanto doce como 
salgados, e, escala definida de acordo com a demanda de mercado. Com uma equipe de 
profissionais competentes e equipamentos modernos, a panificadora proporcionará produtos de 
qualidade aliada a um atendimento exclusivo para o mercado consumidor. Situada em um local 
onde há grande circulação monetária e de pessoas, pode-se oferecer comodidade e praticidade em 
serviços com os clientes. Será tangenciado qualquer consumidor em potencial, priorizando as 
“administradoras do lar” visto que elas gerenciam a necessidade da compra do alimento e consumo 
do pão. A implantação da empresa no mercado é viável, pois possui um diferencial na sua forma de 
prestar serviços e na qualidade dos produtos que oferecerá aos clientes. Após ter sido feita a analise 
de mercado, foi possível observar que de acordo com a missão previamente estabelecidas, a Coffee 
Break será conveniente no mercado pelo fato de ser uma empresa nova, diferente das panificadoras 
já existentes na região e por estar intencionada em mostrar a população o que realmente é uma 
panificadora de qualidade.Satisfazer clientes, atendendo as necessidades e superando suas 
expectativas, fornecendo produtos na área alimentícia com qualidade superior a praticada no 
mercado justo, utilizando a mão de obra especializada são aspectos a serem alcançados. Como 
resultado esperado visa-se consolidar-se e ser reconhecida como a padaria que entende e atende os 
clientes como sua própria extensão buscando constantemente a melhoria em seus produtos e 
atendimentos gerando fidelidade e lucratividade. 
 
Palavra chave: Planejamento - Diferencial – Qualidade 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
 
 



 
 

DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE VISUAL 
 

Edmai Fiqueira Barbosa 
edmai74@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
 
Orientador (a): Prof. Adriano  
 
Resumo:  
 
     INTRODUÇÃO Hoje a Identidade Visual é muito importante para o sucesso, para isso o estudo 
e o conhecimento de seu publico em empresas de pequeno e grande porte é muito importante para a 
comunicação. A comunicação e a propaganda de boca a boca ainda é um principal meio de 
informação, para que seu publico não só comente, mas procure os produtos ou serviços prestados 
referentes aquela marca. Identidade Visual é uma forma particular, que pode ser representada 
graficamente, utilizando-se de formas e tipográficas devidamente escolhidas e desenhadas de 
acordo com a necessidade da empresa. Com pesquisas e conceitos de como construir aplicar e 
divulgar uma marca em suas instalações bem como fachadas, equipamentos e meios de 
comunicações que possam explorar a Identidade Visual da instituição tornando um elemento 
representativo para população. “Quanto mais constante e uniforme uma marca se apresenta 
visualmente, mais clara e definida sua imagem é transmitida às pessoas. [Strunck, 2007,Pág.156]. 
OBJETIVO Este trabalho pretende desenvolver uma identidade visual para uma sorveteria, onde 
possa agregar valor, conceitos de maneira direta e clara, com uma marca forte e de fácil 
memorização para seu publico. JUSTIFICATIVA Hoje em dia os produtos estão cada vez mais 
parecidos, fazendo com que a marca seja o ponto decisivo, e que indique a sua empresa ou serviços 
dando ao seu publico o diferencial dos seus concorrentes. A importância da marca de uma empresa 
ou produto utilizado em todos os veículos de informação vai desde cartão de visita até websites a 
fim de identificar e representar a empresa diante dos consumidores. “As empresas que tiverem uma 
imagem institucional forte terão grande vantagem competitiva, num mundo em que as diferenças 
qualitativas entre os produtos e serviços tendem a tornarem-se cada vez menores.” [Barros,2002]. 
REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA Comunicações Topográficas (autor Alex Mazzini) “Acredita-se 
que a obra de Jan Tschichold é objeto de estudo importante para designers, tipógrafos e 
comunicadores”.(Pág.9 livro). Manual de Aplicação da Marca (Gilberto Strunck). Como 
Desenvolver uma Marca para o Sucesso. (Pág.142 livro). 
 
Palavra chave: identidade visual 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: painel 
 
Curso: Desenho Industrial 
 
 
 
 
 
 



 
 

BIG BROTHER BRASIL: A PROJEÇÃO DE PERSONAGENS DESCARTADOS PELA 
MÍDIA 

 
Karina Ferreira 

karina.pferreira@yahoo.com.br 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 

Thalles Felipe Azevedo Gomes da Silva 
Edvânia Alexandre Freire de Lira 

 
Orientador (a): Profa. Laura Barcha Mônaco 
 
Resumo:  
 
     Este artigo tem o caráter analítico sobre o principio dos reality shows no país. Como foco, a 
ênfase atingirá o marco televisivo “Big Brother Brasil”, popularmente conhecido como BBB. O 
objetivo deste artigo é apresentar o histórico do formato reality show, características e estratégias, 
que conquistam cada vez mais uma legião de telespectadores de diferentes classes sociais. Tem 
propósito de analisar como o programa utiliza a exposição exagerada de pessoas comuns, que 
procuram fama e sucesso por meios fáceis e instantâneos, mas que podem prejudicar sua imagem e 
seu psicológico. A pesquisa demonstra que para a grande maioria dos participantes do “Big Brother 
Brasil (BBB)” foram raras as pessoas que permanecem na mídia até hoje, na verdade tiveram fama 
apenas enquanto participavam do programa e em seguida foram descartados da mídia. 
 
Palavra chave: Reality Show, Big Brother Brasil, Fama Instantânea 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TELENOVELAS DA TV GLOBO: A HISTÓRIA SOB MÚLTIPLOS OLHARES 
 

  Paulo Ricardo Souza Diniz 
pauloricardodiniz@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D'A vila - FATEA 
 
Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
     Este trabalho se apresenta como um vídeo documentário no qual seu conteúdo consiste em 
contar a história da Telenovela da Rede Globo de Televisão.O período a ser descrito é entre 1965, 
ano da fu ndação da emissora e da exibição de sua primeira telenovela, “Ilusões Perdidas”, até os 
dias atuais.As vozes condutoras desta narração serão as de telespectadores que têm uma atenção 
especial ao principal produto da Teledramaturgia. A eles denominamos os nomes de “estudiosos” e 
“noveleiros”, sem qualquer pejoração no termo.Os depoimentos contarão também com dados 
históricos e informações de bastidores para contextualizar o cenário histórico que as telenovelas 
encontravam quando eram exibidas. Bem como: político, artístico e televisivo. (governos, mortes e 
fundações, etc.)Tendo em vista a ausência de registros de trabalhos semelhantes, a história da 
telenovela em formato de documentário e contada por telespectadores e estudiosos, acredita-se na 
importância profissional do produto. No campo acadêmico também é desconhecido qualquer 
antecedente, visando assim que o produto final se torne referência aos estudiosos. 
 
Palavra chave: telenovela, TV Globo, dramaturgia 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: jornalismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

TELEJORNAL BRASILEIRO: UMA ANÁLISE SOBRE O JORNAL DA CULTURA 
 

Lívia Fernandes Bernardo 
livinha.fernandes@hotmail.com 

Faculdades Integradas Te resa D'Ávila – FATEA 
Ariane Fonseca de Souza 

Joselaine Maria Costa da Silva 
Sara Alves Mimoso 

 
Orientador (a): Profa. Bianca Gonçalves de Freitas 
 
Resumo:  
 
     Este estudo objetiva mostrar o tempo destinado as matérias e quais editorias ganham mais 
relevância no telejornal da Tv Cultura, demonstrando por meio das análises que o mesmo veicula 
um telejornal diferenciado dos demais canais, apresentando matéria mais longas e diversificadas. 
Para obter os resultados foram estipulados três dias de pesquisa sendo eles 23, 24 e 25 de outubro 
de 2008. Os dias mencionados referem-se a uma quinta-feira, sexta-feira e sábado, respectivamente, 
nos quais foram analisadas 62 matérias, divididas em 17 editorias, totalizando 86 minutos dedicados 
às notícias no telejornal. Foi obtido um gráfico apartir dos resultados com a porcentagem de 
matérias. Para melhor apuração foi criado um espelho com as chamadas, editoria, tema, local e 
tempo de cada matéria do jornal. Os resultados estão divididos por blocos e, ao final, foram gerados 
gráficos com os dados mais expressivos. Durante está análise, foram observados ainda quais são os 
anunciantes do horário nobre da emissora. Com base nos resultados obtidos, podemos observar que 
o Jornal da Cultura possui um formato diferenciado dos demais telejornais do horário nobre, no que 
se refere ao conteúdo. As prioridades dadas pelo telejornal não possuem coerência quanto à 
importância e relevância de um fato para a sociedade, na maioria dos casos. Muitas vezes a matéria 
fria é mais privilegiada do que a factual e quente. No mesmo período de análise do telejornal, 
atentamos ainda ao que as outras mídias divulgavam. Podemos perceber que o Jornal da Cultura 
não explorou como poderia os fatos que estavam em pauta na época. Embora tenha tido um dos 
maiores destaques, como foi visto acima, as matérias sobre economia, que abordavam sobre a crise 
financeira, poderiam ter sido mais bem trabalhadas. As eleições americanas, em destaque na mídia 
impressa e online no último mês, foi abordada apenas em um dia pelo telejornal, não tendo muito 
destaque. Quanto ao cenário e aos âncoras, o Jornal da Cultura também se diferencia dos demais. 
São três apresentadores que ficam em pé atrás de uma grande bancada. O telejornal não oferece 
previsão do tempo, comum em programas deste gênero no horário nobre, e aposta na irreverência e 
na simpatia para atrair os telespectadores. Na cor verde, marca registrada da TV Cultura, o cenário 
traz uma sensação de tranquilidade e aconchego. Em suma, o Jornal da Cultura pode ser 
considerado um telejornal diferenciado. Pelas pautas que traz, se assemelha mais a um programa 
jornalístico sobre reportagens, logo que, suas matérias são mais sobre temas frios. Embora, reduzida 
em poucos segundos. Podemos considerar que seu critério de relevância não atende, na maioria das 
vezes, aos anseios da sociedade que quer assistir um jornal diário. 
 
Palavra chave: Telejornal; Relevânia; Programação 
 
Inscrição: Graduação 
Modalidade: Oral 
Curso: Jornalismo 
 



 
 

CESTA BÁSICA - COMPOSIÇÃO E EVOLUÇÃO MENSAL DE PREÇOS AO 
CONSUMIDOR NA CIDADE DE LORENA-SP 

 
Eduardo Augusto Alves F. l. Januzelli 
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Aline Priscila Alves  
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Anderson Rodrigues de Alcantara 
 
Orientador (a): Prof. Ricardo Zerinto Martins e Prof. Henrique Martins Galvão  
 
Resumo:  
 
     A pesquisa será conduzida pelo EEJr – Escritório Executivo Junior, visando o levantamento de 
preços ao consumidor de uma lista previamente estabelecida de produtos dividida em três grupos: 
Alimentos, Higiene Pessoal e Limpeza Doméstica. Os estabelecim entos pesquisados serão os 
principais supermercados da cidade de Lorena-SP e a metodologia adotada será a coleta mensal de 
todos os preços médios de todos os produtos que compõem essa lista. O valor de cada item será 
calculado a partir da média dos preços mínimos e máximos praticados, em todos os supermercados 
pesquisados, independente de marcas. As quantidades por embalagem e tipos, foram consideradas 
as que mais se aproximam do consumo habitual das famílias. Mensalmente serão apresentados os 
resultados da variação de preços de todos os itens, por grupo e total, destacando quais os produtos 
que apresentaram variações consideráveis, tanto positivas quanto negativas. Todo trabalho, de 
campo e tabulação dos resultados, contarão com a participação de alunos do curso de administração 
sob a orientação de professores e da coordenação. 
 
Palavra chave: Cesta Básica, Custo de Vida, Consumidor. 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

A GRAMÁTICA NUMA ABORDAGEM DISCURSIVA-UM ESTUDO DOS TERMOS 
ACESSÓRIOS DA ORAÇÃO À LUZ DA TEORIA DA REFERENCIAÇÃO 

 
 

Ana Gabriela Queiroz Julio 
galegal@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
 
 

 Orientador (a): Profa. Dra. Marlene S.S.Gurpilhares 
 
Resumo:  
 
 Este trabalho tem como objetivo examinar a função discursica dos termos acessórios da 
oração, levando-se em consideração que a gramática tradicional analis a esses termos numa 
abordagem estritamente sintático-semântica. O corpus selecionado consta de propagandas das 
revistas:Veja e Isto é, considerando-se esses periódicos importantes em razão de sua grande 
divulgação e aceitação na comunidade intelectual nacional. A base teórica para a análise do corpus 
é a teoria da Referenciação, especificamente, as anáforas associativas constituídas por expressões 
nominais, as quais, na gramática tradicional têm a função de:adjuntos adnominais e 
apostos.Conclui-se que essas expressões anafóricas constituem-se fortes mecanismos 
argumentativos, no gênero analisado. 
 
Palavra chave: Sintaxe-semântica-argumentatividade-propaganda-gramática tradicional 
 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Graduação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OSM E SISTEMA OPERACIONAIS 
 

Roberta Josiane Teixeira Monteiro Viana 
rebertajosiane448@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
Nathalia Carolina Gonçalves 

 
Orientador (a): Prof. Andre Alves Prado 
 
Resumo:  
 
     Este trabalho visa definir quais as estratégias que podem ser implementadas com o uso da 
Tecnologia da Informação (TI). A criação de boas estratégias é de suma importância para áreas 
organizacionais. A idéia será demonstrar se existe uma forma de mensurar o valor que a Tecnologia 
da Informação traz para as empresas sendo empregada com segurança, agilidade e eficácia para um 
processo decisório satisfatório e confiável. A Tecnologia da Informação (TI) proporciona enormes 
vantagens para as empresas para alcançar os objetivos e diferenciais diante dos concorrentes. Este 
trabalho que tem como principal Objetivo avaliar a estrutura operacional de uma organização. Para 
um bom desenvolvimento da empresa é preciso além de um sistema altamente eficiente e eficaz, 
pessoas com perfis correspondentes com o da empresa. E a tecnologia vem sendo um dos fatores 
preponderantes para melhorar ainda mais a comunicação entre ambas as partes e esse foi a maior 
motivo da escolha desse tema. Nossa fonte de pesquisa será realizada por meio de internet, livros, 
revistar e site. Sem dúvida nenhuma que essas fontes nos possibilitará termos um entendimento 
ainda mais profundo com foco nos Sistemas operacionais e a importância do profissional de OSM e 
suas contribuições. 
 
Palavra chave: Empreendedorismo, TI e Relacionamento Interpessoal 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANÁLISE DISCURSIVA DE UM ARTIGO DE DIOGO MAINARDI: A IRONIA COMO 
ESTRATÉGIA PARA FORMAR OPINIÃO 

 
Ariane Aparecida Fonseca de Souza 
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Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
      A despeito de todos os seus riscos, a ironia é um modo de exercer poder de dizer, qualificar, 
desqualificar, julgar a fala de quem diz. Ela sempre se movimenta sobre um eixo de moralidade. 
Diogo Mainardi, colunista da Revista Veja desde 1999, se utiliza desta técnica para formar opinião 
nos seus leitores. Polêmico, sarcástico, autêntico, Mainardi chama a atenção pelas opiniões 
excêntricas e estilo cáustico com que escreve. Controverso, instiga as mais variadas posições a seu 
respeito. Árdua tarefa é defini-lo, mais simples dizer o que definitivamente não é: objeto de 
indiferença. Amado por alguns e odiado por muitos, ele nos força a refletir sobre velhos - e muitas 
vezes caquéticos – conceitos. Este trabalho tem por objetivo principal analisar, com base nas teorias 
discursivas da ironia e da retórica, o artigo “Eu sou a Britney Spears!”, de autoria do próprio, 
publicada em 23 de julho de 2008, na Revista Veja. O trabalho mostra ainda uma análise da 
semântica argumentativa, apresentando o que está posto, pressuposto e subentendido em seu texto. 
Não cabe a este estudo, fazer juízo de valor a respeito da moral e ética do colunista para conseguir 
transmitir a sua opinião e convencer seus leitores. Mas, sim, apontar os recursos irônicos utilizados 
pelo mesmo a fim de concluir se a ironia é, ou não, uma forma eficaz de formar opinião. Diante 
desta análise, foi possível concluir que, de fato, a ironia exerceu um relevante e decisivo papel na 
produção do artigo de Diogo Mainardi, se tornando uma estratégia de formar opinião nos seus 
leitores. O cuidado com a escolha dos termos fez com que ocorressem os efeitos de humor, sátira e 
crítica pretendidos. Entretanto, o colunista utiliza de muitos pressupostos e subentendidos em seu 
texto, o que pode dificultar o entendimento, logo que exige um leitor altamente qualificado. Para ser 
compreendido em todos os seus possíveis sentidos, o artigo necessita de um leitor que possua 
conhecimentos abrangentes de atualidades em diversas áreas e assuntos, sem os quais o texto não 
atingiria sequer o objetivo de ser cômico. Assim, para o público fazer inferências e compreender, 
acatar ou discordar das posições ideológicas do autor, precisa de um amplo conhecimento 
extralingüístico. 
 
Palavra chave: Diogo Mainardi; ironia; discurso; formar opinião 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 



 
 

ANÁLISE DOS ELEMENTOS DA LINGUAGEM FÍLMICA DE “CREPÚSCULO” 
 

Ana Carolina Miki Martins 
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Faculdades Integradas Teresa D'Avila – FATEA 
 
Orientador (a): Profa. Eliane Freire de Oliveira 
 
Resumo:  
 
    O filme Crepúsculo ( Twilight, 2009) traz a história de Isabela Swan que se muda para a casa de 
seu pai em Forks e caba se apaixonando por um vampiro chamado Edward que mora nos arredores 
da cidade com sua família. A história do filme é baseada no best seller de Stephenie Meyer, que se 
tornou febre entre os jovens e adolescentes do mundo todo. A pesquisa tem por objetivo analisar os 
elementos da narrativa do filme Crepúsculo, visando à leitura dos seguintes aspectos: edição, uso da 
cor, objetos, figurinos, personagens. A metodologia é a leitura crítica e a análise audiovisual. O 
principal problema da pesquisa privilegia a análise dos elementos que seduzem o espectador e as 
hipóteses apontam para a linguagem quem amplia a percepção. Os resultados obtidos na pesquisa 
permitem perceber algumas análises feitas: a diferença entre Fênix que é ensolarada com 
predominância do amarelo lembrando alegria e calor, já Forks é chuvosa, com predominância de 
tons cinza remetendo a tristeza. Tem-se também. A maçã símbolo do filme tempossui o significado 
de ser o pecado oferecido pelo corpo da bela para Edward, de ser algo proibido, remete a maçã que 
Eva dá para Adão no paraíso, ou a maçã envenenada da Branca de neve. OBS: não foi necessário a 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa para a realização da pesquisa feita 
 
Palavra chave: Cinema, linguagem 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

O ATO DE LER-UM ESTUDO COM OS GRADUANDOS DO CURSO DE FORMAÇÃO 
DE PROFESSORES 

 
Roseli Aparecida Cabral Viana 
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Orientador (a): Profa. Me. Maria Cristina Marcelino Bento 
 
Resumo:  
 
     O Ato de Ler – Um estudo com os Graduandos do Curso de Formação de Professores Ler é um 
ato valioso para o desenvolvimento pessoal permite ao homem se Comunicar ,aprender e estimula o 
senso critico,conforme a revista Educar para Crescer (ano 2008). De acordo com Parâmetro 
Curricular Nacional de Língua Portuguesa (1997,p.53) a leitura é um processo no qual o leitor 
realiza um trabalho ativo de construção de significado do texto, a partir dos seus objetivos, do seu 
conhecimento sobre o assunto. Demo (2006, p.10) afirma que os professores sabem que seus alunos 
leem pouco,cada vez menos. Este trabalho busca responder a seguinte indagação: qual será a 
relação que os graduandos estabelecem com os livros e com as práticas de leitura? A pesquisa de 
natureza exploratória tem os seguintes objetivos: verificar com que freqüência os sujeitos lêem; 
perceber se os sujeitos entrevistados tem o prazer de ler; constatar o significado atribuído a leitura; 
identificar se os sujeitos, envolvidos nessa pesquisa tem a preocupação em despertar o prazer de ler 
em seus alunos.Os dados foram coletados por meio de uma entrevista, a partir de um ques tionário 
pré-elaborado pela pesquisadora que aplicou com um grupo de graduando matriculados e freqüentes 
em um curso de formação de professores da região vale paraibana do estado de São Paulo.Para o 
alcance dos objetivo deste estudo a análise do dados estão sendo realizada de forma qualitativa. 
Participaram desta pesquisa doze sujeitos do sexo feminino.Todos os sujeitos envolvidos possuem 
mais de 20 anos de idade, um deles não gosta de ler porque não compreende o que ler.Estes sujeitos 
leram de dois a seis livros de janeiro a junho de 2009.  
 
Palavra chave: Leitura-Formação de Professor-Leitor 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Pedagogia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

A UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE EDUCATIVO PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM 
DE MATEMÁTICA NA ÁREA DE NÚMEROS PARA ALUNOS DE 6º E 7º ANO DO 

ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 
Carolina Cordeiro Batista 

criscabento@gmail.com  
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 

 
 

Orientador (a): Profa. Me. Maria Cristina Marcelino Bento 
 
Resumo: 
  
    Este trabalho apresenta uma pesquisa com relação à utili zação de softwares para o ensino e 
aprendizagem de Matemática, na área de números, nas séries iniciais do Ensino Fundamental II, 6° 
e 7° ano. Embasados no referencial de: BARRETO; GUEDES; MOTA (2006 ou 2007) e 
Parâmetros Curriculares Nacionais, Matemática (1998), a pesquisa buscou responder a seguinte 
indagação: de que maneira os softwares educativos podem ser utilizados para auxiliar o ensino e 
aprendizagem de Matemática? Os objetivos são: divulgar informações a respeito da contribuição 
dos softwares para o ensino e aprendizagem de Matemática, propor novas formas de aplicação de 
conteúdos existentes na grade curricular na área de números para alunos de 6° e 7° ano do Ensino 
Fundamental, mostrar maneiras de utilização do computador em aulas de Matemática, por meio do 
uso de softwares educativos. A pesquisa é exploratória com análise qualitativa e quantitativa. Foram 
convidados a participar da pesquisa os alunos do 6º ano e do 7º ano, matriculados e frequentes, de 
uma escola de Ensino Fundamental particular, de um município do Vale do Paraíba de São Paulo. 
Os sujeitos envolvidos, nesta pesquisa, utilizaram o software em aulas semanais no laboratório da 
escola, sendo uma hora por semana, e também em casa, já que foi entregue uma cópia a cada um 
deles. Os dados foram analisados de forma quanti-qualitativa para o alcance dos objetivos 
propostos. 
 
Palavra chave: Software Educativo, Matemática e Ensino-Aprendizagem 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Licenciatura em Computação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

EDUCOMUNICAÇÃO - DISCUTINDO FORMAS DE INSERÇÃO 
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Marília Carvalho Freire 
 
Orientador (a): Profa. Me. Neide Arruda Oliveira 
 
Resumo:  
 
     A Educomunicaçao é um tema amplamente discutido nos dias de hoje tanto por comunicadores 
como por educadores. No entanto, existem lacunas a serem preenchidas, o tema recheado de teoria, 
deixa questões práticas a serem respondidas. Nosso projeto pretende discutir formas de inserir os 
Meios de Comunicação de Massa no âmbito escolar de maneira simples e acessível aos professores, 
cumprindo o papel real da comunicação, ou seja, formar e informar, além de mostrar a importância 
e multiplicidade do Profissional de Comunicação com habilitação em Rádio e Tv, que além das 
atividades comuns já conhecidas pode auxiliar no campo da Educação, oferecer seus conhecimentos 
aos professores e trabalhar como facilitador da inserção dos meios de comunicação no ambiente 
escolar. Iremos propor aos educadores uma inovação no método de ensino-aprendizagem, baseado 
nos parâmetros da educomunicação, no intuito de mostrar aos professores maneiras de trabalhar 
com jornais, revistas, programas de Tv e rádio, internet, etc, a fim de enriquecer seu método de 
ensino e participar do universo dos alunos que hoje estão cada vez mais em contato com os meios 
de comunicação de massa e educá-los na forma de receber e processar as informações. 
 
Palavra chave: educomunicação, meios de comunicação de massa, educomunicador 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DESENVOLVIMENTO DE NOVA MARCA PARA A EMPRESA ANA CAFÉ 
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Orientador (a): Prof. Dr. Nelson Tavares Matias 
 
Resumo:  
 
    Completados 10 anos no mercado, a empresa Ana Café, uma empresa que atende ao ramo 
alimentício varejista, localizada no município de Aparecida no estado de São Paulo, pretende 
reformular a sua imagem, em busca de um diferencial de mercado através de sua identidade 
corporativa. Para o redesign da marca buscaremos avaliar os seus valores institucionais, seus pontos 
de diferenciação no mercado, sua relevância, seu conceito e identidade. Dentre direitos e deveres a 
marca deve sugestionar em um todo, tudo o que a empresa pretende, sua imagem e personalidade. 
José Roberto Martins 2006 diz que marca “[...] é a união de atributos tangíveis e intangíveis, 
simbolizados num logotipo, gerenciados de forma adequada e que criam influência e geram valor”. 
Atualmente a marca se aplica a fachada no ponto de venda em toldos, freezers, em uniformes, em 
notas fiscais e em cartões. De forma aleatória e sem nenhum critério de aplicação qualidade ou 
padronização. Sua aplicação ainda apresenta variações quanto ao uso de símbolos. O redesign de 
uma marca e a criação de um manual proporcionará para a sua aplicação uma padronização e 
sofisticação. O projeto incide em analisar, redesenhar, adequar a marca e a construção do manual 
com suas composição gráfica, aplicações no ambiente externo, uniformes e cartões de visita. Com o 
auxilio de metodologias como estudos das cores institucionais, formatos, fontes, e etc, e estudos de 
mercado de marketing e branding. O redesign de uma marca pode significar mais do que estética, 
uma marca tem o poder de qualificação na mente de seu público e pode proporcionar um 
reposicionamento no seu mercado perante seus concorrentes e seu ambiente. Maria Luísa Peón 
(2000) diz que: “A imagem corporativa abarca tudo aquilo que, voluntariamente ou não, vai 
formando a posição da empresa na sua relação com o público: isto vai desde a forma como seus 
funcionários lidam e se apresentam para os clientes até as estratégias de marketing assumidas, as 
campanhas publicitárias, a arquitetura, a decoração e a localização de seus pontos de venda ou de 
serviço, a embalagem de seus produtos etc”. Uma marca pode transmitir qualidade, pode 
demonstrar sofisticação ou acolhimento, pode ser direta ou requintada, ela expõe em uma leitura sua 
posição e sua missão no mercado. A possibilidade de formas que uma marca pode ser composta a 
faz com que ela procure sempre uma renovação, Maria Luísa Peón, 2000 diz que “ [...] não se 
espera que uma empresa dure apenas um determinado período. Ao contrário, o que se espera é que 
ela seja eterna e que aquela identidade visual perdure por toda a sua existência é a de que ela venha 
a ser substituída ou redesenhada após um tempo de veiculação (e, preferencialmente, pelo tempo 
mais longo possível). Por isso é preciso prever o máximo de usos aos quais esta identidade terá de 
se adequar”, ter atenção na qualidade do projeto e conhecer o mercado que a identidade visual será 
aplicada é de fundamental importância para o seu sucesso. Promover o redesign da marca Ana Café, 
o estudo da marca, sua posição, composição, a aplicação e harmonia com o meio, e com isso mudar 
seu foco de mercado só por um novo posicionamento, a imagem ou sofisticação de seus elementos 
visuais, cores e formas de aplicações é o principal resultado esperado ao fim do projeto.Um dos 
objetivos do sistema de identidade visual por Maria Luísa Peón, 2000 é “Influir no posicionamento 
da instituição junto aos similares ou à concorrência.”. 
 
Palavra chave: Marca, identidade visual 



 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Desenho Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE ALGORITMOS DE ORDENAÇÃO 
IMPLEMENTADOS EM JAVA 

 
Leandro de Oliveira Macedo 
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Rodrigo Ferreira da Silva 
 
Orientador (a): Prof. Glauco da Silva 
 
Resumo:  
 
     No contexto de desenvolvimento de software, é comum a necessidade de se ordenar dad os, de 
modo a se obter uma melhor organização e facilidade de acesso dos mesmos. Diante disso, surge a 
necessidade de se utilizar algoritmos desenvolvidos para tal finalidade. Os algoritmos de ordenação 
são apresentados como ferramentas que auxiliam na tarefa de ordenação de dados dispostos em 
arranjos. Este trabalho tem como objetivo mostrar uma breve comparação entre os algoritmos de 
ordenação de arranjos mais conhecidos, que são divididos em elementares e eficientes, e apontar a 
plataforma de Sistema Operacional em que determinado algoritmo consegue obter melhor 
desempenho. Para isto foram utilizados dois computadores com hardware semelhantes, sendo um 
com sistema operacional Windows Vista® e outro com Linux Ubuntu. Durante o desenvolvimento 
da pesquisa, foi observado que determinados métodos possuem desempenho superior a outros, 
dependendo da situação em que o arranjo a ser ordenado se encontra, e também do tamanho do 
mesmo. A plataforma de Sistema Operacional também inf luencia no desempenho dos algoritmos 
em tempo de execução. Os algoritmos elementares mostraram-se inferiores em desempenho quando 
comparados aos algoritmos eficientes, tanto sobre a plataforma Windows® quanto Linux. Já os 
algoritmos eficientes mostraram que seu desempenho depende do modo como o Sistema 
Operacional gerencia o hardware. Este estudo conclui que não existem métodos de ordenação 
eficientes para todos os casos, o ideal é conhecer o problema e aplicar os algoritmos mais indicados 
àquele caso especifico. Não é possível afirmar em qual plataforma de Sistema Operacional os 
algoritmos oferecem melhor desempenho, uma vez que é necessário um estudo mais elaborado, 
levando em consideração a arquitetura interna do Sistema Operacional, e uma série de outras 
particularidades como gerencia de memória, gerencia do processador, modo de operação do kernel, 
etc. A pesquisa reforça a idéia de que um estudo mais abrangente sobre ordenação de dados em 
memória e o que influencia dire ta e indiretamente no desempenho dos algoritmos citados merece 
ser realizado. Uma próxima etapa da pesquisa será realizar um estudo mais detalhado sobre os 
algoritmos de ordenação e também sobre quais particularidades dos Sistemas Operacionais 
influenciam na performance destes algoritmos, buscando dados quantitativos que descrevam os 
resultados com maior precisão. 
 
Palavra chave: Algoritmos de Ordenação, Análise de Desempenho 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Tecnologia em Informática 
 
 



 
 

ANIMAÇÃO PUBLICITÁRIA PARA ONG JAGUAMIMBABA 
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Orientador (a): Prof. Valdir S. Brandão 
 
Resumo:  
 
     Este projeto tem por objetivo elaborar uma animação publicitária utilizando a técnica mista 2D e 
3D para ONG Jaguamimbaba, a qual se propõe estimular o desenvolvimento sustentável ,na região 
do Vale do Paraíba. Para tal será analisada a técnica de animação que melhor se adequar ao projeto, 
dentro da analise de similares e de elementos semióticos relativos ao tema desenvolvimento 
sustentável. O invento do cinematógrafo, em 1895, pelos irmãos Melies,marca o inicio do 
cinema.Segundo historiadores o primeiro filme de animação data-se de 1906,“Humorous Phases of 
a Funny Face”, trabalho pelo inglês James Stuart Blackton.Sendo difundido junto paralelamente ao 
cinema, a animação encantava espectadores e estimulava novos artistas. O cinema de animação no 
Brasil evoluiu no seguimento publicitário,dentre os animadores que se destacaram nesse 
seguimento podemos destacar Ypê Nakashima.Atualmente temos estúdios como a Vetor Zero, e a 
OCA Filmes que se destacam na produção de animações publicitárias com técnicas de animação 2D 
e 3D. O uso da animação tornou-se popular como formato criativo na comunicação publicitária 
audiovisual. O envolvimento da animação oferece uma nova expressividade e uma outra dimensão 
narrativa e visual ao contexto publicitário. O potencial comunicativo das diversas técnicas da 
animação transforma e rejuvenesce produtos e marcas em mensagens que frequentemente 
ultrapassam em imaginação os spots de ação real (Wells, 1998, p.249). No contexto processual, os 
investimentos publicitários permitem aos profissionais de animação a oportunidade de 
experimentarem e desenvolverem novas técnicas (Taylor, 1996, p.312). 
 
Palavra chave: Animação 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Desenho Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTUDO DA LOGÍSTICA FERROVIÁRIA NO VALE DO PARAÍBA PAULISTA 
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Orientador (a): Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro 
 
Resumo:  
 
     A logística brasileira está passando por mudanças significativas. O transporte, principal 
componente do sistema logístico, é o alvo dessas mudanças, uma vez que está diretamente 
relacionado com a confiabilidade, tempo de entrega e segurança. A região do Vale do Paraíba é 
privilegiada por ter uma malha ferroviária que já teve seu auge com a produção cafeeira e 
atualmente encontra-se subutilizada e carente de investimentos que possibilitem as empresas da 
região utilizar o transporte ferroviário. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é identificar os fatores 
que levam as empresas a não utilizarem o modal ferroviário. Para tanto, foi realizado o 
levantamento bibliográfico e estudo de caso com aplicação de questionário em oito empresas da 
região do Vale do Paraíba. A literatura indica que o transporte mais utilizado no Brasil é o 
rodoviário, do qual existe uma grande dependência, porém o desenvolvimento do país tem exigido 
uma reavaliação na matriz de transportes de cargas para o melhor escoamento de mercadorias em 
função dos gargalos rodoviários. As ferrovias brasileiras nunca tiveram uma participação 
considerável na matriz de transporte de cargas se comparado a outros países, sendo utilizada 
principalmente para o transporte de minérios e soja. O Vale do Paraíba é uma região de grande 
circulação de mercadorias em função de sua localização geográfica e um rol de indústrias que 
poderiam utilizar o transporte ferroviário como alternativa para agilizar o transporte de mercadorias, 
além de obter benefícios com a redução dos custos logísticos. A pesquisa mostrou que 50% utilizam 
o transporte ferroviário a mais de cinco anos para o transporte de aço e produtos químicos, deixando 
de utilizar entre 50 a 400 caminhões dependendo do produto. Os principais entraves apontados 
pelas empresas para não utilização das ferrovias são: disponibilidade de vagões, falta de integração 
com os portos, indisponibilidade de rotas, condição de armazenagem da carga, horários d e saídas 
do porto de Santos, falta de acesso as áreas de embarque, custo do frete, diferença entre os 
tamanhos bitolas dos trilhos e infra-estrutura das ferrovias. A pequena participação de carga em 
geral leva a um monopólio no transporte de minérios, dificultando que a concessionária da região 
ofereça melhores serviços para atender outros tipos de mercadorias. O ideal seria integrar o modal 
ferroviário ao rodoviário para potencializar o uso das ferrovias na região do Vale do Paraíba.  
 
Palavra chave: Transportes, Logística Integrada, Vale do Paraíba, Ferrovia 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
 
 
 
 



 
 

PLANO DE NEGÓCIO: A IMPLANTAÇÃO DA EMPRESA UNIPLASTIC, DE 
EMBALAGENS PLÁSTICAS A BASE DE POLIPROPILENO NO MUNICÍPIO DE 

GUARATINGUETÁ (SP)  
 

Rogério Ricieri dos Santos 
roge.ricieri.adm@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D'Ávila 
Bruno Brito 

Gabriela Diniz 
George Di Carlo 

Marly Nunes 
 
 

Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
    Para a criação de uma empresa, primeiramente é necessário o desenvolvimento de um sólido 
Plano de Negócio que contenha tendências de mercado, informações financeiras, um bom 
planejamento estratégico e de marketing, conhecimento da cadeia de clientes e fornecedores, análise 
de risco que o negócio oferece, e se é realmente viável investir. Neste plano avalia-se o cenário, 
para a abertura de uma empresa que fabrica embalagens plásticas a base de polipropileno. O 
objetivo é projetar uma empresa que irá fabricar embalagens plásticas, inicialmente de menores 
dimensões, devido à carência do mercado por esses tipos de embalagens pouco produzidas pelas 
grandes empresas correspondentes às grandes complexidades da produção. Constata-se que o 
mercado para este segmento está em alta, e por ser a base de polipropileno, tem como mercado alvo 
empresas do r amo alimentício, porém é viável sua utilização em outros segmentos, tais como, 
coberto, garrafas, mangueira e outros. A metodologia adotada foi a analise da viabilidade e 
perspectivas de mercado e dos pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades através da 
construção da Matriz SWOT, levantamento dos dados financeiros através de visitas á empresas do 
ramo, além de pesquisas no SEBRAE, desenvolvimento do plano de marketing e estratégias de 
vendas, estudo da capacidade e produtividades mês, e o calculo do retorno do investimento. Com 
base nos resultados obtidos concluiu-se que é rentável o investimento e o tempo de retorno será de 
18 meses. A missão deste Plano de Negócio é ter uma boa rentabilidade no setor petroquímico com 
o foco em polipropileno, comprometida com a saúde e bem estar dos colaboradores e clientes, 
visando ser uma empresa fundamentada na sustentabilidade e na competitividade e buscar sempre o 
crescimento e o reconhecimento pela agilidade e pontualidade. De m aneira geral, o cenário 
favorável no mercado proporciona grandes oportunidades devido ao conhecimento aprofundado dos 
sócios em gestão de polipropileno. 
 
Palavra chave: Polipropileno – Embalagens – Plástico – Sustentável. 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
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Resumo:  
 
     Este trabalho apresenta um estudo sobre o comportamento do mercado consumidor do brasileiro 
da Classe C, buscando conhecer esta classe que emerge nas relações comerciais, tornando-se o foco 
de muitas empresas. Para tanto, levantou-se principalmente os fatores que proporcionaram esta 
ascensão e moldaram as características deste segmento, pois conhecendo as causas entendem-se os 
efeitos. O embasamento teórico permitiu retratar, brevemente, conceitos que dão visibilidade ao 
grande desenvolvimento da variável consumidor no mercado, que por muito tempo foi o lado mais 
fraco das relações comerciais, e que devido a fatores econômicos, legais e sociais, conquistou um 
posicionamento relevante ao dinamismo econômico, principalmente às empresas. Seguindo a 
metodologia adotada, levantamento bibliográfico, foi possível confrontar informações e teorias, 
capazes de explanar como e porque o consumidor da Classe C está conquistando espaço e voz no 
mercado, sendo foco das estratégias empresariais. Além de identificar o que este segmento 
consumidor quer e busca para se antecipar às suas vontades. E através da exposição de cases, foi 
possíve l fundamentar-se na prática as preocupações com este nicho de mercado. As informações 
levantadas, complementadas ou até mesmo confrontadas, permitiram considerar que a Classe C, por 
diversos fatores, evoluiu e se destacou no mercado consumidor, tornando-se um alvo estratégico 
para as empresas que desejam se voltar às massas. 
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Resumo:  
 
    Os calçados são produtos de grande necessidade ao homem, assim sendo há uma intensa 
preocupação e pesquisa diante desses que objetivam proteger, gerar conforto e adornar as 
extremidades dos membros inferiores. Vamos direcionar nossos estudos aos solados de calçados de 
tênis. O tênis é composto basicamente pelo cabedal, parte superior e solado, parte inferior. Essas 
partes se dividem em outras partes sendo elas: contraforte, forro interno, entressola e couraça ou 
biqueira, esses possuem características e funções específicas. No presente trabalho iremos focar 
nossos esforços ao solado, no qual é montado o cabedal, e fixado a sola externa e a palmilha 
interna. O solado é fundamental para gerar conforto, segurança e proteção. A inovação tecnológica 
e o fomento ao desenvolvimento da pesquisa aplicada em novos materiais tornam-se um desafio 
para as soluções originais e regionais. Dentro deste aspecto, os poliuretanos derivados de óleo de 
mamona têm origem nos primeiros trabalhos propostos ainda na década de 40, em que foram 
sintetizados os polímeros para serem aplicados como tintas e vernizes no setor automobilístico. 
Portanto, com o surgimento dos polióis poliéteres, no final da década de 50, tendo com fatores 
importantes baixos custo e subproduto do petróleo, mostrando assim a restrições ao 
desenvolvimento de materiais mais nobres, devido à delegação em níveis inferiores aos planos de 
pesquisa com a adição do óleo de mamona. Desde seu surgimento as resinas poliuretanas têm sido 
aplicadas na indústria calçadista, principalmente em solados de calçados esportivos. Estes têm sido 
usados, devido a alta resistência a abrasão, flexão e rasgo, flexibilidade mesmo em temperaturas 
baixas, elasticidade, conforto e baixa densidade. Os compósitos com uso de fibra natural tem sido 
um atrativo pela redução do custo do produto, conceito de sustentabilidade e passíveis de 
reciclabilidade, alta resistência e propriedades específicas superiores aos componentes isolados. 
Este trabalho objetiva avaliar as propriedades do material (resina PU e celulogina a 10, 20, 30 e 
40%) e verificar seus potenciais para a fabricação de solados de sapatos, utilizando o design 
sustentável. Visto que serão realizados em corpos de prova ensaios físico-mecânicos (desgastes por 
abrasão, absorção de água, deformação por compressão dinâmica, e resistência a flexões contínuas). 
Será realizado o estudo da forma juntamente com a modelagem 3D e posteriormente a 
prototipagem. Os resultados esperados do projeto é a ampliação das relações multidisciplinares 
(Desenho Industrial e Engenharia de Materiais) envolvendo a Faculdade de Engenharia de 
Guaratinguetá-UNESP (Departamento de Engenharia de Produção-Laboratório de Biomecânica), 
Escola de Engenharia de Lorena-USP (Departamento de Biotecnologia) e as Faculdades Integradas 
Teresa D’Ávila (Laboratório de Materiais, Texturas e Modelagem). 
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Resumo: 
 
    Este trabalho visa a exposição de métodos de gestão e sistemas estruturais nas atividades de 
Organizações sem fins lucrativos. Para este estudo foram escolhidas duas organizações, sendo elas 
A Igreja de Jesus dos Santos dos Últimos Dias e Organização das Nações Unidas (ONU), por sua 
abrangência de atuação, destacando seus projetos de desenvolvimento humano e social. Através de 
uma revisão bibliográfica sobre temas como Terceiro Setor, Serviço Social, Excelência de 
Desempenho bem como sobre as próprias organizações em questão, recorrendo a fontes e autores 
de referência, buscando amparar as características dos procedimentos administrativos e os objetivos 
de retorno social na busca do desenvolvimento humano de ambas às organizações com uma 
abrangência global. Os resultados aparecem através de dados estatísticos e informações sobre o 
desenvolvimento de suas atividades na concretização dos propósitos de seus respectivos projetos 
sociais e gestão organizacional, concluindo sobre o papel fundamental de tais organizações com a 
missão de transformação a apoio na sociedade, seja qual for se u segmento (educação, saúde, 
religioso, político e etc.). 
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Resumo:  
 
     Trata-se da pesquisa e análise de oportunidades para implementação de uma empresa no ramo de 
distribuição de cosméticos. O negócio será na cidade de Taubaté (SP) e tem como nome fantasia 
Beleza Rara. O investimento necessário será de 800 mil reais e as chances de sucesso são 
promissoras devido aos diferenciais implantados na distribuição, especialmente para o pequeno 
comerciante. Assegurar a disponibilidade e a entrega de cosméticos a pequenos e médios varejistas 
é o compromisso da distribuidora Beleza Rara, facilitando a comunicação entre indústria e varejo. 
Vender produtos por unidade, atender todo tipo de consumidor e ter uma entrega rápida são 
justificativas para a implantação desse Plano de Negócio. São 2.000 itens, distribuídos nas seguintes 
categorias: higiene pessoal, perfumaria, produtos infantis, tratamento de beleza e utilidades. Os 
clientes da Beleza Rara serão atendidos através de vários meios: televendas, os clientes poderão 
realizar compras, esclarecer dúvidas, consultar promoções e conhecer lançamentos de produtos pelo 
telefone; pedido eletrônico, sistema de comunicação de dados que funciona através de linha 
telefônica (conexão 0800 gratuita) ou Internet; central de atendimento ao cliente, informações sobre 
a logística, dados comerciais, atualização de cadastros, dúvidas e opiniões. A metodologia utilizada 
para elaboração desse Plano de Negócios foram análises do setor de distribuição de cosméticos no 
seu macro ambiente, do nicho de mercado e da concorrência. Nessas análises foi verificado que o 
prazo médio de entrega dos principais fornecedores é de 72 horas. Outra verificação foi que poucos 
distribuidores trabalham com estoque para todas as classes sociais e que só são aceitos pedidos com 
grandes números de unidade por item. A partir dessa análise, foi traçado os objetivos da empresa, a 
pesquisa dos fornecedores, o portfólio dos produtos a serem vendidos, o plano de marketing, o 
plano operacional e o plano financeiro. A implant ação desse Plano de Negócios vai contribuir para 
melhorar a vida das pessoas, oferecendo produtos de qualidade superior a pequenos e médios 
varejistas e com entrega rápida. 
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Resumo:  
 
     A era da tecnologia e do conhecimento trouxe um número de mudanças, em ritmo extremamente 
acelerado, que faz com que a TI (Tecnologia da Informação) seja primordial para melhores meios 
de gestão, identificação e exploração de novos negócios. A TI traz soluçõe s que otimizam o tempo, 
além de agregar valor em todos os pontos da cadeia de suprimentos. Os vários avanços na área de 
TI possibilitam maior geração de valor agregado ao produto ou serviço da empresa bem como 
aumentar a sua lucratividade. As funções clássicas de algumas áreas dentro de uma organização e 
no macroambiente como da logística, recursos humanos, marketing devem evoluir conjuntamente 
com a TI para compor harmonicamente o planejamento estratégico da organização. O trabalho deve 
contemplar o questionamento e pontuar as relações entre as diversas áreas que compõe a gestão de 
uma organização com a Tecnologia da Informação 
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Resumo:  
 
     O presente trabalho surgiu da necessidade e problema concreto resultando em um estudo de 
criação de um Projeto Social. Para a elaboração de um projeto é necessário alertar para a solução de 
problemas de modo que essas idéias sejam transformada s em ações, nesse desenvolvimento é 
fundamental que estejam claros os objetivos, especificar os recursos, declarar parcerias e como 
serão analisados os resultados. Projetos sociais nascem de iniciativas individuais ou coletivas que 
visam proporcionar a melhoria da qualidade de vida de pessoas e comunidades, por meio de 
contribuições voluntárias. A sociedade se mobiliza, organizando e desenvolvendo projetos e ações 
sociais para transformar determinada necessidade em um bem comum, que é um exercício de 
cidadania, pois envolve as pessoas para além do seu campo de vivência, permitindo a transposição 
de barreiras e preconceitos em benefício do outro. O desenvolvimento do trabalho voluntário pode 
fazer muito bem não só as pessoas beneficiadas, mas a si próprio, pois ao ver pessoas que 
necessitam, recebendo ajuda, perceber o sorriso de uma criança é muito mais satisfatório e 
gratificante do qualquer valor em dinheiro que possa ser pago. É um meio para que haja maior 
conscientização do indivíduo diante do papel que ele desempenha na sociedade, além de despertar o 
sentimento de solidariedade. O trabalho voluntário tem se tornado um importante fator de 
crescimento das Organizações Não Governamentais (ONGs), e graças a esse tipo de trabalho que 
muitas ações da sociedade organizada têm suprido o fraco investimento ou a falta de investimento 
governamental em educação, saúde, lazer e outros. O terceiro setor surgiu em 1990 quando o Estado 
teve dificuldade de implementar políticas públicas, e foi conceituado como conjunto de atividades 
espontâneas, não governamentais e não lucrativas, e que se desenvolve independente dos demais 
setores, não é público nem privado, mas sim uma ajuda de alguns setores nas questões sociais, para 
suprir as falhas do Estado no atendimento às necessidades da população, numa relação conjunta, 
trabalhando para realizar objetivos sociais, proporcionando à sociedade a melhoria na qualidade de 
vida, atendimento médico, eventos culturais, campanhas educacionais, entre tantas outras 
atividades. Conclui-se através do presente estudo que a implantação de instituições do terceiro setor 
possuem viabilidade de implantação desde que bem administradas. 
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Resumo:  
 
     Com a variedade de produtos oferecidos atualmente nos pontos de venda, fazer uso de um design 
de embalagem atraente é crucial para a construção da marca, e para impulsionar o desejo de compra 
do consumidor. Baseando-se nisto, as empresas estão percebendo que utilizar a embalagem como 
ferramenta de marketing, é uma excelente ação estratégica adotada pelas empresas, pois possibilita 
unir algo que é necessário, como a embalagem para transporte e conservação, com algo útil, que é 
promover a venda do produto. Percebe-se que a importância do design de embalagem está na 
capacidade que ele tem de melhorar a competitividade e agregar valor aos produtos, podendo 
transformá-los em um sucesso ou não, e esta competição é mais acirrada nos pontos de venda de 
varejo, como os supermercados. No entanto, para que o design de um produto tenha sucesso e se 
destaque é preciso que profissionais da área de marketing, design, comportamento dos 
consumidores, estudantes e afins conheçam e compreendam o comportamento do consumidor que 
se pretende atingir, pois desta forma poderão desenvolver estratégias especificas para conquistar 
seus consumidores alvo. Ao analisar o comportamento dos consumidores e suas motivações para a 
compra, um novo setor voltado ao público infantil surge apresentando grande crescimento e 
oferecendo muitas oportunidades, apesar de possuir uma certa complexidade, uma vez que a 
construção das embalagens de produtos de higiene infantil, particularmente, é um pouco mais 
complexa, pois elas devem agradar o público infantil e simultaneamente, conquistar os pais, 
proporcionando segurança e confiabilidade, além de diversão e interatividade. Desse modo, com 
consumidores de comportamentos diferentes, as empresas devem ter cuidado ao escolher as ações 
que serão usadas para promover o produto (HAMPSHIRE & STEPHENSON, 2008). A fim de 
auxiliar no desenvolvimento de estratégias de marketing direcionadas ao público infantil, o objetivo 
deste trabalho é além de mostrar a influência do consumidor infantil no processo de compra 
familiar, apontar entre os fatores de motivação presentes em uma embalagem de produtos de 
higiene infantil, como cor, personagem, forma ou marca, aquele que mais influencia a escolha do 
publico infantil. Para que se possa entender quais são as motivações de compra desses novos 
consumidores, conhecer as características destes novos consumidores é importante pois torna 
possível desenvolver designs de embalagens que encantem este público, utilizando a embalagem 
como ferramenta de marketing, e elaborando estratégias que tornem o produto atraente e 
competitivo. Assim, o primeiro capítulo deste trabalho aborda a Embalagem, assim como a 
evolução de suas funções até os dias atuais, onde é considerada uma poderosa ferramenta de 
marketing, expondo também a relação do design de embalagem com o marketing e como o uso 
adequado destas ferramentas é fundamental para o sucesso de uma embalagem. Com o foco nas 
embalagens de produtos de higiene infantil, o consumidor infantil é abordado no segundo capítulo. 
Conhecer seu comportamento, como ocorre sua aprendizagem como consumidor, a maneira como 
influencia e é influenciado pela família durante o processo de decisão de compra e como as ações 
de marketing conquistam as crianças são pontos essências para que os profissionais de marketing e 
design desenvolvam produtos adequados a este tipo de público. Já no terceiro capítulo, comenta-se 



 
sobre o Setor de Higiene Infantil e sua crescente expansão, tornando o setor atrativo para o estudo 
desenvolvido neste trabalho. Este capítulo traz também estratégias que podem ser adotadas para 
atrair a atenção dos consumidores adultos e infantis nos pontos de venda. Além da pesquisa 
bibliográfica, foram realizadas duas pesquisas, com o intuito de descobrir quais os fatores de 
excitação presentes em uma embalagem, como cor, formato, personagem e marca, encantam as 
crianças, levando-as a participar da decisão de compra. 
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Resumo:  
 
    Em razão do avanço tecnológico e da produção científica tornou-se primordial organizar a 
informação científica em bases de dados de maneira sistemá tica. Um dos instrumentos da 
linguagem documentária que permitem a recuperação eficaz da informação é o tesauro. Os 
objetivos desse trabalho são: a) ampliar a usabilidade do tesauro entre os pesquisadores, 
promovendo maior aproveitamento do conhecimento científico/tecnológico existente e b) ratificar a 
importância do bibliotecário no processo de indexação. A linguagem documentária refere-se aos 
instrumentos, manuais, tesauros, listas de cabeçalhos de assuntos, utilizados para a entrada de dados 
e sua disponibilidade para estratégia de busca. O tesauro documentário surgiu da necessidade de 
manipular grande quantidade de documentos especializados. As listas de cabeçalhos de assunto já 
não serviam mais, porque era preciso trabalhar com vocabulário mais específico e com uma 
estrutura mais depurada do que a que permitia o uso de remissivas (ver) e referências cruzadas (ver 
também). Assim, além da especificidade, cuidou-se de melhorar a estrutura e as referências 
cruzadas deram lu gar às relações hierárquicas (vertical) e associativas (horizontal). Pelo fato desse 
novo instrumento da documentação possibilitar, através do agrupamento dos termos, o acesso a uma 
idéia, mesmo sem saber nomeá-la de saída, as novas listas estruturadas de termos passaram a ser 
chamadas de tesauros. Na construção de um tesauro estabelece-se controle rigoroso do vocabulário, 
de modo que cada conceito possa, numa situação ideal, ser expresso por um único e inequívoco 
termo/descritor. Para isso são utilizadas várias fontes, tais como outros tesauros da mesma área ou 
áreas correlatas, dicionários, vocabulários, esquemas de classificação, índices de publicações 
periódicas, assim como outros documentos da literatura especializada. O tesauro requer também 
flexibilidade, para incorporar as mudanças que a linguagem utilizada sofre no caminho de seu 
desenvolvimento, sem abrir mão dos conceitos. A função do tesauro é representar os assuntos dos 
documentos e das solicitações de busca. N o momento da busca da informação pelo usuário, 
expressa por meio de uma representação, o tesauro lhe é útil para que possa traduzir sua linguagem 
natural para a linguagem de especialidade. A própria estrutura do tesauro possibilita este processo 
de tradução. Em muitos casos, o tesauro é utilizado somente pelo indexador, como uma ferramenta 
de trabalho, ficando sua aplicação restrita à indexação, porém se o usuário tiver acesso ao 
instrumento, terá maiores chances de encontrar o documento desejado e visualizar outras formas 
para pesquisa, além de ter a informação rápida, confiável, precisa e com relação de custo-benefício. 
Destaca-se nesse processo o bibliotecário, cuja competência está relacionada com o domínio e o 
conhecimento de técnicas de indexação, elaboração e uso de linguagens documentárias, sobretudo 
de tesauro. A eficácia do bibliotecário neste processo não depende apenas da quantidade e 
qualidade da informação fornecida, mas inclui, de modo especial, o tempo econom izado para os 
usuários, pelo serviço de refinamento da informação. Conclui-se que com a diversidade de termos 
técnicos e científicos e a busca cada vez mais urgente pela agilidade e facilidade nos processos de 
representação e recuperação da informação, há necessidade igualmente urgente e crescente no 
desenvolvimento de sistemas mais avançados e efetivos de organização e gestão de informações. 
Entre todas as formas de recuperação da informação o que importa é que o usuário identifique os 



 
documentos que vão ao encontro de suas necessidades de informação, pois melhorar a qualidade 
dos serviços tem sido uma preocupação frequente dos profissionais da informação. 
 
Palavra chave: Tesauro; Linguagens documentárias 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Biblioteconomia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ADAPTAÇÃO DE GIBI DA TURMA DA MÔNICA PARA POP UP BOOK 
 

Beatriz Araújo Ranieri 
bia.design@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
 
Orientador (a): Prof. Paulo Vinícius de Omena Pina 
 
Resumo:  
 
     Trata-se de um projeto editorial gráfico de um pop up book. Um pop up book é um livro que 
contém dobraduras no meio de suas páginas e gera formas a partir da manipulação do mesmo, 
normalmente destinado ao público infantil. A proposta é usar a técnica desse tipo de livro em gibis. 
O objeto de estu do será uma história pronta de um gibi da Turma da Mônica e adaptá-la para o 
formato de um pop up book. O objetivo é unir a engenharia das dobraduras de papel e a narrativa 
gráfica das histórias em quadrinhos dentro de um planejamento visual gráfico, juntando texto, 
ilustração, cor, espaço e forma, tornando a mensagem tangível e agradável. Unindo dois tipos de 
linguagem visual gráfica surge uma nova, que agrega valor para o aspecto cultural, criativo, técnico 
e psíquico-social. O aspecto gráfico dos quadrinhos sofrerá algumas modificações para que se 
adapte ao contexto da tridimensionalidade. Também será contabilizado o fato do projeto ter meios 
de produção atingíveis e economicamente viáveis. O projeto engloba o processo de leitura com o 
ato de brincar. As dobraduras interativas aplicadas em algumas páginas do gibi formarão 
movimentos ao abri-las e algumas poderão ser manipuladas com as mãos, alterando suas formas. A 
mágica do pop ups está em ser um trabalho que em plena era digital não precisa de eletricidade para 
encantar as pessoas. 
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Resumo:  
 
     Uma das maiores conquistas humana sob a visão da obtenção e distribuição de informação tem 
sido a internet. Ela tem disponibilizado oportunidades e se tornado cada vez mais acessível à 
sociedade. O projeto visa adequar o Site da Bandeirante Energias - SP acessível a portadores de 
deficiĉncia visual de baixa visão. INTRODUÇÃO Hoje é possível construir sites com uma 
preocupação voltada para todos os possíveis usuários, a partir de protocolos e autenticações. 
Acessibilidade significa, não apenas permitir que pessoas com algum tipo de deficiência tenham 
acesso a atividades que incluam o uso de informação, serviços, interatividades e produto, mas gerar 
a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população 
com as mínimas restrições possíveis. Estes protocolos “normas para web”, tem por objetivo a 
criação de uma Web universal e define-se como: um conjunto de normas, diretrizes, 
recomendações, notas, artigos, tutoriais e afins de caráter técnico, produzidos pelo W3C e 
destinados a orientarem desenvolvedores e projetistas para o uso de práticas e diversos recursos que 
possibilitem a criação de uma Web mais agradável de usar e acessível a todos. O Design de 
Interfaces para Web abrange conceitos, ergonomia, arquitetura, tecnologias, acessibilidade e 
usabilidade. Determina a organização das páginas do site, o modo de navegação do usuário, o 
acesso às informações e os aspectos estéticos e visuais, projetados dentro de protocolos e técnicas. 
OBJETIVO Utilizar os protocolos da W3C como diretrizes para a produção das interfaces do site e 
técnicas de design de interface de maneira que não fuja dos conceitos e valores da empresa, 
mostrando o uso correto na utilização de layout, fontes, cores, luz e contraste, para que o usuário 
que possua dificuldade por motivo da deficiência visual possa ter acesso à informação e conteúdo 
do site. JUSTIFICATIVA Em conseqüência ao enorme fluxo de informações e dados 
disponibilizados através da internet, existem muitos sites e portais que não oferecem 
disponibilidade adequada a todos os possiveis usuários. Instituições financeiras, empresas de 
prestação de serviços públicos utilizam da tecnologia da internet para possibilitar ao público o 
acesso às informações e possibilidade de solicitações de serviços on-line. Porém em diversas 
situações, percebe-se que não é previsto nos sites que estes tenham acessibilidade voltada aos 
usuários, especificamente clientes portador de deficiência visual de baixa visão, contudo pessoas 
que possuem deficiência visual também fazem uso da internet para atender suas necessidades 
comuns. Além da preocupação com a acessibilidade dos sites aos usuários, já existe uma lei que fala 
dos direitos a respeito dos deficientes físicos que obriga as empresas a adaptarem seus serviços aos 
usuários deficientes visuais decreto nº 3298, de 20/12/1999, publicada em 21/12/1999, nº 7.853, de 
24 de outubro de 1989. 
 
Palavra chave: Acessibilidade de Sites 
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Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
     Este trabalho tem por objetivo demonstrar a excelência de uma empresa de prestação de serviços 
da área de limpeza industrial e logística quando a mesma possuir uma estratégia de negócios 
atrativa, e contudo, a incentivação, desenvolvimento e reconhecimento pelo absoluto 
comprometimento com o atendimento das necessidades dos clientes, a busca pela valorização do ser 
humano e a adoção de ações e iniciativas criativas capazes de agregar valor aos serviços prestados, 
tendo por objetivo a agilidade e a flexibilidade. Conclui-se que o planejamento estratégico unido 
com aplicações de Organização, Sistemas & Métodos podem trazer muitos benefícios para a 
Organização. 
 
Palavra chave: Prestação de Serviços, Planejamento Estratégico, Flexibilidade 
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Resumo:  
 
     Este projeto apresenta um Plano de Negócio de uma empresa de consultoria em compra e venda 
de automóveis, com intuito de atender um público que não tem disponibi lidade de tempo e 
experiência para pesquisar um veículo antes de comprá-lo e ao mesmo tempo trazendo uma 
inovação para o mercado automobilístico. As pessoas não compram mais veículos como antes, 
então, diante desta realidade, a empresa traz um novo jeito de se comprar um veículo. Pesquisando 
qual é o melhor veículo que se encaixa no seu orçamento e na necessidade do cliente, com mais 
flexibilidade, controle e Segurança. Conta-se com uma rede de contatos para o maior estoque de 
veículos com um banco de dados para atender a qualquer necessidade do cliente, com as mais 
diversas marcas, modelos, ano de fabricação, cores e o melhor, mais adequado ao orçamento do 
cliente, satisfazendo-o a pós compra. O diferencial não está só no novo modelo de compra, mas 
também na honestidade, com relação à garantia do veículo usado, pois sabe-se de sua origem e 
exige-se isso dos fornecedores, além de ter preço diferenciado do veículo zero km em relação às 
concessionárias autorizadas. Pensando se mpre na comodidade e no prazer ao realizar uma compra, 
a empresa também oferece os serviços de documentação, e o veículo chega ao cliente períciado e 
documentado pronto para uso. A Empresa de Consultoria está situada na cidade de São José dos 
Campos - SP, por ser uma cidade de maior porte percebe-se uma resistência menor à mudança do 
estilo de compra, em comparação a uma cidade menor, logo o novo modelo de compra será uma 
necessidade e estará no mercado do Vale do Paraíba e Capitais. 
 
Palavra chave: Tempo, Confiança, Inovação, Relacionamento 
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Resumo:  
 
     Avaliar é um processo que fazemos naturalmente nas atividades cotidianas. É através deste ato 
que podemos analisar os nossos acertos e direcionar o rumo de nossas vidas para obter êxito pessoal 
e profissional. Segundo Salinas (2004), a avaliação que persegue propósitos de desenvolvimento 
pessoal, profissional ou social terá uma orientação mais informativa, sendo ela própria parte do 
processo de mudança. Na escola a avaliação da aprendizagem, em vez de ser um processo que 
contribui e auxilia o professor na reflexão sobre o seu trabalho e possíveis mudanças para que 
ocorra a aprendizagem do aluno, é, na realidade, usada para classificar, medir, selecionar os alunos, 
julgando-os com a finalidade de excluir aqueles que não atendem ao padrão considerado ideal pela 
escola. Essa discriminação pode acabar prejudicando e comprometendo o futuro escolar dos alunos 
fazendo-os sentirem-se incapazes. Por isso cabe ao professor compreender que a avaliação da 
aprendizagem deve ser usada para identificar problemas e buscar caminhos para superá-los, 
subsidiando o mesmo com elementos para uma reflexão contínua sobre sua práxis, sobre a criação 
de instrumentos de trabalho e a retomada de aspectos que devem ser revistos, ajustados ou 
reconhecidos como adequados para o processo de aprendizagem individual ou de todo o grupo de 
alunos. Mas, para que ocorram mudanças na prática avaliativa, é preciso que ocorram mudanças na 
formação dos docentes, para que os mesmo sintam-se preparados e tenham possibilidades e 
oportunidades de se auto-avaliarem e avaliarem seus alunos, deixando de lado a forma tradicional 
de avaliar. Diante dessa contradição questiona-se: como os professores que lecionam nos anos 
iniciais do ensino fundamental em formação acadêmica aplicam o que é apresentado no curso, para 
avaliar seus alunos? Para responder essa problemática, este trabalho tem como objetivo verificar em 
um grupo de graduandos em licenciatura se os mesmo sentem-se preparados para avalia rem seus 
alunos de acordo com o que lhes é apresentado durante a sua formação, conhecer como eles se 
organizam e aplicam os instrumentos de avaliação, identificar as disciplinas do curso que auxiliam 
os alunos-professores dos anos iniciais do ensino fundamental em sua prática avaliativa. Este 
trabalho foi realizado através de pesquisa exploratória, por meio de um questionário respondido por 
dez professores em formação acadêmica de diferentes cursos de licenciatura de uma mesma 
instituição de ensino superior que já lecionam no ciclo I do ensino fundamental. Seus resultados 
estão sendo analisados qualitativamente e já se pode perceber que a maioria dos participantes da 
pesquisa encontram suporte nos cursos de graduação para realizarem suas avaliações.  
 
Palavra chave: avaliação da aprendizagem - identificar problemas - diagnóstico - formação dos 
docentes 
Inscrição como: Graduação 
Modalidade: Painel 
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Resumo:  
 
 Antigamente a comunicação em massa era de forma unilatera l, onde a publicidade e a 
propaganda era apenas de um lado, ao receber uma mensagem o receptor não tinha o poder de 
colaborar com suas idéias e conteúdos. Hoje com o advento de novas tecnologias a comunicação 
passou a ser mais interativa, seja ela online ou off-line o público tem a oportunidade de colaborar 
com uma programação cada vez mais personalizada. A interatividade é a ferramenta que aproxima 
esse Target, quando um programa se adéqua e um tipo de telespectador ele acaba atingindo seu 
foco, e o telespectador sente-se parte daquela programação. A Internet colaborou para que essa 
interatividade acontecesse, os internautas/usuários usufruem de novas sensações interativas como 
hiper-navegação, pesquisas rápidas, novas formas de relacionamento e absorção de conteúdo 
relevante ao seu perfil. Os conteúdos gerados pelos telespectadores são variados, indo de encontro 
com o roteiro do programa. Muitas vezes fazem parte de um quadro no decorrer do programa como, 
por exemplo, os vídeos postados com temas propostos pela programação. Essa análise ajudará aos 
profissionais de publicidade e propaganda a entender e compreender esse novo comportamento de 
um público co-autor, que gera conteúdo e sabe o que procura em um veículo de comunicação. Fazer 
com que a comunicação aconteça de uma forma menos incisiva no cotidiano desse público alvo é 
um desafio para os profissionais de publicidade e propagada, assim para que a empatia com marcas 
e produtos aconteça de uma maneira mais suave e natural é preciso saber das novas ferramentas e 
qual é a melhor comunicação para se fazer quando o assunto é interatividade. 
 
Palavra chave: propaganda/publicidade/internet/interatividade 
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Resumo:  
 
     A postura de educadores frente à dislexia e às formas de abordagens teórico-metodológicas 
constituem o tema desta pesquisa, que traz, em pleno século XXI, uma questão com relação à 
atuação pedagógica de professores que desempenham seu exercício em sala de aula com alunos de 
diferentes culturas e ritmos de aprendizagem, mas qual deve ser a postura de educadores frente ao 
aluno com suspeita de dislexia? Essas crianças com hipótese diagnóstica de dislexia apresentam 
dificuldades específicas e acentuadas na aprendizagem da leitura, o que necessita intervenções 
terapêuticas e educacionais especializadas de uma equipe multidisciplinar. O pedagogo ao utilizar 
abordagens teórico-metodológicas específicas pode auxiliar no processo de aprendizagem dessas 
crianças, ele contribui para que elas tenham uma melhora, mesmo que discreta, no desempenho de 
aspectos lingüísticos e que sua auto-estima seja elevada e, ao mesmo tempo, possa superar seus 
limites, dificuldades específicas de leitura e de escrita e, problemas de soletração e organização de 
idéias. Deste modo, o objetivo da pesquisa é apresentar o posicionamento de profissionais que 
atuam com crianças com hipótese diagnóstica de dislexia, visando à contribuição na prática 
pedagógica do professor. Há necessidade de trazer aos professores clareza de que o aluno disléxico 
precisa de ajuda sistemática em sala de aula com a orientação de outros profissionais. Conhecer 
propostas pedagógicas, inovadoras, advindas de profissionais experientes e especializados é 
imprescindível ao pedagogo comprometido com o seu fazer. E é por estes motivos que se justifica a 
realização desta pesquisa, cujo tipo de estudo é exploratório com um grupo de pedagogas e 
psicopedagogas do Vale do Paraíba Paulista, que atuam com crianças possivelmente disléxicas. 
Após aprovação do CEP, os sujeitos do estudo foram previamente contatados para agendar a 
entrevista, a qual foi realizada a partir da disponibilidade dos mesmos. O instrumento de coleta de 
dados foi um roteiro de questões abertas. Após respondidas foram analisadas de maneira qualitativa. 
Deste modo, ao conhecer as propostas pedagógicas para auxiliar a criança com suspeita de dislexia 
espera-se que o estudo contribua para reflexões de educadores frente à dificuldades de seus alunos, 
sem estigmatizá-los, mas sim oferecendo a eles abordagens educativas interessantes e 
fundamentadas. Palavras-chave: Dislexia; educadores; abordagens teórico-metodológicas. 
 
Palavra chave: Dislexia; educadores; abordagens teórico-metodológicas 
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Resumo:  
 
     O aumento contínuo da frota de veículos e a demanda pelos espaços públicos, estimulam as 
atuais tendências por projetos de locomoçã o cada vez menores. Uma das necessidades percebidas 
nos grandes centros é a dificuldade das pessoas em relação a utilização do espaço público para 
estacionar e manobrar além do comprometimento do ambiente e seu entorno pela emissão de 
poluentes. O conceito de veículo urbano tem amplas possibilidades de formas, motorizações e 
dimensões, porém o que se sabe é, que hoje em dia, a tendência é agredir menos o meio ambiente. 
O uso de alternativas e materiais sustentáveis na produção de motores, chassis, carrocerias e interior 
tem sido amplamente estudado com a intenção de reduzir os impactos dos veículos junto ao meio 
ambiente após o fim da sua vida útil. Medina (2008) afirma que “é necessário considerar toda a 
cadeia produtiva, e sobretudo cuidar para que a logística da reciclagem seja viável técnica e 
economicamente, em outras palavras é necessário que o sistema-produto seja sustentável em todas 
as suas dimensões: técnica, econômica e ambiental". Baseado no tema do concurso “Talento 
Volkswagen Design 2009”, o aspecto formal e funcional do veículo deverá atender aos requisitos 
do concurso suprindo necessidades e expectativas dos usuários otimizando a função de veículo 
urbano. De acordo com a tendência futurista de veículos cada vez mais compactos e não poluentes, 
este projeto tentará otimizar o espaço, através de análises ergonômicas vislumbrando a quebra de 
paradigmas de localização de compartimentos, levando em consideração aspectos de funcionalidade 
e segurança. Com isso, este projeto deverá sintetizar conceitos de veículo urbano e eco-design, 
tendo uma consciência ecológica desde o estudo do ciclo de vida do produto, inovando conceitos e 
formas até a redução do impacto ambiental causado pela emissão de poluentes e descarte 
inadequado. 
 
Palavra chave: Automóvel / Conceito / Eco-design / Funcionalidade 
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Resumo:  
 
       Esta pesquisa quer analisar formatos , e transformações dos programas televisivos, femininos, 
com enfoque no programa Mais Você de Ana Mari a Braga. este tipo de programação tem o 
conteúdo voltado para os interesses femininos, em seu conteúdo aborda: moda, beleza, culinária 
entre outros. Podemos observar que este cenário tem apresentado mudanças, não só nos novos 
horários , mas também no conteúdo. Uma hipótese foi levantada por Ana Maria Braga em uma de 
suas entrevistas para o Jornal estado de São Paulo em outubro de 2004 em que os homens vem 
assintindo mais este tipo de programação. Programas com temáticas femininas começaram a se 
chamar variedades e revistas eletrônicas. A resposta que quero encontrar é se o público masculino 
está assistindo aos programas femininos por que está interessado em assuntos femininos ou porque 
os programas estão transmitindo assuntos masculinos ? A reposta será de acordo com uma análise 
geral do programa Mais Você e a mudança de papéis sociais. 
 
Palavra chave: home, mulher, público, programa feminino 
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Resumo: 
  
     O projeto visa pesquisar novas propostas de Design Gráfico Editorial para revista de skateboard, 
valorizando sua cultura na sociedade, apostar em uma linguagem gráfica própria, explorar ao 
máximo a interação do usuário com a revista, com o intuito de estimular a criatividade e auto-
estima na prática do esporte, oferecendo uma informação dinâmica, utilizando uma linguagem de 
Design Gráfico Pós-Moderno. Introdução Inventado na Califórnia na década de 60, o skateboard 
vem se tornando cada vez mais popular, fazendo deste esporte uma cultura rica em participantes que 
a cada dia se fortalece e se mostra presente não só nas ruas, mas também na moda e na mídia, 
atraindo milhares de jovens para sua prática, muitas vezes tirando crianças da rua e melhorando a 
sua qualidade de vida. Desde sua trajetória, a principal forma de conhecimento e divulgação do 
skateboard, se deve às revistas, periódicos que trazem novidades, curiosidades, notícias, fotos sobre 
o mundo do skateboard. O Projeto de Design Gráfico Editorial, influência muito na interpretação do 
leitor, pois através das ilustrações e diagramação é possível aprender e compreender. A cultura atual 
do underground é encontrada muito presente no skateboard e as tendências do Design Gráfico 
também, elas são visíveis no Pós-Modernismo. O Design Gráfico Pós-Moderno é muito 
característico por sua desconstrução e aplicação fora do padrão, que foge as regras de diagramação 
existentes, as vezes inexplicável, e quase sempre desconfigurando seu caráter funcional. Objetivo 
Desenvolver um Projeto gráfico e Editorial de revista de skateboard, com aplicação de ferramentas 
interativas, e através de Grids que usem conceitos de Design Gráfico Pós-Moderno, atraindo mais a 
atenção dos usuários, criando um nível de interatividade específico, possibilitando ilustrações que 
valorizem mais a forma de se enxergar o skateboard. Justificativa O canal midiático que mais 
evoluiu e contribuiu com a divulgação do skateboard são as revistas, é fundamental que elas tenham 
uma linguagem específica para seu público alvo, para gerar maior entretenimento com o usuário. 
Comparando as revistas de skateboard nacionais com as importadas, o nível de interação e o tipo de 
informação das revistas de skateboard nacionais que chegam até os leitores é inferior se comparada 
as importadas, a sua diagramação é moderna e objetiva, talvez a sociedade, os esportistas atuais, 
que são da geração eletrônica, tecnologia estejam preparados naturalmente para interpretar além do 
que se vê hoje. A ponto de vista do estudante, o projeto abrirá um leque de conhecimento 
profissional no segmento de Projeto Gráfico Editorial e estará quebrando paradigmas do Design 
Gráfico, proporcionando uma interação entre leitor e revista, levando-o a flutuar entre as 
ilustrações, gráficos e animações, transmitindo-lhe a informação de maneira que achar melhor 
interpretar! 
 
Palavra chave: - Skateboard; - Design gráfico; - Modernidade; - Pós-modernidade; - 
Interatividade; 
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Resumo: 
  
    Há uma crescente preocupação mundial em questões relacionadas ao meio ambiente. Os debates 
em torno dos problemas ambientais apontam a origem do atua l desequilíbrio climático como sendo 
resultado das intensas atividades humanas dos últimos tempos. Além disso, painéis ambientais em 
todo o mundo demonstram que, se o ritmo dos impactos ambientais continuar com a mesma 
intensidade, o futuro da Terra pode estar comprometido. Dessa forma, torna-se essencial unir 
esforços, na busca de promover o desenvolvimento sustentável, propondo um modelo produtivo no 
qual a temática ambiental permeie todas as etapas do processo de desenvolvimento de um produto. 
O conceito de ecodesign – união entre design e sustentabilidade – vem justamente apoiar essa 
temática, na qual todas as etapas do ciclo dos produtos industriais sofrem adequação ambiental. 
Nesse contexto, este trabalho pretende, através do levantamento de pesquisa bibliográfica, trazer a 
discussão sobre a importância da introdução de práticas de sustentabilidade ambiental nos negócios, 
atribuindo às atividades de design a responsabilidade por essa concretização. A fim de se relacion ar 
a pesquisa teórica à prática, apresenta-se um levantamento das atividades desenvolvidas pela 
empresa Natura, com base em informações obtidas em relatórios corporativos, dentre outras 
disponíveis no site da empresa. Os resultados obtidos com os estudos demonstram ser possível a 
introdução de práticas sustentáveis no desenvolvimento de produtos, eliminando ou minimizando os 
impactos ao meio ambiente, trazendo soluções inovadoras ao mercado e agradando ao público em 
geral. O século XXI despertou uma era de consciência elevada em relação às questões ambientais. 
O desenvolvimento industrial praticado desde a Revolução Industrial, intensificado no último 
século, trouxe inúmeras ameaças ao meio ambiente. As atividades em larga escala para a produção 
de bens de consumo causaram a geração de resíduos, destruição de ecossistemas e utilização dos 
recursos naturais, originando danos que hoje estão na iminência de tornarem-se irreversíveis, 
gerando um desequilíbrio climático sem precedentes. O aquecimento global tão debatido atualmente 
é conseqüência desse desequilíbrio. Painéis ambientais em todo o mundo advertem sobre as futuras 
implicações dessas mudanças. Num cenário futuro, o aquecimento global poderá trazer o 
desaparecimento de ecossistemas inteiros, escassez dos recursos naturais, desertificações, aumento 
da pobreza; tornando insustentável o atual modelo de desenvolvimento industrial. Entretanto, 
muitas empresas estão percebendo que o caminho para vencer esse desafio transcorre por uma 
radical mudança dos sistemas de produção tradicionais. O conceito de Responsabilidade Ambiental 
passa a permear as políticas e estratégias empresariais, avaliando constantemente os impactos 
ambientais dos processos produtivos. Nesse contexto surge o Ecodesign, que propõe minimizar os 
impactos ao meio ambiente ao desenvolver produtos e processos adequados com a realidade 
ambiental, promovendo a redução de custos, menor geração de resíduos e trazendo inovações em 
produtos. Diante disso, este trabalho tem como desafio apresentar o conceito de Ecodesign, 
demonstrando a ligação entre design e sustentabilidade, com o objetivo de reduzir o impacto 
ambiental resultante dos processos produtivos. Além disso, pretende-se evidenciar o benefício desse 
enfoque quanto à criação de uma importante vantagem competitiva para a organização, ao atrair 



 
novos consumidores, cada vez mais preocupados com a questão ambiental. Os estudos serão 
apresentados em seis capítulos, sendo os cincos primeiros relativos a fundamentações teóricas, 
abrangendo desde o levantamento da problemática ambiental e o surgimento da proposta de 
sustentabilidade nos negócios, passando pela conceituação de produto, importância de atividades de 
design, chegando-se às orientações do ecodesign no desenvolvimento de produtos. 
 
Palavra chave: Ecodesign, Desenvolvimento de produtos, Sustentabilidade 
 
 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: painel 
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DESIGN DE EMBALAGEM – INDUSTRIA REGIONAL E TECNOLOGIAS 
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Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
Dayana Siqueira 

 
Orientador (a): Prof. Marcus Vinícius Monteiro Gonçalves 
 
Resumo:  
 
     O presente projeto pretende desenvolver uma ampla pesquisa e tabulação de dados sobre a 
industria de embalagens regional, sua produção, seus equipamentos, postos de trabalho, tecnologias, 
tipos de produtos, projetos de reciclagem e centro s de pesquisa, com o principal interesse de 
relacionar esses dados com o Design, sobretudo com as linhas de pesquisa direcionadas ao design 
de embalagens no curso de design da Fatea. São diversas áres de desenvolvimento e produção locais 
que atendem a demanda de vários setores de amplitude nacional tais como o Setor Alimentício, 
Horticultor, Malharia, Indústria de Explosivos, Automobilística, Siderúrgica entre outros. A nossa 
região conta com um parque tecnológico instalado e em franca produção, sendo a industria de 
embalagens uma das maiores empregadoras da cidade de Lorena. Entre outras fábricas podemos 
citar: Soldan, Rolosak, Plastroma, Novomundo, Injefacil, Filfort, Bethapack, Halmec, Poli Estruder, 
Lorenpet, Tecnoval e Tecnoval Laminados etc. Sendo que essas empresas atendem clientes de nível 
nacional e internacional: Bauduco, Pepsico, Dr.Oetker, Arcor, Basf, Nestlé, União, Soya, Parmalat, 
Coca-cola, BASF, WalMart etc. Essa pesquisa atende assim a uma demanda local, por estar situada 
nesse cenário tecnológico industrial com grande atuação no setor de embalagens, sendo assim o 
presente projeto pretende montar uma base de dados sobre o Mercado de Embalagens e as 
Tecnologias aplicadas na cadeia produtiva das empresas da região. Proporcionando uma 
aproximação do Curso de Design da Fatea com a Industria regional de embalagens e também 
visando possibilitar uma relação de parceirias entre o ensino do design de embalagem e a realidade 
tecnológica e necessidade de mão-de-obra local. Para atenderExistem canais abertos de diálogo 
entre a FATEA e essas empresas que serão utilizados para construir uma relação produtiva e 
proátiva no que diz respeito a pesquisa e desenvolvimento nas áreas de mercado e design e gestão 
estratégica de embalagem. O curso de desenho Industrial da Fatea possui disciplinas que 
desenvolvem pesquisas e projetos direta e indiretamente relacionados ao desenvolvimento de 
embalagens, além de possuir dois projetos premiados pela ABRE na categoria “Estudantes”, sendo 
um Primeiro lugar e outro entre os três melhores colocados. Segundo a ABRE – Associação 
Brasileira de Embalagem a industria de embalagens movimenta 33 bilhões de reais por ano 
representando 1,4% do PIB Nacional. Esse setor é uma área de atuação muito importante e 
favorável para o profissional de Design, Comunicação e Administração formado na Fatea. 
Desenvolver e analisar uma base de dados que concentre informação e possibilite um melhor 
entendimento e relacionamento entre a Fatea, sua comunidade acadêmica e o setor industrial 
regional de embalagem, é uma grande oportunidade de aproximação e parceria no desenvolvimento 
de pesquisa e em diversos campo de atuação. RELATÓRIO de atividades do projeto Início das 
atividades: 25/03/09 • Pesquisa das Empresas de Embalagens da região na internet; • Pesquisa e 
cópia dos TCC’s da FATEA sobre embalagem; • Seleção das Empresas que se adequam ao projeto; 
• Pesquisa de modelos de cadastramento de Empresas; • Abordagem das empresas por telefone e e-
mail; • Elaboração de uma planilha para tabulação de dados das Empresas; • Listagem dos dados; • 
Elaboração da abordagem por telefone (apresentação do projeto, motivo da ligação e dados) • 
Finalização da pesquisa das Empresas; • Finalização da Planilha Geral; • Criação de Planilhas 



 
Separadas por: Cidades, Tipos de embalagem: plásticas (flexíveis / rígidas), celulose, outras 
(madeira e aço) e por cadastros incompletos; • Criação de gráfico por tipo de embalagem; • Criação 
de gráfico por Cidade; • Escolha do modo como o Projeto será apresentado as Empresas, será em 
PowerPoint; • Desenvolvimento do projeto gráfico do folder (melancia); • Escolha das informações 
do folder: Fotos de trabalhos dos alunos. 
 
Palavra chave: design, embalagem, industria, vale do Paraíba 
 
 
Inscrição : graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Desenho Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ALUNOS ROTULADOS DENTRO E FORA DA ESCOLA: UM DESAFIO ÀS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 

 
Vera Lúcia Monteiro da Silva 
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Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA 

 
Orientador (a): Profa. Maria Cristina Marcelino Bento 
 
Resumo:  
 
     Segundo o Plano Nacional de Educação são objetivos da Educação Escolar Brasileira: a elevação 
global no nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os 
níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com 
sucesso, na educação pública, entre outros. Existe, realmente, uma grande preocupação no sentido 
de reduzir as desigualdades sociais e regionais, facilitando o acesso e permanência, com sucesso, na 
educação pública, de um número cada vez maior de alunos. Entretanto, apesar de todo este esforço, 
a realidade escolar também pode ser vista com alunos excluídos, marginalizados, discriminados, 
pelo lugar onde moram, por suas diferenças de comportamento, aparência, repetências múltiplas, 
rotulados como portadores de dificuldades de aprendizagem entre outros rótulos. Segundo Atihé 
(2009) rotula-se para enquadrar o outro em uma categoria, reduzindo-o e simplificando-o. As 
crianças rotuladas vivem experiê ncias de fracassos desde muito cedo, tendo seu desempenho 
escolar julgado por professores, pelos pais e pelos próprios colegas. A presente pesquisa, de 
natureza exploratória, busca verificar, em um grupo de professores em formação, se eles se 
encontram preparados para desenvolver práticas educativas que possam auxiliar os alunos rotulados 
a venceram barreiras. Os objetivos da pesquisa são: verificar quais são os rótulos mais conhecidos 
por um grupo de professores em formação; conhecer as atitudes dos professores diante dos alunos 
rotulados e seu desempenho escolar; rever as práticas educativas no sentido de auxiliar os alunos 
rotulados tendo em vista que o rótulo pode prejudicar o rendimento escolar de alguns indivíduos e 
até mesmo a sua permanência na escola. Os dados, coletados por meio de um questionário, com 
doze graduandos que estão lecionando em salas de aula dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
estão sendo analisados qualitativamente. Os estudos iniciais destes d ados demonstram que alguns 
participantes já conheciam alguns rótulos e já se mostravam preocupados quanto aos rótulos e os 
seus efeitos negativos na trajetória escolar dos alunos e, até mesmo quanto à permanência deles nas 
escolas. Palavras-chave: rotulados – dificuldades de aprendizagem – fracasso escolar – baixa 
expectativa 
 
Palavra chave: rotulados - dificuldades de aprendizagem - fracasso escolar - baixa expectativa 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Pedagogia 
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Orientador (a): Prof. André Alves Prado e Profa.Márcia Rubez 
 
 
Resumo:  
 
      Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) é o processo de transformação de dados em 
informações, voltado para a geração de informações no processo decisório da empresa. Toda 
implementação de um novo sistema possui, principalmente, as seguintes fases: seleção e 
reconhecimento dos sistemas; estudo de viabilidade e alternativas; levantamento e análise da 
situação atual; delineamento e estruturação do novo sistema; detalhamento do novo sistema; 
treinamento, teste e implementação; acompanhamento, avaliação e atualização. A implementação 
de novos SIGs é fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento das organizações e de seus 
colaboradores, o qual quando mal compreendido pode causar prejuízos mútuos, sobretudo doenças 
organizacionais, como o estresse. O estresse é a alteração de nosso organismo para adaptar-se a uma 
situação nova ou às mudanças de um modo geral. Os efeitos do estresse podem ser considerados 
grandes inimigos da saúde, qualidade de vida e produtividade. A gestão das mudanças e do estresse 
organizacional tem se tornado um ponto imprecindível para o sucesso das organizações. Vale 
ressaltar que a solução de um determinado problema do presente, trará novos problemas, tornando-
se assim um ciclo vicioso, indicando a constante necessidade de mudança. 
 
Palavra chave: SIG, Estresse, Mudanças organizacionais 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
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Daniel Lemos Aruda 
Juliano Rodrigues 

Renata Rodrigues Araújo 
 
 
Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
        A implantação do restaurante Bom Prato LTDA é voltada para a operacionalidade alimentícia, 
cujo fim principal é o fornecimento de refeições de excelente qualidade a preço baixo, visando 
atender a clientela de baixo e médio poder aquisitivo da área comercial de Lorena (SP). A escassez 
de comida de qualidade a preço baixo no mercado comercial local estimulará a demanda para 
obtenção do produto do restaurante, gerando cada vez mais lucratividade operacional positiva. 
Gerar a fusão entre conforto, qualidade e preço justo, objetivando atender o público alvo é o 
objetivo do projeto. As refeições serão supervisionadas por um nutricionista garantindo a qualidade 
dos pratos oferecidos pelo restaurante. Através da análise estratégica SWOT foram identificadas as 
forças e fraquezas do projeto, assim possibilitando o desenvolvimento de um plano de ação. O 
retorno do investimento é de curto prazo (doze meses) se forem vendidas três mil refeições ao mês. 
O retorno será reinvestido na aquisi ção de mais filiais visando atender outras cidades com clientes 
do mesmo perfil. O mercado está carente de estabelecimentos como este, o que viabiliza a 
implantação do restaurante Bom Prato. 
 
Palavra chave: Alimentício - Qualidade – Lucratividade 
 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
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Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
        O empreendimento a ser construído trata-se de um flat, voltado ao público universitário e 
profissionais em trânsito. O complexo é composto de 32 apartamentos do tipo luxo executivo, 
sendo suítes com uma cama de casal ou duas de solteiro com acesso à Internet e cozinha americana 
com frigobar e microondas, visando o bem estar dos clientes. O flat também irá oferecer serviços de 
lavanderia, restaurante e papelaria. Pensando no público universitário, será disponibilizada uma 
VAN, que dará ao universitário conforto e segurança durante o percurso até sua universidade. 
Objetiva-se com este, oferecer hospedagem com conforto, segurança e com preços acessíveis a este 
público e com isso tornar-se um centro de excelência em hospedagem. Sabe-se que em todo o país 
as cidades universitárias são cada vez mais presentes, e Lorena é uma cidade que a cada ano recebe 
um número maior de universitários de outras localidades e também profissionais, executivos e até 
mesmo professores que atuam na região. Esse mercado é composto por jovens e profissionais com 
faixa etária entre 17 e 35 anos, é um mercado nu meroso, porém desafiador a este tipo de 
empreendimento, pois não há na região serviços que atendam especificamente esse público. Para 
alcançar os objetivos propostos será realizada uma pesquisa de mercado, para analisar o perfil de 
cada cliente, sendo ele universitário ou não. Após realizada a pesquisa, os dados serão analisados e 
tabulados, e a partir desses dados será elaborado um plano de marketing, e o plano de gestão 
estratégica. Estima-se para este tipo de empreendimento um investimento inicial de R$700.000,00 
para uma das unidades da rede, no qual está incluído todas as despesas, como construção civil, 
compra de equipamentos entre outros. Estimou-se o valor acima citado com base em valores 
praticados no mercado atual. Pra este valor de investimento, espera-se um prazo de retorno de 22 
meses, com lucro líquido previsto em R$21.000,00 
 
Palavra chave: Hospedagem - Flats – Universitário 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Administração 
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Orientador (a): Profa. Cristiana de Almeida Fernandes 
 
Resumo:  
 
 
       Há algum tempo estamos vendo as prateleiras dos supermercados enchendo-se de embalagens 
de plástico. Existe pouco questionamento sobre essa substituição, tornando-se aceita a troca por 
parte dos consumidores, muito por causa da redução de preço. Porém, muito se fala de impacto 
ambiental do plástico em outros produtos, mas não para o requeijão. Esse projeto pretende 
contribuir para a discussão dos prós e dos contras dos materiais envolvidos no envase do laticínio. 
 
Palavra chave: Requeijão, impacto ambiental, embalagen, plástico, vidro, consumo 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Engenharia Ambiental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

USO DE SOFTWARES MATEMÁTICOS NO AUXÍLIO DA APRENDIZAGEM DA 
DISCIPLINA CÁLCULO II 
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Orientador (a): Prof. Antonio Sergio Cobianchi 
 
Resumo:  
 
     Sabemos do conteúdo social e acadêmico da ciência Matemática. Na atualidade, com a evolução 
da área de pesquisa Educação Matemática, consta-se a necessidade da construção de novos 
procediment os e metodologias didáticas, que tornem a Matemática, vinculado ao seu cunho social, 
uma ciência que possua participação ativa na evolução das pessoas, que a ajudem nas atividades do 
dia a dia, e também, que as preparem para seus estudos elementares e avançados. Neste contexto de 
busca de novas tecnologias para o Ensino é do conhecimento de professores e de alunos de 
graduação em Ciências Exatas, que já cursaram ou cursam a disciplina Cálculo II, a grande 
problemática no ensino de áreas e volumes de figuras planas e sólidas. Estas dificuldades são 
ocasionadas na construção gráfica dos exercícios e problemas para visualização posterior solução. 
Desta maneira torna-se necessário a construção de ferramentas computacionais para a construção e 
visualização e em seguida a solução de problemas complexos envolvendo superfícies e sólidos. 
Sabemos que a visualização do problema é fundamental para a sua efetivação Sabe-se que uma aula 
aliada às ferramentas gráficas se torna mais produtiva e interativa. O ensino desta disciplina em 
conjunto com recursos computacionais gráficos é de essencial importância para o aluno, que visa 
assimilar o conhecimento e entender o comportamento de algumas funções.Dar um sentido visual 
para as funções e expressões é crucial em uma disciplina que é fortemente sedimentada no contexto 
gráfico. O propósito desta pesquisa é fornecer várias ferramentas que possam ajudar o aluno e 
professores a construir suas curvas, superfícies e sólidos em seus estudos, podendo assim agilizar o 
aprendizado e também torná-lo mais eficiente e agradável. Os softwares escolhidos e empregados 
nesta pesquisa foram o Matlab e o Winplot. O uso do Matlab ficou direcionado para a construção de 
curvas no plano e no espaço , tais como: funções dadas em coordenadas cartesianas, funções dadas 
em coordenadas polares, superfícies, sólidos de revolução, gradientes, etc. O Winplot, por sua vez, 
ficou responsável pelo cálculo de áreas e também da solução gráfica de algumas equações 
diferenciais ordinárias. 
 
Palavra chave: Cálculo, Gráficos 
 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Graduação 
 

 



 
 

IMPLANTAÇÃO DE UMA EMPRESA DE COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS 
PARA CONSTRUÇÃO 

 
Felipe Antonio Pereira da Rocha Cruz 

felipercruz@gmail.com 
Faculdades integradas Teresa D’Ávila – FATEA 

Ademilson Fonseca Pereira 
Fabio Trevizan 
José Eugenio 

Paulo Cesar Araujo Bueno 
 
Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo: 
  
        O presente trabalho baseia-se em um estudo de viabilidade através de um Plano de Negócios. 
O projeto Du Valle Materiais para Construção é uma empresa de pequeno porte cujo capital social é 
de 500 mil reais, cujo ramo de atividade será o comércio varejista de materiais para construção, 
estará localizada na cidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, prevendo uma Sociedade por 
Quotas de Responsabilidade e terá cinco sócios os quais responderão pela empresa. O objetivo da 
organização é ser uma empresa de varejo de materiais para construção e acabamento com 
diferencial no mercado, oferecendo aos nossos clientes serviços e produtos de qualidade a preços 
acessíveis, ser reconhecida pelo bom atendimento e também ter comprometimento com o meio 
ambiente. Devido à estabilidade da economia nacional, os incentivos favorecidos pelo governo 
federal e o aumento de crédito para a habitação, como o Programa de Financiamento Habitacional 
da Caixa Econômica Federal, o setor de material de con strução apresentou um crescimento 
acumulado de 8,5% na comparação com 2006, e a expectativa é que em 2008 fique entre 8,5% e 
10%, com isso as vendas no setor têm demonstrado um cenário favorável para o comércio de 
segmento de construção civil no país. O Plano de Negócio da empresa Du Valle especifica a 
qualidade de serviço e preços competitivos a serem alcançados, conduzindo os serviços de modo a 
conquistar a fidelidade e crescimento de sua clientela, gerando empregos para a comunidade local e 
a sustentabilidade macroeconômica da região. O Projeto foi desenvolvido por meio de pesquisas, 
consulta de pessoal capacitado nas ruas da cidade e informações colhidas por profissionais do 
segmento de construção civil. Conclui-se que se pretende obter como resultado a marca estimada 
em 8% do mercado neste setor no prazo de um ano com isso a empresa Du Valle em conformidade 
com toda a estrutura necessária ao seu pleno desenvolvimento de acordo com tal resultado 
estabelecido. Palavras chave: Plano de Negócios – Empreendedorismo – Construção Civil. 
 
Palavra chave: Plano de Negócios, Empreendedorismo, Construção Civil 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
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Orientador (a): Prof. Marcus Vinicius Monteiro Gonçalves 
 
Resumo:  
 
    Uma das categorias que se destaca atualmente no cenário mundial do automobilismo é o Rali. 
Exigindo dos competidores algumas habilidades específicas como, o piloto deve ter perícia em 
mecânica e na condução do veículo, enquanto o navegador deve ter expertise para interpretar e 
transmitir os sinais próprios a navegação. Atualmente, os navegadores ou co-pilotos, anotam as 
informações e referências do trajeto em livros e cadernos. O projeto é desenvolver um aparelho que 
substitua os livros e integrar os demais equipamentos em apenas um. De forma a facilitar a tarefa de 
orientação na condução do veículo durante a competição, exigindo do navegador menos manuseio e 
ajustes de diferentes equipamentos. Outra vantagem é o armazenamento das corridas e seus detalhes 
permitindo uma releitura das informações em momentos distintos. A tecnologia a ser empregada no 
equipamento, é também outro item importante no projeto, pois visa à eficiência e a rapidez no 
trabalho do navegador. O estudo ergonômico será outro item abordado no projeto, assim como a 
área de materiais, em que as melhores escolhas estão associadas à performance durante as duras 
provas. O projeto visa melhorar o desempenho dos navegadores nas provas de Rali, solucionando 
os problemas e erros, que os prejudicam nesse esporte. Propondo um equipamento que seja 
confiável, eficiente e resistente. 
 
 
Palavra chave: Navegação - Integração - Tecnologia – Design 
 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade:  
 
Curso: Desenho Industrial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

AUTISMO: A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NO PROCESSO EDUCATIVO 
 

Érica Cristina de Freitas Correa 
ericacristina87@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D'Àvila – FATEA 
 
Orientador (a): Prof. André Luiz Moraes Ramos 
 
Resumo:  
 
     O tema abordado neste projeto tem por objetivo o comportamento e a comunicação de Crianças 
e adultos Autistas, os autistas são crianças inteligentes, possuem uma excepcional capacidade de 
memorização, mas apresenta m uma incapacidade inata para estabelecerem contatos afetivos e sua 
linguagem quando presente é ecolálica, irrelevante e sem sentido, jamais usada para comunicação. 
O transtorno autista é uma patologia independente da raça, etnia, classe social ou condição cultural, 
os estudos sobre a capacidade de meta-representação têm norteado a necessidade da compreensão 
da relação entre as dificuldades de interação social e as alterações cognitivas e comunicativas, desde 
modo, uma das características do impedimento social desse sujeito é a incapacidade de 
compreender e atribuir sentimentos e intenções. Existe texto que relatou resultados de estudo em 
que a prevalência de quatro a cinco indivíduos autistas para 10.000 nascimentos foi ampliada para a 
relação de 4 a 15 indivíduos para cada dez mil nascimentos, outro estudo, em que os resultados 
apontaram a relação de um autista para cada mil crianças, há maior numero de relatos de meninos 
com autismo. O diagnostico de autismo não é comum antes de dois para três anos, porque os 
sintomas não são claramente identificados antes desta época. Existem variações entre indivíduos 
autistas, a inabilidade do autista em relacionar-se é entendida como falha de compreender o outro, 
ou mentalizar, decorrente de impossibilidades de formar uma meta representação da realidade 
denominado como teoria da mente,isto é não consegue atribuir estados mentais ao outro e por tanto 
se tornam incapazes de interpretar o comportamento alheio. Os autistas não resistem a mudanças e 
mantêm rotinas e rituais, é comum eles insistirem em determinados movimentos, como abanar as 
mãos e rodopiar, alguns usam expressão verbal apenas para pedir coisas, outros não percebem que o 
ouvinte não tem mais interesse no assunto.Quais são as formas de contato físico e visual das 
crianças Autistas em sala de aula, que formas alternativas de comunicação são utilizadas pelas 
crianças; ampliar o conhecimento do leitor interessado sobre autismo, mostrando aos edu cadores, 
pais e amigos, as diferentes formas de contato físico e visual que Crianças Autistas usam em seu 
convívio social. Apresentar alternativas para a comunicação no âmbito escolar com crianças com 
Autismo. Com a elaboração deste projeto a intenção será atender as necessidades de busca de 
informações por parte de professores e demais interessados na ampliação do entendimento e na 
conseqüente melhoria da eficiência das pessoas que convivem com crianças e adultos Autistas, de 
forma que a convivência de ambos seja satisfatória. Talvez o maior problema que ocorra em relação 
ao Autismo está no fato de que o Autismo não gosta de contato social e muitas vezes não atendem 
aos chamados. Muitas pessoas com Autismo se comunicam através de gestos, poucas falas e 
balbucio, a pesquisa é exploratória, será realizada em uma instituição Filantrópica, o estudo será em 
uma turma composta por 6 crianças com idades de 06 a 20 anos, sendo focados apenas 3 alunos, foi 
apresentado a responsáv el da instituição um consentimento com detalhes sobre a realização da 
pesquisa, serão observados aspectos comunicacionais, verbalizações entre as crianças e das crianças 
com a professora, balbucio, gestos, expressões faciais, emocionais e ecolalia. Observação 
participativa pelo fato da professora ser pesquisadora da turma, sendo utilizados para coletas de 
dados jogos como; quebra cabeça, bola, música e jogos educativos. Qualitativa dos aspectos 
comunicacionais. 



 
Palavra chave: Autismo, Comunicação, crianças 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Pedagogia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OS BENEFÍCIOS DA MÍDIA NA FORMAÇÃO DO EDUCANDO 
 

Polyana Ribeiro de Assis 
polyassis@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
 
Orientador (a): Prof. Me. Walter Moreira 
 
Resumo:  
 
     Os benefícios da mídia na formação do educando A escola moderna dispõe de um novo 
instrumento no processo de ensino-aprendizagem: os meios de comunicação, dentre os quais se 
destaca, por sua convergência de mídias, a internet. Produto do século XX, os meios de 
comunicação exercem um papel fundamental na formação do sujeito coletivo. Por essa razão, é 
inviável que essa nova tecnologia não faça parte do ambiente escolar. É necessário que todos os 
envolvidos com a educação tomem consciência de como a mídia tem influência sobre os jovens e 
ocupa cada vez um maior espaço em suas vidas, possibilitando trocas de informações entre si, além 
de novos conhecimentos. Sabe-se que ações como formar, ensinar e orientar pertencer ao professor 
que se preocupa em construir um formando capacitado. Por isso, ao educador cabe a missão de ser 
mediador entre os meios de comunicação e os educandos a fim de proporcionar um uso produtivo 
do que a mídia oferece; isso não ocorrerá, entretanto, se o educador não estiver preparado. É 
importante que o aluno tenha conhecimento dos benefícios que o bom uso da mídia pode trazer para 
o seu desenvolvimento escolar, aumentando seu conhecimento e ainda proporcionando a troca de 
informação. Considerando-se a necessidade de priorizar nas instituições escolares o estudo dos mais 
diversos gêneros discursivos, com destaque especial para aqueles que já fazem parte da realidade do 
aluno, conforme propõem os PCNs, esta pesquisa justifica-se na medida em que tem por objetivo 
verificar como se enquadram neste contexto os gêneros: e-mail, sites de relacionamento e artigos 
disponíveis na internet. Utilizou-se para isso da metodologia da pesquisa bibliográfica, por meio de 
revisão de literatura sobre o assunto. O trabalho por meio desses gêneros, além de tornar a aula mais 
produtiva por se inserir no contexto do aluno, oferece ao educador a oportunidade de formar no 
educando uma visão crítica e reflexiva. Em meio à cultura da mídia, à cultura das tecnologias, é 
importante averiguar a qualida de e a consistência da informação produzida e colocada em 
circulação, por meio de uma conscientização do que é adequado e inadequado na formação do 
aluno. Se o professor possui uma visão crítica e reflexiva acerca dos conteúdos da mídia, conseguirá 
desenvolver juntamente com o aluno a habilidade de avaliar e utilizar corretamente os diversos 
gêneros. A rede mundial dos computadores vem revolucionando a vida das pessoas tanto no âmbito 
social, quanto econômico, político e educacional, exatamente por isso deve ser explorada na escola, 
para que o processo de ensino-aprendizagem não se perca mediante tantas (dês) informações. Para 
isso exigem-se novas estratégias pedagógicas. As redes eletrônicas não representam uma solução 
mágica para modificar a relação pedagógica, mas facilitam a pesquisa individual e coletiva, além de 
favorecer o intercâmbio de informações de professores com professores, de alunos com alunos e de 
professores com alunos. Foi possível observar que se reserva ao educador a tarefa de cabe 
recaracterizar a definição de pesquisa escolar, com base na internet, pois a quantidade de 
informações disponíveis (relevantes e irrelevantes) confunde o jovem educando. Nessa perspectiva, 
a função do educador é filtrar, avaliar, sintetizar e contextualizar o que há disponível, para 
selecionar aquilo que realmente é relevante para que a transformação de informação e 
conhecimento possa ocorrer de forma efetiva. 
 
Palavra chave: mídia, processo ensino-aprendizagem, educador 



 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Letras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REDESIGN DA EMBALAGEM DO CAFÉ ROSA DE OURO 
 

Alisson Elder Peneluppi dos Santos 
alisson.peneluppi@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
 
Orientador (a): Prof. Marcus Vinicius Monteiro Gonçalves 
 
Resumo:  
 
     O hábito de tomar café no Brasil é um meio eficaz, barato e agradável de cuidar da saúde e da 
alimentação. Segundo a Associação Brasileira da Industria do Café – a ABIC, não só pela demanda 
interna, o Brasil é atualmente o maior produtor mundial de café, sendo responsável também por 
30% do mercado internacional, volume equivalente à soma da produção dos outros seis maiores 
países produtores. É também o segundo mercado consumidor, atrás somente dos Estados Unidos. O 
café na sua produção, após ser torrado, está pronto para o consumo, no entanto, para uma boa 
classificação de venda, ele deve ser perfeitamente conservado, pois em poucos dias o produto perde 
sua frescura e aroma característicos. Para a embalagem são utilizados filmes metalizados e 
laminados que asseguram o tempo de vida adequado às necessidades do café, protegendo da ação da 
luz, oxigênio, umidade, odores estranhos e valorizando seu produto no ponto de venda. Assim como 
em todos os segmentos, é possível encontrar ótimos produtos semelhantes, de marcas diferentes, 
mas o que prevalece como fator decisivo na hora da compra, é o diferencial de suas embalagens. A 
embalagem é mais atrativa, ao mesmo tempo agrega valor ao produto fazendo com que ele se 
destaque diante seus concorrentes. Segundo Mestriner, a embalagem é um meio e não um fim. Ela 
não é um produto final em si, mas um componente do produto que ela contém, e este sim, é 
adquirido e utilizado pelo consumidor. Hoje nos supermercados, pode-se ainda encontrar no 
segmento de café, embalagens que pouco agregam valor ao produto e que não possui conceitos ou 
informações nutricionais e explicativas. É o caso do Café Rosa de Ouro, produto fornecido pela 
empresa Café Piraquara Ltda. Apesar do produto ter ganhado mercado pelo seu preço altamente 
competitivo, a embalagem não explora elementos e composições ilustrativas, tão pouco de cores, 
conceito e uma adequada harmonização do layout. O objetivo do trabalho consiste em desenvolver 
o redesign para as duas linhas de Café Rosa de Ouro, tradicional e extra-forte. O projeto visa 
resolver a questão de impacto no ponto de venda, permitindo maior destaque diante os concorrentes. 
Tendo como objetivos específicos, o trabalho visa resolver o problema de layout, aplicando a 
metodologia do Fábio Mestriner, que define os melhores meios para esse desenvolvimento. 
Também pretende manter as características dos processos atuais de fabricação para não gerar 
aumento de custo de produção, ao final, deve-se produzir um mockup para exemplificar a qualidade 
visual da embalagem desenvolvida. 
 
Palavra chave: Design, redesign, café, embalagem, rótulo. 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
  
Curso: Desenho Industrial 
 



 
 

ESTUDOS SOBRE A LINGUAGEM VISUAL APLICADA NOS LIVROS DIDÁTICOS 
INFATIL 

 
Renann Pereira da Silva 
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Orientador (a): Prof. Nelson Matias e Profa. Olga Arantes 
 
Resumo:  
 
      Na civilização da imagem para acreditar é preciso ver; sabe-se que muitas das informações 
sobre a dinâmica do mundo contemporâneo são mostradas graficamente, por isso é importante que 
todos possam não apenas ler, mas também interpretar, apreen dendo os possíveis significados da 
imagem apresentada. Quando as crianças começam sua jornada de aprendizagem, muito antes da 
vida escolar, são expostas a vários tipos de textos, sendo eles contos, notícias, informativos, etc., e 
que podem ser impressos em várias formas gráficas como jornais, panfletos, cartazes, livros de 
história, livros didáticos entre outros. As crianças aprendem a ler textos, mas precisam também 
compreender o universo icônico em que os textos estão inseridos de diversas formas. O professor 
precisa ajudar as crianças a se desenvolverem como leitores de mundo e entenderem os significados 
que representam a linguagem gráfica, com isso as crianças aprendem a ler imagens e 
consequentemente o todo que as cercam. O presente projeto tem como objetivos analisar a 
linguagem visual encontrada nos livros didáticos infantis e investigar a necessidade de uma 
alfabetização visual para crianças, trazendo assim uma melhor percepção ao mundo gráfico. Para tal 
finalidade f oi escolhida uma escola municipal de Resende-RJ, onde será realizada uma análise dos 
livros usados pelo 1º ano do Ensino Fundamental. No desenvolvimento da pesquisa será observado 
o uso dos livros pelos professores e como as crianças fazem a interpretação de imagens contidas nos 
textos. Também será feita uma análise das imagens presentes no material didático adotado pela 
escola e uma elaboração de atividade com as crianças para estimular a percepção visual delas. Com 
isso, o design se preocupará em fazer com que as informações visuais sejam interpretadas pelos 
usuários, informações estas que significam uma expansão da linguagem verbal e gráfica. 
 
Palavra chave: linguagem visual; design gráfico; material didático infantil. 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Desenho Industrial 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANÁLISE ARGUMENTATIVA DAS CRÔNICAS DE LUIS FERNANDO VERÍSSIMO. 
 

Joselaine Maria Costa da Silva 
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Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA 
 
Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo:  
 
      Esta análise objetiva demonstrar a principal característica literária que evidencia e registra o 
autor Luis Fernando Veríssimo em suas crônicas, relatando o s elementos de contextualização em 
quatro pontos: posto, pressuposto, subtendido e ironia. Foram selecionadas três crônicas com 
temáticas diferenciadas, com o intuito de estabelecer por meio da análise o perfil literário do autor. 
Sendo as obras escolhidas: “Viciados” publicada em (14/4/99); “Racismo” publicado em (14/5/75) 
e “Eta nóis” publicado em (16/2/95). Embasado na teoria de Jorge de Sá, em seu livro “A crônica” 
(6. ed. São Paulo: Ática, 1985. 94 pág); foi relatado a definição e diferenciação do estilo jornalístico 
nomeado crônica, e qual sua importância na literatura brasileira. De acordo com Jorge de Sá 
(2002:7), “A história da nossa literatura se inicia, pois, com a circunstância de um descobrimento: 
oficialmente, a Literatura Brasileira nasceu da crônica”. Sendo exposto também a problemática que 
a crônica necessita de uma bagagem cultural para compreensão de suas mensagens por vezes nas 
entrelinhas, principalmente quando se trata do autor Luis Fernando Veríssimo, que por meio das 
análises foi possível desvendar que o autor faz uso contínuo de sarcasmos e ironias que a 
possibilidade de compreensão obriga o leitor a se manter atualizado nos fatos decorrentes no país e 
no mundo. Ainda segundo o autor Jorge de Sá, (1985) “As situações que vivemos hoje parecem 
repetir a toda hora que seriam cômicas se não fossem trágicas, de uma tragicidade que só pode ser 
examinada através da irreverência.”. Baseado nesta afirmação pode concluir pelas análises que o 
autor Luis Fernando Veríssimo se encaixa perfeitamente no relato em questão, pois o mesmo faz 
uso de extravagante irreverência abordando temáticas de suma importância com humor e sarcasmo. 
 
Palavra chave: Crônica; humor; irreverência. 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Comunicação Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OS DESAFIOS DA LOGÍSTICA DO AGRONEGÓCIO NO VALE HISTÓRICO 
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will.namura@gmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
Everton Rodrigues 

Joyce Longuine 
 
Orientador (a): Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro 
 
Resumo:  
 
     A Logística e Agronegócio são dois temas que se agregam perfeitamente um ao outro, pois traz 
benefícios pra quem resolve traçar um planejamento visando à melhoria e o avanço de seu negócio. 
O agronegócio é um setor importante na economia brasileira na geração de postos de trabalho e no 
que está relaci onado as exportações. Já no Vale do Paraíba essa junção entre agronegócio e 
logística se perfaz desde o inicio do ciclo do café, e era o café um dos maiores responsáveis pelas 
exportações brasileiras na época e consequentemente trazia grandes lucros para o Vale do Paraíba 
devido as grande propriedades e a mão-de-obra escrava. O sistema de transporte ainda precário era 
feito através das tropas de burro, somente com a intervenção do governo e a construção da linha 
ferroviária é que foi possível melhorar o transporte, até a chegar a queda do café e os produtores 
passarem a outro segmento, o leite. Com esse crescimento da bacia leiteira da região, colocou o 
Vale do Paraíba entre as maiores bacias leiteiras do Brasil, mas com o crescimento da população e a 
necessidade de atender a todos, as dificuldades foram aumentando e com ela os desafios de superar 
o tempo de entrega ao consumidor mantendo a qualidade dos produtos. 
 
Palavra chave: Logística, Agronegócio e Vale do Paraíba 
 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Administração 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

POLÍTICAS DE INDEXAÇÃO EM UNIDADES DE INFORMAÇÃO: A QUALIDADE 
PELA COERÊNCIA 

 
Aparecida Valéria de Carlos Coelho 

valcoelho@yahoo.com.br 
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Orientador (a): Prof. Me. Walter Moreira 
 
Resumo:  
 
     O objetivo desta pesquisa foi verificar a importância de se ter uma política indexação em 
unidades de informação para a realização de um trabalho coerente e de qualidade. Indexar significa 
representar o conte údo temático de um documento, o que se faz mediante a determinação do 
assunto de que trata o documento, a seleção dos conceitos relevantes associados ao assunto 
determinado e a tradução desses conceitos para os termos autorizados de uma linguagem 
documentária. São exemplos de linguagem documentária as listas de cabeçalhos de assuntos e os 
tesauros. Contudo, a simples utilização de um desses instrumentos, por si só, e insuficiente para que 
se alcance a tão almejada qualidade na indexação. A principal finalidade de um serviço de 
indexação é assegurar a recuperação de qualquer documento ou informação no momento em que o 
usuário busca por eles. A literatura biblioteconômica ressalta o valor do desenvolvimento da criação 
de políticas específicas para a indexação, com o fim de orientar as atividades do indexador no 
momento da representação temática dos documentos. Esta política deve estar, evidentemente, de 
acordo com a filosofia e os objetivos do sistema de recuperação da inform ação. A política de 
indexação de assuntos constitui-se, então, numa atividade complexa que deve ser desenvolvida em 
consonância com todo o contexto em que se insere a biblioteca. Há duas variáveis que devem ser 
consideradas por sua forte influência neste tipo de política: o público usuário e o seu acervo. Para 
tanto, é necessário que a biblioteca defina estratégias administrativas para a implantação de políticas 
de indexação. No Brasil, de modo geral, apenas as bibliotecas especializadas e universitárias 
dedicam atenção mais efetiva a esta questão. A inexistência dessa política, formalmente definida, 
leva a sua prática informal e intuitiva, o que pode comprometer a qualidade dos processos de 
indexação. Mesmo uma pequena biblioteca pode e deve formular sua política de indexação, 
mobilizando e adequando seus recursos para esta finalidade. Estas providências não sugerem custo 
extra, ficando a cargo do tempo que o bibliotecário dedica ao processamento técnico. A política de 
ind exação deve abranger também questões mais pontuais, como, por exemplo, a definição da 
profundidade com que os assuntos serão representados e a quantidade de termos que serão 
utilizados. Recomenda-se também, conforme os autores estudados, adotar um catálogo decisório, no 
qual serão registradas todas as decisões tomadas cotidianamente. A intervalos de tempo regulares, 
ou a intervalos de numero de documentos indexados, é adequado fazer uma parada e revisar 
criticamente as decisões tomadas, evitando que se cristalizem no tempo decisões pouco 
consistentes, que possam comprometer os resultados das estratégias de busca. A indexação envolve 
escolha e julgamento. Exatamente por isso a coerência interna (do indexador consigo mesmo) e a 
coerência externa (entre indexadores) oscilam. Finalizando, foi possível observar que, com relação 
à política de indexação, os problemas existem independentemente do tamanho da biblioteca, sendo 
este mais um aspecto a ser considerado para o seu estabele cimento. A ausência de padrões bem 
definidos prejudica não apenas o trabalho do bibliotecário durante o processo de indexação, mas, 
principalmente, coloca em risco a qualidade da recuperação de informações. De todos os benefícios 
elencados, o mais destacado é a economia do tempo do usuário, situação que se repetirá em todas as 
incontáveis vezes em que o sistema for exigido. Porem, não basta que os bibliotecários vençam 



 
resistências atribuídas pelo sistema, adotando formalmente políticas de indexação; mais do que isso, 
é necessário que compartilhem suas experiências, de modo a que se possa acumular conhecimento 
empírico indispensável ao progresso cientifico da Biblioteconomia. 
 
Palavra chave: Indexação; Políticas de indexação 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Biblioteconomia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PLANO DE NEGÓCIO:CAFÉ DE MINAS, IMPLANTAÇÃO DE UMA EMPRESA DO 
SETOR ALIMENTICIO NO MUNICIPIO DE LORENA 
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Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
       A Café de Minas tem como objetivo fornecer a seus clientes maior diversidade na escolha de 
suas refeições diárias, especificamente matinais. Terá como diferencial o bom atendimento, esse de 
forma ágil, ou seja, atendimento rápido aliado á qualidade e bons serviços os quais gera a seus 
clientes conforto e segurança e torna um grande atrativo aos consumidores. Neste Plano de Negócio 
foram descritos estratégias de Marketing, Missão e Visão da Empresa, Estratégia de Crescimento; 
foi também elaborada uma equipe de gestão composta por sete pessoas. Conforme pesquisas 
realizadas em diversos comércios no ramo alimentício, constatou-se o Lucro Líquido Mensal de R$ 
4.100,00, sabendo-se que o investimento inicial será de R$ 98.000,00, o retorno estimado para este 
investimento será aproximadamente em 24 meses. O plano de Marketing foi baseado em pesquisas 
realizadas com consumidores e foi também desenvolvido a partir da Ferramenta dos 5 Ps e Matriz 
Swot. e uma análise financeira com retorno total de investimento foi também realizada. 
 
Palavra chave: Qualidade-Estatégias-Investimento 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Administração  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 RESQUÍCIOS DA GUERRA FRIA QUE INFLUENCIAM A GEOPOLÍTICA MUNDIAL - 
OS CASOS DE CUBA E CORÉIA DO NORTE 

 
Leandro Pereira dos Santos 
lehistoriador03@hotmail.com 

Centro Universitário Salesiano - UNISAL 
 
 

Orientador (a): Prof. Hamilton Rosa Ferreira 
 
Resumo :  
 
     No dia 1º de maio de 1945 a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) derrota a 
Alemanha Nazista, encerrando a Grande Guerra Patriótica, assim qualificada p ela ótica soviética. A 
vitória não somente simbolizou o fim da II Guerra Mundial, mas uma nova etapa que pode ser 
decisiva na dinâmica da história mundial, ou seja, o início de um conflito mais prolongado do que o 
conflito que se encerrou. De acordo com Hobsbawn (1998), o ato de partilha da Alemanha e da sua 
capital Berlim deu margem para a divisão da Europa e do mundo em áreas de influência entre os 
Estados Unidos da América (e seus aliados Reino Unido e França) e a União das Repúblicas 
Socialistas Soviéticas, gerando assim um clima de repulsa e inimizade entre as duas superpotências. 
Esse clima, de acordo com Hobsbawn, gerou um novo conflito, em que não ocorreram batalhas 
tradicionais entre os principais “beligerantes”, mas batalhas de influência ideológica. Esse conflito 
foi chamado de Guerra Fria. Embora a Guerra Fria já esteja “encerrada” alguns de seus resquícios 
permaneceram, conformando o quadro geopolítico do Século XXI por um tempo prolongado. Dois 
desses resquícios, objetos de estudo desse trabalho, são as República de Cuba e República Popular 
Democrática da Coréia (RPDC). O estudo desses dois objetos consistirá na análise de leituras 
básicas como a doutrina Juche (Coréia do Norte), e das outras leituras que serão levantadas e 
fichadas durante a realização do projeto, que contará com a ajuda do portal Guerra Fria 
(www.guerrafriaestagio.xpg.com.br) para mais esclarecimentos e levantamento de leituras. 
Também será valorizada a análise de filmes disponíveis no site youtube e de filmes longa 
metragem, estudo de artigos científicos, intercâmbios com centros de pesquisas e universidades, 
além do estudo de artigos de uso militar de ambos os países. E como resultado dessa análise, pode 
ser considerado que a República de Cuba que, de acordo com Koshiba (1992), é marcada pela 
capacidade de sobreviver ao bloqueio econômico norte-americano, gerando assim uma veneração 
ao país de Fidel Castro e Che Guevara. Essa veneração faz de Cuba um farol ideológico a outros 
países ou governos que tentam lutar contra a influência norte-americana, como por exemplo, a 
Bolívia de Evo Morales, o Equador de Rafael Correa e a Venezuela de Hugo Chaves. Enquanto 
Cuba é um centro de formação de idéias revolucionárias e de resistência, a Coréia do Norte é um 
campo de batalha, pois de acordo com a Idéia Juche (SUNG IL,1983,p.9), a nação norte coreana 
somente triunfará com honra após um firmamento armado (guerra). Esse firmamento armado pode 
ser realizado por mais de um milhão de soldados do Exército Popular da Coréia, além de artefatos 
nucleares com a capacidade de atingir o Japão e os Estados Unidos, desencadeando uma guerra 
nuclear entre os EUA e a Coréia do Norte. Este conflito certamente levará a uma desestabilização 
sem precedentes na Ásia e no mundo. 
Palavra chave: Guerra Fria, Cuba,Coréia do Norte e Geopolitica 
 
Inscrição: Graduação 
Modalidade: Oral 
Curso: Graduação 
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Resumo :  
 
    Nos últimos anos os avanços tecnológicos em telefonia móvel permitiram que uma grande 
quantidade de usuários pudesse usar estes dispositivos para acesso a internet. No Brasil 9 % dos 8,1 
milhões de usuários de banda larga fixa usam internet através de dispositivos móveis, conforme 
mostra os índices da consultoria IDC. Tal percentual é possibilitado devido ao fato de que hoje a 
internet móvel se encontra em crescimento constante que por sua vez, é decorrente do surgimento 
da internet banda larga, e de suas ferramentas e tecnologias que evoluem rapidamente criando um 
campo oportuno para o acesso móvel. Esta nova forma de acesso a internet permite que os usuários 
recuperem parte do tempo perdido em questões rotineiras e propicia comodidade ao possibilitar o 
acesso à rede. Diante dessa realidade, é necessário que novas estratégias sejam desenvolvidas e 
adotadas para atender a esses usuários de dispositivos móveis. Segundo GOMES (2003) “comércio 
eletrônico ou e-commerce é considerado a forma mais avançada de venda ao consumidor, sendo 
uma evolução do comércio à distância via catálogo-postal e telefone.” Por meio do comércio 
eletrônico viabilizado pelos portais de internet podem-se abrir novos mercados, alcançar novos 
clientes, facilitar e tornar mais rápido o comércio para a base de clientes existente. Entretanto o 
maior desafio encontrado está nas dimensões da tela desses dispositivos e nas configurações 
variadas de cada modelo. Após o lançamento do iPhone® no Brasil em sua terceira geração versão 
(3G ), segundo a consultoria Predicta no primeiro final de semana após o lançamento, o volume de 
acesso a internet por esse tipo de aparelho havia crescido 25%, enquanto o tráfego oriundo de 
outros modelos de smartphones registrou expansão de apenas 13% no mesmo intervalo. 
Atualmente, segundo dados da consultoria, 50% dos acessos à internet por aparelhos móveis são 
feitas a partir de iPhones®. (G1, Noticias 2008). Segundo NIELSEN (2009), sites devem criar 
versões específicas e apropriadas para diferentes aparelhos, é preciso explorar ao máximo os 
recursos e funcionalidades que cada produto oferece diante de um escopo geral, NIELSEN acredita 
que a usabilidade em dispositivos portáteis não está andando rápido o suficiente, o grande problema 
é tentar oferecer todos os recursos e funcionalidades de um site para desktops numa tela pequena 
como a de um iPhone®, além disso, nota-se que, em geral, as pessoas usam dispositivos móveis 
apenas para alguns tipos de sites/tarefas - as quais são mais convenientes para fazer independente de 
onde você estiver. Com relação ao iPhone®, NIELSEN diz que ele “é o primeiro dispositivo móvel 
que vale a pena criticar”, ainda que o considere “incapaz”. No geral, ele considera que telefones 
celulares são “terríveis” e que smartphones são “ruins”, mas que o iPhone®, “é um ponto de partida 
para o acesso móvel a serviços online e não um ponto de chegada”. A web móvel de 2009, para ele, 
está no mesmo estágio que a web tradicional para desktops estava em 1998. Para NIELSEN, o 
iPhone® está estimulando uma revolução no mundo portátil hoje tão grande quanto a que o Mac 
fez, há um quarto de século. Os aparelhos móveis estão sempre disponíveis aos usuários, podendo 
ser acessados de qualquer lugar a qualquer hora. Hoje existem mais pessoas com celulares no 
mundo do que com computadores. As pessoas também são mais aptas a entender o funcionamento 
de um celular do que dos computadores e um alto nível de personalização é possível já que 
celulares utilizados por uma pessoa apenas. Segundo a W3C (World Wide Web Consortium), 
aprender a lidar com diversidade humana é uma das primeiras lições de um designer de interface, a 



 
diversidade humana diz respeito a todo usuário desde o iniciante até os mais experientes e para as 
quais todo designer deve estar atento. Hoje se torna fundamental conhecer o perfil de usuário de um 
dispositivo a fim de que as características dos dispositivos e sua interface interajam com o usuário. 
 
Palavra chave: Interface, site, e-commerce, Iphone, dispositivos moveis. 
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Resumo:  
 
     Este artigo visa refletir sobre o poder que a televisão exerce nos telespectadores, e em especial 
até que ponto eles percebem a briga pela audiência entre a Rede Globo e Rede Record de 
Televisão.O objetivo deste trabalho é analisar as duas principais emissoras de televisão, e a 
influência que o veículo exerce sobre o público. 
 
Palavra chave: televisão, audiência, telespectador 
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Resumo : 
  
     O Objetivo deste estudo é mostrar os conceitos de Open Innovation, termo cunhado p or Henry 
Chesbrough, no inicio de 2000 e, que tem-se mostrado eficaz para os negócios neste mundo 
moderno. O método adotado nesta pesquisa é o da revisão bibliográfica, por meio dos principais 
autores, revistas e sites. Este estudo, aborda aspectos para o acesso à inovação aberta. Os principais 
resultados encontrados são: inovação aberta tem uma forma complexa de ser acessada, fatores como 
custos precisam ser levados em consideração, mas a empresa poderá beneficiar-se ao acessar 
inovação tecnológica em outras fontes de conhecimento fora de seus limites empresarias. Pois, isto 
possibilita que ela adquira expertises, para que possa melhorar seus processos internos de inovação 
tecnológica e, conseqüentemente seus produtos e serviços. Concluí-se que: as empresas deverão 
estar prospectando os bolsões de conhecimento no mundo e cada vez mais devem tentar acessar o 
conhecimento e, também, as empresas poderão negociar aquelas idéias que não lhes interessam. 
Esta nova forma de negóci o está tomando uma grande proporção nos cenários globais. 
 
Palavra chave: Open Innovation. Inovação Tecnológica. Gestão da inovação aberta. 
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Resumo:  
 
     O atual método de retirada do gesso utilizado na imobilização de membros entre outras partes do 
corpo humano provoca certo desconforto aos pacientes, adultos e crianças. O incomodo deve – se 
principalmente a dois aspectos, o primeiro é a intensidade do ruído e o segundo é a sensação de 
medo provocada pela aparente possibilidade do equipamento cause algum dano ao paciente. Estes 
aspectos parecem mais relevantes quando o paciente é uma criança, pois o desconhecimento gera 
desconfiança e medo. Juntamente com a serra circular de corte, por mais que ela não gire só oscile, 
faz com que o paciente sinta desconforto, e deixando a idéia de que ele seja atingido e que a serra 
possa ultrapassar o gesso e cortar a pele. Com isso, a proposta é desenvolver um novo dispositivo 
de corte ou que quebre o gesso de imobilização do paciente, deixando de fazer barulho e sobretudo 
evitar a sensação de desconforto que quando for retirar o gesso o paciente corra o risco de se ferir. 
O projeto terá como finalidade o desenvolvimento de um novo dispositivo para a retirada do gesso 
de imobilização de pacientes que sofreram algum trauma, buscando uma solução para o desconforto 
causado pelo ruído excessivo e pelo próprio processo de remoção. Pesquisas de métodos, de 
materiais e a busca de novas tecnologias serão feitas para permitir possíveis mudanças nos atuais 
processos de remoção do gesso. Após as pesquisas serão realizadas analise e identificação das 
informações úteis ao projeto. Análises ergonômicas e desta forma permitir que os profissionais de 
saúde possam opinar e identificar possíveis falhas, serão consideradas as opiniões dos profissionais 
da saúde para a elaboração e geração de alternativas, pois é muito importante que o equipamento 
esteja em consonância com as praticas previstas pela medicina. Desta forma, a proposta atingirá 
seus objetivos de se tornar um equipamento mais amigável e de fácil emprego, causando menos 
constrangimentos aos envolvidos, pacientes e profissionais da saúde. 
 
Palavra chave: serra de gesso, gesso ortopédico, serra de retirar gesso. 
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Resumo  
 
     Existem alguns problemas com a captação de energia solar como o alto custo das placas 
fotovoltaicas e sua eficiência. “...um painel solar convencional converte apenas 14% da energia da 
luz solar em eletricidade. Usando os espelhos gigantes, a eficiência chega a no máximo 40%, mas a 
estratégia é cara." Jonathan Mapel - Ph.D. estudante do MIT Research Laboratory of Electronics. 
Além desses fatores tem-se ainda um agravante: o sistema de suporte das placas que é fixado em 
uma única direção, limitando o aproveitamento dos raios solares a cerca de cinqüenta por cento do 
dia. Para que haja um melhor aproveitamento dos raios solares o ideal é que eles incidam 
perpendicularmente às placas fotovoltaicas durante o dia todo, posição que permite maior eficiência 
na geração de energia. Na natureza, as plantas usam essa mesma estratégia para captação dos raios 
solares para que ocorra a fotossíntese. O exemplo mais evidente é o girassol. Essa capacidade de 
acompanhar o Sol é chamada de “fototropismo”. Alguns hormônios de crescimento da planta são 
instáveis à radiação solar, o que gera uma diferença no crescimento, fazendo com que o lado com 
maior incidência de raios solares cresça menos. Logo as folhas se viram para o local mais 
iluminado. Essa reação é reversível, ou seja, sem a presença da luz o equilíbrio é retomado. A 
proposta do sistema rastreador solar é fazer com que as placas fotovoltaicas recebam os raios 
solares perpendicularmente o dia todo, ou seja, fazer com que elas se movimentem seguindo a 
posição do Sol, porém, sem a utilização de motores, e sem que seja alimentado por qualquer 
combustível que gere gasto. Utilizando-se de um conceito da termologia – a dilatação volumétrica 
dos líquidos – e um dos conceitos da hidrodinâmica, – a hidráulica – pretende-se reproduzir o efeito 
do fototropismo. Funcionamento do subsistema: A partir do calor dos raios solares o líquido contido 
numa ampola completamente preenchida por ele se expande. A ampola tem volume invariável. O 
líquido é forçado a escoar por um cilindro onde força um pistão, gerando, assim, um deslocamento. 
Um sistema de transmissão se encarrega de usar esse deslocamento para mover o suporte móvel que 
sustenta as placas fotovoltaicas. Esses subsistemas são colocados em um determinado ângulo e em 
posição oposta um ao outro, tendo como base a trajetória do Sol. Portanto, durante a primeira 
metade do dia o Sol aquece um subsistema, gerando o deslocamento necessário para que as placas 
se posicionem em direção a ele. E na segunda metade do dia o Sol aquece o outro subsistema o que 
ocasiona o mesmo processo na direção inversa, garantindo que as placas estejam em posição 
próxima a perpendicular em relação aos raios solares e, portanto, tendo uma maior eficiência na 
geração de energia. 
 
Palavra chave: Energia solar – Fototropismo – Placas fotovoltaicas 
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Resumo:  
 
    O projeto é sobre a Construção da personagem. É um estudo para dar uma melhor estrutura ou 
forma para a personagem. Para que uma p ersonagem crie grande identificação com o público é 
necessário que o autor se atente a quatro importantes fatores: Características físicas, características 
sociais, características ideológicas e características psicológicas. Essas características são de 
extrema importância para que a personagem seja verossímil, ou seja, pareça real. A importância 
deste projeto está em apresentar para os profissionais da área de Comunicação Social e pessoas 
interessadas por arte uma forma prática de criar personagens para novelas, seriados e unitários 
televisivos. Não só apenas criar, mas criar pensando no público e sua reação, pensando nas 
conseqüências positivas ou negativas que podem as personagens trazer de acordo com sua 
elaboração. Para exemplificar o projeto foi analisado o Seriado Confissões de Adolescente (TV 
Cultura – 1994). Por meio dele iremos mostrar como uma boa construção dos personagens pode 
atrair o público e permanecer-se atual. 
 
Palavra chave: Personagem, comunicação, construção, identificação 
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Resumo:  
 
    Resumo Segundo o IBGE (instituto brasileiro de geografia e estatística), o Brasil é o maior 
produtor de cana de açúcar do mundo, seguido da Índia e da Austrália. Consequentemente é um dos 
maiores consumidores de caldo de cana, que é conhecido como garapa. Pensando nisso, será 
desenvolvido um equipamento para a extração do caldo de cana de açúcar. Este projeto focará o 
conceito de uma máquina compacta, inovadora e de fácil manuseio, atendendo pequenos e médios 
comerciantes de maneira eficiente, visando o custo beneficio e um design atrativo. Em todos os 
produtos similares, foi percebido que a descascagem da cana é feita manualmente, antes da extração 
do caldo, deixando a cana exposta ao ambiente por longos período sem proteção, sujeito a 
contaminação de insetos e outros agentes. Como aconteceu em Santa Catarina, onde uma pessoa 
veio a falecer depois de tomar o caldo de cana que foi moído junto com o barbeiro, esta pessoa veio 
a óbito por causa do mal de chagas. Pensando nisso, o projeto terá um dispositivo na lateral da 
máquina, onde será colocada a cana na vertical para a retirada da casca da mesma, poucos minutos 
antes de ser servido o caldo da cana. Com base nos modelos selecionados como referencia, serão 
feitos alguns esboços para a geração de alternativas, na busca de um design funcional e atrativo. 
Definindo um conceito mais viável para a criação de uma extratora de caldo de cana. Então gero um 
render manual final do conceito escolhido e concluo o projeto com um modelo físico em escala 1 x 
2 para maior entendimento do projeto criado. 
 
Palavra chave: Funcionalidade - Ergonomia - Design atrativo 
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Resumo:  
 
    A empresa de segmento de lavagens de autos J. K. Clean C enter, esta localizada na região de 
Guaratinguetá – SP; local de grande concentração e fluxo de veículos, concessionárias, comércios 
automotivos e etc. Possui por finalidade a prestação de serviços de lavagem, polimento, 
cristalização, sendo que utiliza-se de produtos biodegradáveis e processos ambientalmente corretos. 
Permite ao cliente conforto e disponibiliza em sua sala de espera, acesso à internet, cafeteria, entre 
outros. Tem como objetivo atender a crescente demanda de serviços de limpeza automotiva 
existentes na região de Guaratinguetá. Justifica-se a escolha deste empreendimento em virtude da 
ausência de serviços de qualidade priorizando o bom atendimento e o serviço personalizado. 
Realizou-se uma analise de dados do IBGE e pesquisas de mercado para obter informações 
necessárias para escolha do empreendimento. Após estes dados inicia-se a estruturação, formatação 
e estudo de viabilidade econômica. Espera-se um retorno de capital investido em até quatro anos, 
com a participação de mercado sólida e ética, gerando resultados satisfatórios para os sócios. 
Conclui-se que se trata de um projeto viável, de considerável rentabilidade e com diferencial 
atrativo mercado consumidor. 
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Resumo:  
 
    A mídia, como qualquer empresa , possui seus interesses. A mídia enfatiza mais um determinado 
atleta ou uma determinada modalidade conforme os seus interesses em satisfazer o orgulho 
nacional. Criando-se os idolos, que se tornam personagens importantes para sustentar a mídia. Este 
trabalho tem como objetivo analisar as relações de Ronaldo "fenomeno" com a sociedade 
intermediada pelos meios de comunicação. Desta forma podemos compreender o futebol como 
mercadoria de consumo e não com aspectos culturais e ou trazendo perspectiva de uma vida mais 
saudável. O uso dos ídolos pelo marketing é um grande negocio. Transformar atletas em mercadoria 
se tornou um apratica frequente, amplamente divulgada pela mídia. Os Idolos esportivos se tornam 
verdadeiras vitrines que expôem algumas mercadorias caras e raras. 
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Resumo:  
 
    Agressividade Infantil é um comportamento que pode ser encontrado em diversas faixas etárias 
na infância. Ela pode representar demonstrações de sentimentos e emoções e o papel dos pais e 
educadores é fundamental para que este comportamento seja acompanhado de maneira a não 
prejudicar o desenvolvimento afetivo e educacional. É no ambiente escolar que a agressividade 
infantil pode ocorrer com maior freqüência, pois é nele que a criança passa a ter um maior convívio 
social. E é por meio desta pesquisa que se busca refletir sobre as atitudes agressivas de crianças e 
dar aos pais e educadores um auxílio para que saibam como agir. Justifica-se a mesma pela 
necessidade de pais e educadores pensar e compreender um pouco sobre a agressividade infantil de 
forma a ter subsídios que os auxiliem a entender o que se passa com a criança que apresenta este 
comportamento, entendendo as possíveis causas e dando um enfoque às razões que estão por trás de 
cenas de agressividade. O tipo de estudo realizado é a pesquisa exploratória em uma Instituição 
Escolar Particular situada na cidade de Lorena/SP. A população de estudo são pais de alunos e 
professores das séries iniciais. Tendo como procedimento a realização de uma entrevista com esses 
sujeitos por meio de um questionário previamente estruturado. Os dados coletados são analisados 
de forma qualitativa a partir da literatura pesquisada, levantando-se possíveis motivos para a 
agressividade infantil e como os pais e professores podem enfrentar este desafio. Concluiu-se com 
este estudo que comportamentos agressivos precisam de reflexão, trabalho conjunto e muita 
afetividade por parte da família e da escola.  
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Resumo:  
 
      Este trabalho tem por objetivo desenvolver um encarte de CD da cantora Duda Cabral. A 
cantora tem grande influência do Folk Rock, porém possui estilo próprio. Isso acaba nos permitindo 
buscar referencias no próprio Folk, nos gostos pessoais da cantora e cultura regional do Vale do 
Paraíba, além disso, esse projeto busca um diferencial que não deve ser apenas notado na concepção 
do encarte mais também na embalagem, buscando novos materiais e soluções viáveis para o 
desenvolvimento de novos projetos, bem como opções sustentáveis. Nascida na cidade de 
Guaratinguetá, interior de São Paulo, desde pequena influenciada pela musica Americana, Duda 
começa a compor suas próprias canções e melodias, tempo depois com um bom repertório, começa 
a fazer alguns shows, no colégio, roda de amigos e em bares mostrando suas canções, nesse ano de 
2009 a devera entrar em estúdio para gravar seu primeiro álbum que poderá ser lançado a partir do 
segundo semestre de 2010. Colocar um novo produto no mercado acaba sendo um grande desafio,e 
para um artista da música o primeiro álbum determina um pouco do perfil do cantor e também com 
relação a toda sua carreira, mais é indispensável a busca de um diferencial que agregue os valores 
devidos ao artista, buscando referencias em outros artistas do mesmo gênero, em formas, ícones, 
cores, diagramação, novos materiais e elementos q serão determinados pelo briefing. O designer 
não tem apenas a obrigação de criar uma boa interface gráfica entre o artista e seu publico, mais 
também parte da responsabilidade com o sucesso de vendas de seus produtos. O modo pelo qual foi 
escolhido o desenvolvimento de um projeto gráfico editorial para uma cantora regional, deve-se a 
seu estilo, o Folk Rock que, juntamente com tantos outros estilos musicais, têm crescido cada vez 
mais no Brasil e no mundo. A importância desse trabalho é mostrar o desenvolvimento e criação de 
um projeto gráfico editorial para encartes de CD, desenvolver ferramentas de analise, grids, 
pesquisa tipográfica, pesquisas históricas e assim agregar valores devidos ao artista, mostrar o estilo 
próprio, a qualidade musical e a importância dos artistas regionais do Vale do Paraíba. 
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Resumo:  
 
 O design está presente cada vez mais em diversos segmentos da sociedade. No cinema, ele 
encontra-se desde seus primórdios, não apenas agregando informações, mas também s endo 
explorado esteticamente. Na televisão, o auge deu-se com a invenção da computação gráfica e hoje 
ainda evolui com o uso de recursos sofisticados e em alta resolução. Este artigo explana sobre o 
surgimento dos créditos de abertura no cinema e na televisão e como eles modificaram-se. Também 
analisa a abertura da novela A Favorita, da Rede Globo de Televisão, e reconhece quais elementos e 
conceitos do designer americano Saul Bass podem ser encontrados nessa obra. 
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Resumo:  
 
    Este trabalho tem como objetivo examinar a função das expressões referenciais metafóricasna 
construção do sentido dos textos. Como "corpus" utiliz amos crônicas jornalísticas, do jornal "Folha 
de São Paulo". A pesquisa se justifica, inclusive, por fornecer subsídios para um trabalho em sala de 
aula , propiciando um contato com o texto jornalístico, o que possibilita enriquecimento cultural 
para a formação do educando. 
 
Palavra chave: (re)categorização do referente-expressão metafórica-gênero crônicas jornalisticas- 
construção  
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Orientador (a): Prof. André Alves Prado 
 
Resumo:  
 
          Este trabalho tem temática o uso da ferrament a de tempos e métodos no processo de 
alcoolização de Nitrocelulose Colódio (NC Colódio) com vista à redução de custo e aumento de 
produtividade. NC é um produto químico que tem como base para produção o Linter Bruto 
(algodão) que depois de branqueado passa por um processo de nitração (processo que une ácido AN 
98% e ácido OV com o Linter Bruto). A NC Colódio também passa por um processo de 
alcoolização, para retirada do excesso de água, pois a mesma não pode ter mais de 5%, que 
dependendo da especificação do cliente chega ao máximo de 7%. É utilizada na produção de tintas, 
conservantes alimentícios, rótulos de embalagens como, por exemplo: óleo de Soja Soya, 
chocolates Nestlé e guaraná Antarctica dentre outras utilidades comerciais. O objetivo deste projeto 
é determinar tempo padrão gastos nas diversas etapas de produção da NC alcoolizada, com a 
finalidade de solucionar os problemas constatados, sugerir propostas, implantar novas diretrizes a 
partir de dados coletados na ofi cina de desidratação de NC, realizar possíveis mudanças, aumentar 
a capacidade produtiva, reduzir mão de obra hora homem ociosa e consequentemente maximizar 
lucro e reduzir custo. Como método de trabalho foram feitas pesquisas com os funcionários da 
empresa, observação e cronometragem dos tempos gastos de produção, de tempo ocioso, na troca e 
manutenção de máquina e adequação de tempo. Como resultados obteve-se o aumento da 
produtividade passando de 40 turbinadas diárias para 48, representando um ganho de 17% na 
capacidade produtiva com redução de 23% na mão de obra, eliminação de horas extras, o que 
promoveu uma redução de 9% nas horas trabalhadas. Sabendo da capacidade de cada funcionário 
no desempenho de suas funções e, aliado a um processo de conscientização, pôde-se conseguir uma 
maior produtividade e aumento de qualidade no produto acabado. Em relação à mão de obra, a 
habilidade humana dos funcionários (capital humano) pode ser melhorada através de treinamentos. 
Conclu i-se que mudanças, treinamento, implantação de programas de qualidade e produtividade 
geram na maioria das vezes o alcance de melhores resultados. 
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Resumo: 
  
 O presente estudo demonstra a viabilidade da implantação de um centro de boliche através 
de um plano de negócio. Intitulado de Centro de Boliche Mega Ball este plano de negócios foi 
estruturado em 2008 com o intuito de oferecer lazer e entretenimento com qualidade aos seus 
clientes. Baseia-se no levantamento de um local aconchegante, confortável, para lazer e diversão, 
além de um atendimento e suporte inigualável aos clientes. Através dos estudos de viabilidade 
notou-se o potencial da criação deste empreendimento, visto que a região é carente neste setor. 
Escolheu-se como ponto para instalação o Buriti Shopping situado no município de Guaratinguetá – 
SP, devido à sua localização estratégica e pelo enorme fluxo de pessoas que transitam pelo local 
diariamente. Serão utilizados equipamentos em conformidade com os padrões internacionais da 
USBC (Uni ted States Bowling Congress) e também às legislações vigentes. A instalação, 
manutenção e assistência técnica dos equipamentos serão feitas por uma empresa conceituada no 
mercado, com profissionais qualificados e experientes. Em uma pesquisa de mercado observou-se a 
experiência de insucesso de um empreendimento semelhante, devido à má administração, 
despreparo dos colaboradores para atendimento dos clientes e infra-estrutura incapaz de atender ao 
tipo de negócio. A metodologia utilizada foi o planejamento de um plano de marketing, com 
missão, visão, valores, além de serem traçados todos os meios de divulgação, de modo a tornar a 
empresa conhecida no mercado. Neste mercado tão competitivo existem alguns fatores que fazem a 
diferença e que tornam uma empresa líder de mercado em detrimento de outras. O diferencial do 
Centro de Boliche Mega Ball foi baseado no estudo de uma administração preparada para o bom 
funcionamento do estabelecimento, capacitação e motivação dos colaborad ores, localização do 
estabelecimento, além de fortes investimentos em marketing. A estratégia de publicidade será 
concentrada em propagandas veiculadas em TV e rádios da região, além de panfletagem nos centros 
das cidades próximas. Com este empreendimento espera-se ter o reconhecimento da cidade e 
região, oferecendo a todas as pessoas alegria, diversão e descontração, satisfazendo-as e 
conquistando cada vez mais sua confiança. Ao atingir o objetivo, o Centro de Boliche será um 
empreendimento altamente lucrativo, pois o mercado de entretenimento está em ascensão conforme 
levantamento. Conclui-se através do estudo de viabilidade que o tempo de retorno do investimento, 
considerando a dimensão do negócio, é interessante para sua execução. 
Palavra chave: Empreendimento, Plano de Negócio, Entretenimento, Estudo de Viabilidade. 
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Resumo:  
 
      A procura por residencias compactas vem crescendo, mostrando uma mudança no estilo de vida 
das pessoas, segundo o site de noticia G1 (2008), a venda de imóveis menores e mais baratos 
cresceu 8 % no início de 2008. As pessoas buscam espaços menores que facilitam a limpeza, 
organização e exijam menores gasto com moradia. Segundo pesquisa realizada pelo instituto 
Ernest&Young (2007), até 2030 haverá um aumento do poder aquisitivo, diminuição do numero de 
membros na família, e aumento da idade da população, ampliando a necessidade de novas moradias 
e a diminuição do espaço delas. Seguindo as projeções sugeridas pela Ernes&Young (2007),os 
móveis e eletrodomésticos deverão adequar-se as novas dimensões encontradas nas residências. 
Para que os equipamentos possam ser reduzidos os projetos deverão repensar a forma e 
principalmente os materiais a serem empregados. Assim sendo, os novos objetos terão melhores 
condições de atender as expectativas dos usuários. 
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Resumo:  
 
 O trabalho foi feito a partir de um estudo de caso, analisando toda estrutura cênica do 
seriado. Como c omunicadores, esta, é importante para se construir uma boa análise crítica referente 
aos cenários de TV. Será comentado sobre as cores, as posições dos objetos, técnicas de produção e 
filmagem. O objetivo está em mostrar o quanto um cenário pode interferir no enredo da história, 
estando ele totalmente compatível com a ideologia do programa. O cenário do seriado "As Visões 
da Raven" foi pensado para atingir um tipo de público, onde este está situado nas classes média 
baixa. Chegou-se a esta conclusão devido ao estilo dos itens inseridos no cenário. As cores são de 
extrema importância pelo fato de terem uma grande influencia social e pscíquica. Levando para o 
telespectador uma ideia mais segura daquilo que a série quer demostrar. 
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Resumo:  
 
    Segundo Araújo (2003) o domínio da língua oral e escrita, é fundamental para a participação 
social e efetiva, pois é por meio dela que o homem se comunica, tem acesso a informação, expressa 
e defende pontos de vista, partilha e constrói visões de mundo, produz conhecimento. De acordo 
com Freire (2003) “Do ponto de vista educacional o trabalho pedagógico com Histórias em 
Quadrinhos convoca a aplicação de vários conhecimentos e demanda a construção de outros tantos 
novos. A maioria das histórias traz temas cotidianos e de interesse da criança, o que permite o leitor 
se reconhecer no personagem e verificar situações semelhantes às de sua própria vida. O leitor é 
levado a buscar experiências em seu conhecimento de mundo para preencher as lacunas existentes 
entre uma cena e outra, interagindo com o texto, adquirindo assim novos conhecimentos”. O 
trabalho pedagógico com as Histórias em Quadrinho poderá contribuir para o processo de 
alfabetização? A pesquisa de natureza exploratória tem os seguintes: Para que ocorra a construção 
de histórias em Quadrinhos pelos Educandos em processo de alfabet ização, será utilizado um 
Software Hagaquê que foi desenvolvido para ser usado por crianças que não tem o domínio sobre o 
uso do computador. Ele foi criado pela Unicamp e pode ser copiado gratuitamente e vem com um 
tutorial bastante simples, de fácil entendimento, onde facilitará o trabalho de que será conscientizar 
o Educador da importância de se trabalhar com Histórias em Quadrinhos na prática pedagógica. 
Transformando as salas de aulas em um espaço de leitura e escrita que estimule os educandos a 
desenvolverem tais habilidades. Com o intuito de atingir tais objetivos a análise será quanti-
qualitativa. Participam desta pesquisa alunos de 2° ao 5° ano do II Ciclo do Ensino Fundamental de 
uma escola Municipal da região do Vale do Paraíba. A instituição foi convidada a participar por 
meio de uma carta onde explicava os objetivo e métodos da pesquisa. Os responsáveis pelos alunos 
foram comunicados da pesquisa por do Termo Livre e Esclarecido e quando concordaram 
assinaram –o. Mediante a utilização do Software Hagáquê nota-se prendeu bastante a atenção de 
todos, estimulando-os a lerem e a escreverem histórias em quadrinhos onde resultará um avanço na 
alfabetização. 
 
Palavra chave: Palavras – chaves: Histórias em Quadrinhos, Prática Pedagógica e Software 
Educativo. 
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Resumo:  
 
      Introdução Como uma ciência, que estuda, previne e trata os distúrbios do movimento humano 
gerados por alterações genéticas, traumas, doenças adquiridas, alterações patológicas e suas 
repercussões psíquicas e orgânicas, a fisioterapia tem como propósito preservar, manter, 
desenvolver ou restaurar a integridade dos órgãos, sistemas ou funções” (COOFITO, 2009.) Das 
patologias mais recorrentes nos tratamentos Fisioterapeuticos, estão às patologias posturais, 
principalmente as que acometem a coluna vertebral. Muitas destas patologias são promotoras de 
inúmeras morbidades, tais como afastamento do ambiente de trabalho, dependências físicas e 
principalmente dor. Para combater estas enfermidades, a Fisioterapia lança mão de terapias 
especificas para a reabilitação, tais como RPG (Reeducação Postural Global), ISO. Stretching, 
RMA (Reconstrução Musculo Articular), Pilates entre outros. Estas terapias posturais submetem o 
paciente a posturas estáticas pré-definidas, que visam restabelecer a estabilidade corporal de modo 
global. Uma das mais importantes necessidades deste tratamento é o retorno que o paciente recebe 
sobre a manutenção das posturas executadas durante os exercícios. Hoje esse retorno cognitivo é 
dado apenas através da intervenção verbal do fisioterapeuta. Objetivos Oferecer um retorno visual 
ao paciente, durante a consulta, através de uma interface gráfica que se utiliza da tecnologia de 
realidade virtual não imersiva. No qual um “avatar” que responde aos movimentos do paciente o 
auxilia na execução das posturas terapêuticas. Possibilitar ao paciente, maior percepção do 
tratamento e ampliação da consciência corporal. Proporcionar, através da interface gráfica, a 
identificação de assimetrias corporais e permitir ao paciente uma ação corretiva imediata para 
otimizar o tratamento e acelerar a cura. Realidade Virtual Hoje são cada vez mais estreitas as 
relações entre as áreas da saúde e da tecnologia de ponta. Tornou-se maior a integração entre 
profissionais da saúde e áreas, como engenharia, ciências da computação, tecnologia da informação, 
design entre outros que viabilizam a aquisição de informações e o monitoramento de dados e 
diagnósticos durante os tratamentos. Dentre as avançadas tecnologias existentes, a Realidade 
Virtual (RV) é uma vertente que vem penetrando na atividade dos profissionais da saúde. Segundo 
Sveistrup, H., (2004). “a mesma tem sua aplicabilidade na reabilitação motora, correção do 
equilíbrio, melhoria da locomoção, funcionalidade das extremidades superiores e inferiores do 
corpo e tolerância à dor” “A terapia baseada em RV se mostra promissora uma vez que potencializa 
o tratamento, acelerando a recuperação e aumentando a percepção do paciente, alem de possibilitar 
avaliações quantitativas e uma adaptação mais correta do modo de tratamento do terapeuta” Porém 
ainda vê-se necessário não só o desenvolvimento de novos equipamentos, como também de 
softwares e interfaces adequadas, para se adaptar aos mais variados casos patológicos. Assim 
podemos tomar como exemplo as patologias posturais que não apresentam nenhum estudo nesse 
sentido.  
Palavra chave: Interface, Realidade Virtual, Fisioterapia, Patologias posturais 
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Resumo:  
 
    Atualmente o Brasil investe grandemente no setor de biocomb ustíveis, como o etanol e o 
biodiesel. No entanto, a produção destes compostos gera subprodutos e resíduos em grande 
quantidade, como a glicerina no caso do biodiesel os quais necessitam ser aproveitados para se 
evitar problemas ecológicos. A glicerina pode ser facilmente purificada para obtenção de glicerol 
com alto grau de pureza. O glicerol pode ser empregado como fonte de carbono para 
microorganismos na produção de inúmeros insumos, dentre eles está o ácido ribonucleotídeo 
(RNA) usado nas indústrias alimentícia, por suas propriedades potenciadoras de sabor, e 
farmacêutica, na formulação de novos fármacos com propriedades antivirais e antitumorais. 
Entretanto, como se trata de um produto intracelular é necessário sua extração do interior das 
células. Este processo chamado de rompimento celular pode ser realizado de diversas maneiras por 
métodos físico, químicos ou físico-químicos. Contudo, recentemente novas técnicas para obtenção 
de materiais intracelulares através de mé todos mais amenos e simples vêm sido desenvolvidas 
Essas técnicas visam a permeabilização das células ao invés da lise total, com isso as etapas de 
purificação podem ser mais facilmente integradas ao processo de produção diminuindo assim o 
custo total. A permeabilização pode ser realizada empregando-se uma substância anfótera, 
geralmente chamada de tensoativo ou popularmente detergente. Entretanto, essas substâncias são 
geralmente agressivas ao meio ambiente tornando a sua utilização em grande escala ecologicamente 
inviável. Uma alternativa seria o emprego de detergentes naturais, os quais são biodegradáveis, 
como o grupo das saponinas provenientes de folhas de vegetais superiores. A ação permeabilizante 
ou até de rompimento das saponinas já foi verificada para diversos tipos de seres vivos, como larvas 
de insetos e protozoários, no entanto não foi encontrado relato sob sua ação sobre células 
microbianas. Neste contexto, o objetivo do trabalho será o estudo da permeabilizaçã o de células de 
Kluyveromyces marxianus var. lactis CCT 4086 (KM) para extração de RNA utilizando saponina 
como alternativa aos processos tradicionais de rompimento celular. Primeiramente, serão realizadas 
fermentações para produção das células microbianas. Em seguida, testes iniciais de permeabilização 
serão realizados para definição da região de estudo a ser melhor investigada, mais adiante, 
utilizando a metodologia de delineamento experimental. A verificação da permeabilização será 
realizada pela quantificação de células microbianas viáveis, assim como a concentração de RNA 
antes e após o tratamento com saponina. Esse projeto pretende comprovar a eficácia da saponina na 
permeabilização de células de KM para obtenção de RNA e também criar base técnica para uma 
nova tecnologia, brasileira e autosustentável, no campo da biotecnologia. Agradecimentos: FAPESP 
e USP. 
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Resumo:  
 
     O maracujá foi a primeira fruta silvestre que os descobridores notaram na América, é utilizado 
como planta medicinal há muitos anos. É de extrema relevância estudos sobre as propriedades 
antimicrobianas do maracujá amarelo, visto que é de baixo custo e uma alternativa para sanificação 
de frutas e hortaliças, assim como tratamento tópico de alguns patógenos humanos. Staphylococcus 
aureus, responsável por intoxicações alimentares e infecções, apresenta resistência a vários agentes 
antimicrobianos, sendo parte da microbiota de manipuladores de alimentos, assim como a 
população em geral (presente no couro cabeludo, pele e mucosas), portanto, a busca por substâncias 
que apresentem efeito inibitório sobre este microrganismo é cada vez maior. Quatro quilos e meio 
de Passiflora edulis Sims f. flavicarpa (pH do solo 4,7) foram lavadas em água corrente com auxílio 
de escova, higienizadas em solução de hipoclorito de sódio (200 ppm) por 15 minutos e enxaguadas 
em água corrente para a remoção de resíduos do hipoclorito. Depois de higienizados, os frutos 
foram cortados e suas frações separadas em Becker esterilizado. Com auxílio de uma colher 
esterilizada foi removida a parte interna e a película e com uma faca esterilizada os frutos foram 
descascados, sobrando a parte interna da casca. Metade das sementes, casca e película interna foram 
lavadas em água corrente, secas em estufa a 45 °C por cinco dias e o restante congelado. A 
mucilagem foi retirada manualmente (com luva) da polpa e a película interna lavada em água 
corrente. Com uma peneira de metal esterilizada separou-se o suco, sendo metade congelado e o 
restante clarificado por centrifugação a 3200 rpm durante 15 minutos e o sobrenadante retirado com 
auxílio de pipeta esterilizada e congelado (integral) para posterior utilização. A parte interna da 
casca foi pesada (1,5 kg), triturada em liquidificador industrial (Mersen, Campinas, São Paulo), 
coloc ada em recipiente de metal com um litro de água destilada e 3 mL de ácido cítrico a 3%, em 
seguida foi levada ao fogo e permaneceu em fervura por 30 minutos, agitado continuamente. Depois 
de atingir temperatura ambiente, foi apertada em tecido de algodão para a retirada da pectina, sendo 
utilizado somente o resíduo restante no tecido. Para cada parte retirada do fruto, 50g foram 
misturadas, em liquidificador esterilizado, em 250 mL de água destilada, a mistura foi colocada em 
vidro âmbar, esterilizado em autoclave 121 ºC por 15 minutos. Os extratos foram agitados durante 3 
minutos por dia, por 3 dias e mantido sob refrigeração. Após esse período, a cada 20 mL dos 
extratos foram adicionados 0,76g de agar Müller-Hinton (método de diluição em ágar), medidos o 
pH, esterilizados em autoclave e plaqueados (em duplicata). O mesmo procedimento foi repetido, 
entretanto, após o pH ter sido medido, aos meios foi adicionado tampão de hidróxido de sódio 
(NaOH com pH 9,0) até que cada mis tura atingisse pH 7,0, para controle da acidez do meio sobre 
os microrganismos. Foram ainda preparados meios sem adição de extratos para controle do 
crescimento microbiano. Cepas de Staphylococcus aureus oriundas da coleção de culturas da 
Universidade de Taubaté (CCUT) foram reativadas em agar BHI. Após incubação por 24h a 37 ºC, 
para cada cepa foi preparada uma suspensão em 10 mL de solução salina (NaCl a 0,9%) 
esterilizada, compatível ao padrão 0,5 da escala de MacFarland (aproximadamente 1,5 x 108 



 
cels/ml). Com auxílio de pipeta automática, as suspensões foram transferidas para um repicador de 
Steers para serem semeadas nas placas previamente preparadas. Depois de incubadas a 37 ºC por 
24h, a leitura foi realizada observando-se a presença ou ausência de crescimento no meio. Somente 
os extratos de semente e película interna secos inibiram 100% das cepas testadas, tanto em pH ácido 
quanto neutro. Extratos aquosos de sementes e película interna secas de Passiflora edulis Sim s f. 
flavicarpa demonstraram o melhor potencial inibitório sobre Staphylococcus aureus. 
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Resumo: 
 

A indústria têxtil produz grandes quantidades de águas residuárias que contém significantes 
concentrações de contaminantes  que podem ser caracterizados com alto nível de conteúdo orgânico 
e cor. Desta forma, de modo a se permitir o descarte deste tipo de efluentes tóxicos, eficientes 
métodos de tratamento devem ser desenvolvidos. Os chamados processos oxidativos avançados tem 
emergido como tecnologias de tratamento destes efluentes de modo a permitir a mineralização de 
aromáticos não biodegradáveis presentes nas moléculas dos corantes em CO2, H2O e íons 
inorgânicos. O objetivo deste trabalho é o estudo do processo de descoloração do corante Direct 
Red 23 via processo oxidativo avançado UV/H2O2. Os fatores de entrada são: pH, Temperatura, 
Concentração de corante, Volume de H2O2;  Concentração de NaCl e Concentração de Na2SO4 . O 
processo de tintura requer a adição de sais inorgânicos, os quais possuem diferentes funções na 
exaustão de produtos têxteis de acordo com corantes e fibras utilizados. Desta forma, foram 
inseridos na matriz experimental os sais cloreto e sulfato de sódio de forma a verificar-se a ação 
destes sais no processo oxidativo.  Utilizou-se como base de dados uma matriz de Taguchi L16. 
Obteve-se um modelo de regressão, e a um nível de significância de 5%, foram significativos os 
fatores volume de H2O2, pH e concentração do corante. Observa-se que o modelo consegue 
expressar 85,4% da variabilidade do processo de descoloração. Obteve-se um resultado médio de 
72,2 % de descoloração.  
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Resumo:  
 
      O modelamento CFD ( Computational Fluid Dynamics) aplica-se ao estudo de sistemas que 
envolvem o escoamento de fluidos, transferência d e calor, dispersão de poluentes e outros 
fenômenos associados (reações químicas, por exemplo), utilizando métodos numéricos 
desenvolvidos computacionalmente. Baseia-se na solução numérica das equações da conservação 
da massa (continuidade), equação da conservação da quantidade de movimento (Navier-Stokes) e a 
equação de conservação da energia. Um dos métodos numéricos mais aplicados atualmente é o 
método de volumes finitos. O método numérico de volumes finitos tem experimentado um 
crescimento exponencial por parte dos pesquisadores na última década, com diversas aplicações 
como, por exemplo, em todos os processos de produção de energia, em fenômenos ambientais 
(previsão da dispersão de poluentes na atmosfera, águas e solo), projetos de equipamentos térmicos 
(trocadores de calor, caldeiras, condensadores, etc), engenharia aeronáutica e espacial, engenharia 
de reatores, bioengenharia, etc. Este método numérico é atualmente o método mais bem 
estabelecido e minuciosamente valida do, sendo utilizado nos mais populares códigos CFD como 
FLUENT, CFX, PHOENICS e STAR-CD. O estudo da convecção natural em cavidades é um 
assunto de grande importância, tanto do ponto de vista teórico, quanto prático, com enorme 
aplicação na engenharia como, por exemplo, nas técnicas de construções de edifícios, visando o 
conforto térmico, operação (tecnologia) de reatores nucleares, tecnologia de captação de energia 
solar, armazenamento de energia, estudos do ar em laboratórios biológicos, unidades de produtos 
farmacêuticos, produção de equipamento eletrônico, processamento de alimentos, armazenamento 
de grãos, entre outros. O trabalho ora apresentado visa a aplicação do método numérico de volumes 
finitos ao problema de convecção natural em uma cavidade retangular de razão de aspecto igual a 2, 
através da simulação numérica utilizando o aplicativo CFD-Studio do Sinmec da UFSC. O 
escoamento estudado é modelado usando as equações de conservação da massa, conservação da 
quantidade de movimento e conservação da energia, para um escoamento bidimensional, laminar, 
inco mpressível, considerando a aproximação de Boussinesq. São consideradas duas configurações 
com diferentes condições de contorno para superfícies com temperatura prescrita e superfície 
adiabática. A influência do número de Rayleigh sobre os padrões de escoamento é analisada através 
dos campos de velocidade e temperatura, sendo que as simulações são feitas para valores de 
Rayleigh de 103 e 106. Através da variação do número de Rayleigh é possível verificar qual dos 
processos de transferência de calor, condução ou convecção é dominante em cada configuração, 
através da análise dos perfis simulados. A validade dos dados é obtida ao compararmos as 
simulações com os resultados disponíveis no artigo de Corcione (2003). Corcione, M., “Effects of 
the thermal boundary conditions at the sidewalls upon natural convection in rectangular enclosures 
heated from below and cooled from above”, International Journal of Thermal Sciences, Vol. 42, pp. 
199-208, 2003. Suporte Financeiro: PICUSP/SANTANDER 
 
Palavra chave: Cavidade retangular, volumes finitos, CFD-STUDIO 



 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Engenharia Química 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANÁLISE E OTIMIZAÇÃO EXERGOECONÔMICAS (OU TERMOECONÔMICAS) DE 
UM CICLO A VAPOR QUEIMANDO RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS 

 
Heloisa Tanimoto 

helotanimoto@yahoo.com.br 
Escola de Engenharia de Lorena - USP 

Oswaldo Luiz Cobra Guimarães  
Prof. Dr. Adriano Francisco Siqueira 

 
Orientador (a):  Prof. Dr. Marcelo Rodrigues de Holanda 
 
Resumo: 
 

Os modelos de otimização constituem uma importante contribuição para a geração de 
alternativas de configurações e para a interpretação das relações que se estabelecem entre os 
componentes. A modelagem de sistemas energéticos a partir das equações básicas da 
Termodinâmica permite a simulação operacional de tais unidades numa faixa de valores pertinente 
para os parâmetros assumidos como variáveis de decisão. A análise por meio da 2a Lei da 
Termodinâmica, associada à análise econômica, ganhou difusão nas últimas duas décadas e é hoje 
conhecida como análise termoeconômica ou exergoeconômica. Esta abordagem pode ou não estar 
associada ao emprego de modelos de otimização, caso no qual pode ter por objetivo minimizar os 
custos operacionais ou as irreversibilidades do sistema como um todo, assim como pode primar pela 
maximização do benefício líquido do projeto. Este trabalho tem como objetivo desenvolver, com a 
ajuda de parte do modelo de otimização proposto em Holanda (2003) e para um ciclo a vapor, de 
acordo com o critério de minimização dos custos de investimento e operação/manutenção, o 
cálculo/otimização de custos exergéticos e exergoeconômicos (incluindo o custo do controle 
ambiental), a fim de investigar a possibilidade de implantação deste sistema de cogeração 
destruindo lixo urbano na Região de Guaratinguetá. 
 
Palavras-chave: resíduo sólido municipal, ciclo a vapor, custos exergéticos e termoeconômicos, 
exergoeconomia 
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Resumo:  
 
     Nos dias de hoje, ma teriais com comportamento adequado em temperaturas elevadas e 
ambientes agressivos tornaram-se uma necessidade científica, tecnológica e econômica. Estas 
necessidades requerem materiais disponíveis para trabalhos em condições próximas dos limites de 
sua capacidade, de tal forma que conjuguem uma combinação de boas propriedades a altas 
temperaturas e resistência aos processos de degradação, condições evidentemente necessárias para 
resistir a ambientes de serviços hostis por um longo período de tempo. Nessa linha de raciocínio, 
estudos com o objetivo de aumentar a eficiência de turbinas a gás procuram otimizar as técnicas de 
tratamentos termomecânicos utilizando-se principalmente a liga Ti-6Al-4V, por apresentar melhor 
adaptação e maior efetividade no controle dos processos de conformação. Para este estudo, a liga 
Ti-6Al-4V foi utilizada na forma de barras cilíndricas, na condição forjada e recozida a 190 ºC 
durante 6 horas e resfriada ao ar (como recebida), tendo como objetivo avaliar a resistência à 
fluência da liga (Ti-6Al-4V) com tratamento térmico e da liga com recobrimento cerâmico. Através 
de tratamento térmico foi obtida a estrutura de Widmanstätten. O recobrimento cerâmico foi obtido 
a partir de zircônia parcialmente estabilizada com ítria (8% peso) (Metco 204B-NS) com 
CoNiCrAlY (AMDRY 995C) foram depositados por aspersão térmica em um substrato de Ti-6Al-
4V. Testes de fluência com carga constante foram realizados na liga Ti-6Al-4V em níveis de tensão 
de 125 a 319 MPa a 600°C. A liga com estrutura de Widmanstätten e com recobrimento cerâmico 
apresentaram boa resistência à fluência e maior tempo em vida à fluência se comparados à liga 
como recebida. 
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Resumo:  
 
 A divulgação dos cursos da USP nas Feiras das Profissões tem sido de extensã o de alta 
relevância no contexto comunicação das atividades da USP a alunos do nível médio e fundamental 
como fonte de motivação para trazer esses alunos para dentro da USP. A utilização de 
equipamentos e dispositivos de demonstração, bem como a presença de alunos de graduação nos 
stands são fatores que podem contribuir sobremaneira para o sucesso desses eventos. Atualmente 
temos as Feiras do Interior e da Capital, que pela sua importância, justificaria um esforço de 
melhoria da qualidade criando uma identidade da unidade representada no stand (no caso a EEL).O 
projeto e desenvolvimento de equipamentos, dispositivos e posteres teriam como diretriz a obtenção 
de equipamentos e dispositivos de simples construção, montagem e facilidade de transporte, mas 
que chamem a atenção e produzam efeito atrativo no stand, além de servirem como complementos 
de conceitos presentes nas áreas de Física, Química e Biologia explorados no nível médio. Nesse 
projeto seriam envolvidos 8 alunos, se ndo 2 de curso de graduação da EEL (Engenharia Química, 
Engenharia Industrial Química, Engenharia de Materiais e Engenharia Bioquímica), que 
parfticipariam no desenvolvimento e atuariam nos stands nas feiras e recebimento de visitas das 
escolas. 
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Res umo:  
 
     A hidrólise ácida de materiais lignocelulósicos é implementada com a intenção de obter açúcares 
fermentáveis. Durante esse processo, são também gerados compostos tóxicos prejudiciais aos 
microorganismos durante o desenvolvimento de processos fermentativos. No presente trabalho, foi 
verificada a remoção de furfural e 5-Hidroximetilfurfural (HMF) em hidrolisado de bagaço de cana-
de-açúcar num período de 24h pelas leveduras Issatchenkia occidentalis CCTCC M 206097 e 
Issatchenkia orientalis CCTCC M 206098. Os resultados para cada levedura foram comparados.A 
biodestoxificação foi realizada em duas condições de hidrolisado: um concentrado até um volume 
de 1/5 do volume inicial (H5C) e um que não passou pelo processo de concentração (HNC), à fim 
de obter diferentes concentrações de furfural (0,0018g/L no HNC e 0,016g/L no H5C), HMF 
(0,004g/L no HNC e 0,02g/L no H5C) e de açúcares como D-glicose (0,37g/L no HNC e 1,83g/L 
no H5C) e D-xilose (11,30g/L no HNC e 51,50g/L no H5C). O pH foi ajustado a um valor de 5,5 
utilizando pastilhas de NaOH. Os ensaios ocorreram em incubadora de movimento rotatório a 30ºC, 
sob 200rpm por 24h. Utilizaram-se frascos Erlenmeyer de 125mL com 50mL de hidrolisado nutrido 
com (NH4)2SO4 (5,0g/L), MgSO4.7H2O (0,2g/L), K2HPO4 (1,0g/L), CaCl2 (0,1g/L), Uréia 
(2,0g/L) e Extrato de Levedura (6,0g/L) e inoculados com 0,5g/L de suspensão celular.Em relação a 
I. occidentalis, foi observado uma remoção de 100% de furfural e HMF, enquanto 100% de glicose 
e 28,32% de xilose foram consumidos no hidrolisado não concentrado. No hidrolisado concentrado, 
essa mesma levedura apresentou uma remoção de 68,75% de furfural e 85% de HMF enquanto 0% 
de glicose e 0,58% de xilose foram consumidos. Para a levedura da espécie I. orientalis, foi 
observada uma remoção de 0% de furfural e 50% de HMF enquanto 100% de glicose e 5.31% de 
xilose foram consumidos no hidrolisado não concentrado contra uma remoção de 56,25% de 
furfural e 80% de HMF e um consumo de 79,24% de glicose e 2,52% de xilose no hidrolisado 
concentrado.Observando os resultados do experimento, nota-se uma diferença entre as duas 
espécies de levedura. A I. occidentalis sofre uma inibição maior para concentrações maiores de 
furanos, porém consome muito menos os açúcares. A I. orientalis, por outro lado, aumenta 
significativamente a remoção dos inibidores em concentrações maiores destes, também consumindo 
uma menor quantidade de açúcares. Conclui-se que a implementação de um processo de 
biodestoxificação utilizando essas leveduras como pré-tratamento ao processo de fermentação pode 
ser de grande interesse em vias biotecnológicas de obtenção de produtos de açúcares fermentáveis. 
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Resumo:  
 
 
Os modelos de otimização constituem uma importante contribuição para a geração de alternativas 
de configurações e para a interpretação das relações que se estabelecem entre os componentes. A 
modelagem de sistemas energéticos a partir das equações básicas da Termodinâmica permite a 
simulação operacional de tais unidades numa faixa de valores pertinente para os parâmetros 
assumidos como variáveis de decisão. A análise por meio da 2a Lei da Termodinâmica, associada à 
análise econômica, ganhou difusão nas últimas duas décadas e é hoje conhecida como análise 
termoeconômica ou exergoeconômica. Esta abordagem pode ou não estar associada ao emprego de 
modelos de otimização, caso no qual pode ter por objetivo minimizar os custos operacionais ou as 
irreversibilidades do sistema como um todo, assim como pode primar pela maximização do 
benefício líquido do projeto. Este trabalho tem como objetivo desenvolver, com a ajuda do modelo 
“environômico” proposto em Holanda (2003) e para um ciclo a vapor, o cálculo/otimização das 
rendas energéticas e dos custos do controle ambiental e do dano social anualizados, a fim de 
sinalizar, em relação a alguns cenários, as melhores perspectivas de se fazer a cogeração com lixo 
urbano sob a ótica da gestão ambiental, isto é, selecionar as melhores rotas de controle das emissões 
de poluentes atmosféricos. 
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termoeconômica/ambiental 
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Resumo:  
 
    O objetivo principal da pesquisa é desenvolver análise exergoeconômica e sem a "internalização" 
de externalidades, utilizando para isto o modelo encerrado em Balestieri (2002) (Análise pelo Custo 
Exergético), nas centrais de cogeração abordadas em Holanda (1998) e Holanda e Balestieri (1999a; 
1999b) no intuito de se obter o custo exergético de todos os fluxos que se inter-relacionam com a 
estrutura formada por estes sistemas de cogeração com lixo urbano, os quais visam o atendimento 
prioritário de empresas de reciclagem localizadas em um pólo industrial. 
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Resumo: 
 
  Biorrefinaria é o processo de conversão da biomassa em uma variedade de produtos, com pouco 
desperdício e mínimas emissões. Através da biorrefinaria é possível transformar materiais brutos de 
fonte renovável, como bagaço de cana, em produtos de maior valor agregado, como combustíveis, 
materiais, produtos químicos, etc. Dentro deste contexto, a lignina possui um potencial para 
obtenção de produtos de maior valor agregado dependendo do tipo de reação a qual é submetida.A 
oxidação é utilizada para obtenção de ligninas com características dispersantes e quelantes, que 
podem ser aplicadas desde tratamento de efluentes a produtos auxiliares têxteis.A oxidação pode ser 
conduzida utilizando-se peróxido de hidrogênio, que em meio alcalino sob aquecimento reage com 
a lignina promovendo a abertura dos anéis fenólicos e incorporação de grupos carboxílicos na 
estrutura da macromolécula, promovendo um aumento da solubilidade da lignina em água. 
Dependo das condições de pH e concentração de agente oxidante na reação, as oxiligninas podem 
ter variações na eficiência de quelação de metais e dispersão, como também de outras 
características.Essas duas variáveis de processo alteram significativamente o comportamento em 
solução das oxiligninas, que pode ser observado através de ferramentas de espalhamento de raios-X 
a baixo ângulo (SAXS) e microscopia eletrônica de varredura (MEV).Resolver a estrutura de 
macromoléculas é importante para predizer suas propriedades, e em alguns casos a estrutura 
determina a função do composto no meio. Essa ferramenta aliada às análises de MEV tornam-se 
importantes, já que através delas é possível correlacionar as melhores condições de pH e 
concentração de oxidante para se obter eficiência acentuada nas características finais das 
oxiligninas.Foram realizadas medidas das oxiliginas em diferentes concentrações para verificar se 
as amostras apresentavam mudança conformacional em função da concentração, pode-se verificar 
diferentes concentrações de oxiligninas, apresentam o mesmo perfil de espalhamento, 
caracterizando-se assim um sistema diluído.A partir dos dados de SAXS, foi realizado o 
procedimento de análise de globularidade de Kratky-Porod [I(q)*q2/q], onde objetos globulares 
possuem um máximo bem definido. De acordo com os gráficos obtidos, a lignina sem oxidação é a 
única que apresenta perfil globular, ao passo que as demais apresentam características de moléculas 
elongadas ou cilíndricas, como também demonstrado por  Ula, V. et. al, 2004. Análise de Guinier 
para objetos globulares 
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de Rg, preservando as características conformacionais.Quando se utiliza pH fortemente alcalino, há 
problemas de instabilidade do agente oxidante, que se decompõe rapidamente prejudicando a 
eficiência da reação. Este fato indica que as melhores condições de processamento ocorrem em pH 
12,5 com aumento da concentração do agente oxidante, já que nestas condições é possível obter 
moléculas de tamanho menor.Além disso, analises de MEV demonstram que a lignina sem 
oxidação possui uma forma esférica, bem definida, de tamanho maior que as demias ligninas que 
apresenta, perfil de moléculas elongadas. Quando é feita a mudança de concentração de agente 
oxidante há uma significativa mudança de conformação de moléculas elongadas à cilíndricas.Para 
se obter uma maior fragmentação das oxiligninas as condições ideais encontram-se em pH 12.5 e 40 
volumes de oxidante. Esta condição verificada em testes de aplicação das oxiligninas como 
dispersantes, apresenta também uma melhor performance. 
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Resumo:  
 
 As hidrotalcitas, também conhecidos como argilas aniônicas, são hidróxidos duplos 
lamelares de fórmula M2+1-x M3+x ( OH)-1 2 An-x/n yH2O, 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 de carga n. As hidrotalcitas 
apresentam elevada capacidade de troca aniônica podendo ser uma alternativa viável para o uso 
industrial de catalisadores para a obtenção de olefinas a partir da desidrogenação oxidativa de 
alcanos leves. Na maioria das suas aplicações, as hidrotalcitas são utilizadas na forma calcinada, 
constituída de uma mistura sólida de óxidos metálicos. São utilizadas como catalisadores e 
precursores de catalisadores, trocadores iônicos, materiais adsorventes e em aplicações nos campos 
medicinal e ambiental de contaminantes. O presente trabalho teve por objetivo preparar, caracterizar 
e estudar as propriedades ácidas e/ou básicas dos catalisadores de óxido de vanádio suportado sobre 
óxidos mistos à base de Zn/Mg/Al mediante a reação de decomposição do isopropanol. Os 
precursores tipo hidrotalcita foram preparados empregando-se o método de coprecipitação contínua 
sob condições de pH e temperatura constante. Foram utilizadas soluções aquosas contendo 1,0 
mol/L dos sais de Mg(NO3)2.6H2O, Al(NO3)3.9H2O e Zn(NO3)2.6H2O com relação molar de 
Zn/Mg/Al igual 1,0. Utilizou-se como agente precipitante uma solução de 1,5 mol/L de Na2CO3. A 
mistura dos sais contendo os cátions (Zn2+, Mg2+ e Al3+) e o agente precipitante foi alimentada 
em um reator de mistura contínuo (150 mL) sob forte agitação mecânica. A temperatura durante a 
reação foi constante em 55°C e o pH foi de 10 +/-0,5. Os precursores foram lavados, secos a 90°C 
em estufa por 24 h e calcinados 450°C por 4 h sob ar sintético em uma mufla. Os catalisadores 
foram preparados por impregnação com uma solução aquosa de NH4VO3 a 70°C num 
rotoevaporador. A concentração nominal de vanádio sobre os precursores óxidos foi de 1 a 3% (p/p) 
de V. Os sólidos foram calcinados a 450°C por 4 h sob ar sintético. As análises de difração de raios 
X dos materiais sintetizados most raram que no caso do precursor seco, observou-se somente os 
picos correspondentes aos padrões de difração da hidrotalcita na forma de hidroxicarbonato e no 
material calcinado observou-se uma mistura de fases de MgO-periclásio e ZnO-zincita. Os 
resultados obtidos pela reação de decomposição do isopropanol apresentaram uma maior 
seletividade para acetona no suporte, por apresentar maior número de sítios básicos. Com a 
presença de vanádio na estrutura da hidrotalcita a formação de propileno foi favorecida, devido à 
presença de sítios ácidos no catalisador. As condições utilizadas neste trabalho mostraram que o 
método empregado na síntese dos precursores proporcionou a formação de óxidos mistos com 
características de materiais puros e que as propriedades ácidas e básicas do suporte foram 
modificadas com a adição de vanádio. 
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Resumo:  
 
     Objetivo Este trabalho tem como objetivo demonstrar a metodologia de determinação da 
concentração de proteínas em um extrato enzimático comercial, de acordo com o método de Lowry. 
2. Material e Métodos Para realização do método de Lowry foram preparados três reagentes: A, B1, 
B2 e C. O reagente A foi preparado com 20g de Na2CO3, 4g de NaOH e 1000 mL de água 
destilada. O reagente B1 foi preparado com 1g de CuSO4.5H2O e completou-se o volume para 100 
mL com água destilada. O reagente B2 foi preparado com 2g de Tartarato de Na2K e completou-se 
o volume para 100 mL com água destilada. O reagente C foi preparado misturando 1mL de B1, 
1mL de B2 e 100mL de água destilada. Foram também utilizados ácido tricloroacético 10% em 
água destilada e reagente de Folin 1N. O extrato foi centrifugado a 12.000 rpm por 30 min, para 
remoção de sólidos insolúveis. Em seguida, 1mL do sobrenadante foi colocado em outro tubo, onde 
1mL de ácido tricloroacético 10% foi adicionado e a mistura incubada em geladeira por 60 min. 
Centrifugou-se a mistura (12.000 rpm, por 30 min) e o precipitado foi ressuspendido com 1mL do 
reagente A. Foram incubados em um tubo de ensaio 0,5mL da amostra e 5mL do reagente C, por 10 
min. Logo após, foi adicionado 0,5 mL de reagente de Folin 1N a mistura. Após 30 min, foram 
feitas as leituras das absorbâncias em espectrofotômetro à 750nm. As análises foram realizadas em 
triplicata. Foi plotado um gráfico absorbância em função da concentração de proteína de uma 
solução padrão de albumina e chegou-se a seguinte equação: f(x)=1,024x-0,0745 (1) Os valores de 
absorbância das amostras foram transformados em concentração de proteínas utilizando-se a curva 
padrão feita com albumina. 3. Resultados Foi observado que as diluições 1:200 e 1:400 forneceram 
resultados que se encontravam dentro da curva padrão. Os resultados obtidos foram os seguintes: 
Para a diluição 1:200, nas amostras A, B e C leu-se absorbâncias de 0,59, 0,60 e 0,57, 
respectivamente. Para a diluição 1:400, nas amostras A, B e C leu-se absorbâncias de 0,34, 0,37 e 
0,36, respectivamente. Os valores supramencionados foram substituídos na equação 1 e, após os 
devidos cálculos, obteve-se a concentração média de 100,1 ± 2,56 mg/mL na diluição de 1:200 e 
110,22 ± 5,02 mg/mL de proteína na diluição 1:400. 4. Conclusão O método de determinação de 
proteínas utilizado se mostrou bastante satisfatório. Com a utilização dessa metodologia, foi 
possível observar que o extrato enzimático possui um alto teor de proteínas. 5. Referências 
Bibliográficas GHOSE, T.K. Measurement of cellulase activities. Pure & Appl. Chem., vol. 59, pp. 
257-268, 1987. Colaboradora: Adriane M. F. Milagres Agradecimentos: USP/PrG, Fapesp e 
CAPES 
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Resumo:  
 
          Bacillus thuringiensis var. israelensis é uma bactéria capaz de sintetizar um cristal protéico 
adjacente ao esporo, responsável pela ação tóxica contra insetos de importância sanitária, como os 
do gênero Aedes, Culex e Anopheles, transmissores dos vírus da dengue, da elefantíase e da 
malária, respectivamente. Outras linhagens de Bacillus thuringiensis são utilizadas para controle de 
pragas agrícolas e de outros insetos vetores de doenças. O ciclo de vida da bactéria começa com a 
germinação do esporo e, na fase vegetativa, a reprodução ocorre por fissão binária. Sob certas 
restrições como ausência de nutrientes ou acúmulo de metabólitos indesejáveis, Bacillus 
thuringiensis var. israelensis entra em processo de esporulação e, consequentemente, produção das 
toxinas. O cristal protéico é composto por quatro principais unidades protéicas: Cry4A, Cry4B, 
Cry11A e Cyt1A, que são chamadas proteínas cristalinas (Cry) ou δ endotoxinas, devido à sua 
estrutura cristalina. Nenhuma delas, isoladamente, exerce efeito tóxico, sendo, para isso, neces sária 
a presença das quatro sub-unidades. A toxidez é específica contra insetos e não exerce qualquer 
atividade sobre plantas, seres humanos ou outros animais. A ação da toxina acontece quando a larva 
do inseto ingere o cristal, que é solubilizado devido ao alto pH em conjunto com a ação de 
permeases do trato intestinal, resultando em peptídeos que formam poros na membrana do epitélio 
intestinal, desestabilizando os gradientes osmótico e iônico deste órgão. A ação da toxina acarreta 
danos irreversíveis no intestino, culminando com a morte da larva poucas horas após a sua ingestão. 
As doenças causadas por insetos constituem um sério problema de saúde pública mundial. A 
dengue é uma dessas principais doenças, e a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 
entre 50 a 100 milhões de pessoas se infectam anualmente, em mais de 100 países. No Brasil, as 
condições sócio-ambientais favorecem o desenvolvimento de Aedes aegypti, vetor da doença, e a 
utilização dos métodos tradiciona is de combate não têm sido eficientes. A utilização de inseticidas 
químicos, por exemplo, apresenta as desvantagens dos impactos ambientais negativos e também do 
desenvolvimento de resistência fisiológica dos vetores com o tempo, o que não ocorre com os 
bioinseticidas. Várias matérias-primas podem ser utilizadas como fonte de carbono em fermentação 
com Bacillus thuringiensis var. israelensis, como glicose, maltose, lactose, sacarose e glicerol. 
Também podem ser utilizados resíduos industriais, como melaço de cana-de-açúcar, soro de queijo, 
farinha de soja, levedura de cervejaria, extrato de batata e glicerina bruta. Além da fonte de 
carbono, é necessária uma fonte orgânica de nitrogênio, além de uma série de íons metálicos, como 
cálcio, zinco, manganês e magnésio. Novos investimentos têm sido feitos em pesquisas para 
otimização e redução do custo do processo, bem como a utilização de substratos alternativos na 
produção de bioinseticida por Bacillus thuringiensis var. israele nsis. 
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Resumo:  
 
 O enfoque deste trabalho é apresent ar a utilização de matrizes mudança de base para 
representar a orientação espacial (também denominada de atitude ) de um satélite artificial.A atitude 
pode ser definida como a posição angular de um sistema de coordenadas em relação a outro sistema 
de coordenadas.A parametrização ou representação da atitude pode se dar de diferentes modos.Uma 
das maneiras mais fundamentais é a matriz mudança de base(matriz dos cossenos diretores)entre 
dois sistemas,um sistema inercial e outro sistema que acompanha a rotação do 
satélite(Zanardi,2005;Wertz,1978),que aqui denominaremos de MATRIZ DE ATITUDE.Diferentes 
parametrizações são apresentados para definir os elementos da matriz de atitude,destacando-se os 
ângulos de Euler,vetor de rotação e quatérnions.Aplicações são feitas para obter os valores 
numéricos de cada representação de atitude a partir de um dado inicial. 2.FUNDAMENTAÇÃO 
TEORICA 2.1 MATRIZ DE ATITUDE A atitude de um satélite artificial está diretamente 
relacionada à sua orientação no espaço.Através da atitude pode-se conhecer a orientação espacial do 
satélite,uma vez que ele pode ser considerado como um corpo rígido e a atitude ser expressa pela 
relação entre dois sistemas de coordenadas,um deles fixo no satélite e o outro associado a um 
sistema de referência,o qual está usualmente relacionado com a Terra(sistema equatorial) ou à 
alguma outra referência celeste. Neste trabalho o sistema fixo no satélite(Oxyz) está associado ao 
seu sistema de eixos principais, com origem no seu centro de massa(CM), que acompanha 
movimento de rotação do satélite, sendo denominado de sistema principal, enquanto o sistema de 
referência(OXYZ) possui origem no CM do satélite,mas com eixos paralelos ao sistema Equatorial 
da Terra e aqui denominado de sistema do satélite.Assim a atitude do satélite pode ser dada pela 
matriz de rotação que transforma as coordenadas do sistema do satélite nas coord enadas do sistema 
principal.As componentes (x,y,z) e (X,Y,Z) de um vetor em cada um destes sistemas estão 
relacionadas através da matriz de rotação A (Zanardi,2005),isto é: (x y z) t = A(X Y Z)t, sendo que t 
representa a transposta da matriz 2.2 ÂNGULOS DE EULER Os ângulos de Euler são definidos 
por uma seqüência sucessiva de rotações nos 3 eixos coordenados a partir do sistema inicial (aqui o 
Sistema do Satélite) de modo a obter o sistema final (aqui o Sistema Principal).Uma seqüência do 
tipo 3-1-3 significa que a primeira rotação ocorre no eixo Z, a segunda rotação ocorre no eixo X 
intermediário e a terceira rotação ocorre no eixo z 2.3. VETOR DE ROTAÇÃO A matriz de atitude 
pode ser representada em termos do vetor de rotação, sendo definidos a direção do eixo de rotação 
do satélite e o ângulo de rotação.Cada elemento da matriz de rotação pode ser representada em 
termos das componentes(n1,n2,n3) de e do ângulo (Zanardi, 2005). 2.4. QUATÉRNIONS Uma 
outra parametrização da atitude pode ser dada pelos quatérnions.O quatérnion é útil na navegação 
inercial a bordo do satélite, não apresenta singularidades nas equações cinemáticas, apresenta uma 
regra de produtos conveniente para rotações sucessivas e a matriz de rotação em termos do 
quatérnion não depende de funções trigonométricas.No entanto o quatérnion possui uma  



 
 
componente a mais em relação aos ângulos de Euler e não possui uma interpretação física.O 
quatérnion (q) é determinado em função do ângulo de rotação e do eixo de rotação, definido por 
uma matriz (4x1), composta por uma parcela vetorial e uma parcela escalar. 4.COMENTÁRIOS 
FINAIS Neste trabalho buscou-se mostra a aplicação de matrizes mudança de base na representação 
de atitude de satélites artificiais,discutindo 3 diferentes parametrizações para os elementos desta 
matriz. Referências Bibliográficas ZANARDI, M.C. Dinâmica da atitude de satélites artificiais.Tese 
de Livre Docência,UNESP,Guaratinguetá,2005. WERTZ,J.R. Spacecraft Attitude Determination 
and Control. London,Reidel,vol.73,1978 
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Resumo:  
 
 Aproveitando as orientações dos PCN que tratam sobre a importância da experimentação no 
ensino de física e levando-se em conta as competências propostas por eles, esse trabalho foi 
realizado com o objetivo de auxiliar alunos do Ensino Médio na aprendizagem sobre ondas sonoras, 
além disso, foi possível também, estudar os princípios básicos de funcionamento dos refletores 
parabólicos. Para tanto foi aplicado a alunos do 3º ano de uma escola pública, um experimento 
utilizando refletores parabólicos para o estudo das ondas sonoras. O experimento consiste em dois 
refletores parabólicos posicionados um de frente para o outro a certa distância, de modo que o som 
emitido no foco de um dos refletores possa ser ouvido no foco do outro e vice-versa. 
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Resumo:  
 
    Técnicas de imobilização de enzimas têm sido estudadas devido a sua relevante importânc ia em 
bioprocessos enzimáticos. Uma das vantagens da imobilização em relação ao uso de enzimas livres 
é a possibilidade do reaproveitamento simplificado do biocatalizador em sistema de bateladas 
repetidas e também visando à ampliação de escala com maior facilidade ,assim como, o fato de 
apresentar normalmente maior estabilidade. Somado a isso algumas enzimas, como a xilose 
redutase, que são obtidas com muita dificuldade ou de forma trabalhosa; acarretando no aumento do 
custo do processo e também no tempo para a obtenção da proteína fundamental para o meio 
reacional; por isso sua reutilização, através da técnica de imobilização, é outro fator de relevante 
importância se comparado a um processo em que as enzimas estejam livres no meio. De uma forma 
geral, através da imobilização, busca-se proporcionar o uso da enzima por períodos prolongados em 
bioprocessos contínuos ou semicontínuos. Há quatro métodos básicos para imobilização: Ligação a 
superfícies, realizado por meio de ligações iônicas, ou através de ligações covalentes entre o suporte 
e o biocatalisador; Aprisionamento em matrizes porosas, método em que envolve a sintetização da 
matriz porosa em torno da enzima. Este método tem sido bastante estudado devido a possibilidade 
do uso de polímeros biocompatíveis que são usados como suporte, outra vantagem deste tipo de 
imobilização é a proteção ao biocatalisador em condições não adequadas como temperatura, pH e 
ação de inibidores. O método de imobilização por meio de contenção de membranas, também 
conhecido como encapsulamento, tem sido utilizado como uma alternativa auxiliadora ao 
aprisionamento em matriz porosa, vis to que apresenta maior capacidade de contenção de enzimas e 
previne perdas para o meio reacional. O quarto método básico de imobilização é por de auto-
agregação, envolvendo agregação natural ou artificialmente induzida, ou seja, os biocatalisadores 
são ligados entre si sem a necessidade de um suporte de imobilização, porém esses agregados 
naturais normalmente apresentam instabilidade relacionada à tensão de cisalhamento sendo 
necessário, portanto, adição de agentes químicos que fortaleçam a ligação. Finalmente, pode-se 
concluir que os bioprocessos podem ser otimizados pelo emprego de enzimas imobilizadas. 
Agradecimentos: CNPq, FAPESP, CAPES. 
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Resumo:  
 
    As enzimas oxidativas são um conjunto de proteínas com atividade catalítica normalmente com 
ferriprotoporfirina IX como grupo prostético. Esse grupo de enzimas cata lisa a redução de peróxido 
de hidrogênio e também uma vasta gama de compostos orgânicos e inorgânicos. Essas enzimas 
podem ser encontradas em microrganismos, plantas e animais. O termo peroxidase se refere a 
enzimas específicas (NADH peroxidase e glutationa peroxidase) e a enzimas não específicas 
(manganês-peroxidase). Peroxidases têm sido utilizadas para tratamento de contaminantes 
aromáticos e fenólicos encontrados em efluentes industriais, já que são menos susceptíveis a 
inibições que um organismo vivo enfrentaria num ambiente tóxico desses. Uma das principais 
enzimas utilizadas nesse tipo de tratamento é a Lignina-peroxidase que mineraliza uma grande 
variedade de compostos recalcitrantes, eficientes na descoloração de corantes sintéticos, os quais 
causam prejuízos ao meio ambiente. Esses compostos são difíceis de serem degradados devido a 
sua estrutura aromática complexa, daí um crescimento no interesse da utilização de enzimas 
oxidativas, pois são altamente seletivas e podem ser utilizadas em condições variadas. Outra 
aplicação de interesse industrial é a produção de polímeros condutores, dado a grande aplicação 
desse material, por exemplo, como proteção anti-corrosiva e diodos emissores de luz. Enzimas 
como a manganês-peroxidase, lacase e lignina-peroxidase podem ser utilizadas no 
biobranqueamento do papel, onde sua cor amarronzada é devido a lignina residual (10%), a qual 
pode ser degradada por tais enzimas, aumentando a alvura do produto. Peroxidases tem a 
capacidade de produzirem produtos cromogênicos em baixas concentrações, tornando fácil a 
preparação de uma mistura de enzimas e anticorpos conjugados que podem compor kits de 
diagnóstico. Tais enzimas também são utilizadas como biosensores altamente específicos ou, 
também, em ensaios para a detecção de anticorpos e antígenos. Ambas aplicações já utilizam 
enzimas de forma eficiente na indústria. Na produção de biocombustíveis também pode se encontrar 
aplicações para enzimas oxidativas no pré-tratamento da biomassa, removendo a lignina e deixando 
a celulose mais disponível à ação de enzimas hidrolíticas. Sendo assim, pode-se dizer que existem 
inúmeras áreas para aplicações de peroxidases, sendo hoje seu potencial praticamente inexplorado. 
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Resumo:  
 
 O biodiesel é um combustível alternativo ao diesel, não-tóxico, renovável e biodegradável. 
Este biocombustível é oxigenado e essencialmente livre de enxofre conseguindo ass im um 
combustível de chama mais limpa do que o diesel do petróleo, com emissões reduzidas de SOx, 
CO, hidrocarbonetos e substâncias particuladas. Este pode ser obtido por diferentes processos tais 
como o craqueamento, a esterificação ou pela transesterificação. Esta última, mais utilizada, 
consiste numa reação química de óleos vegetais ou de gorduras animais com o álcool (etanol ou 
metanol) estimulado por um catalisador. Desse processo também se extrai a glicerina, empregada 
para fabricação de sabonetes e diversos outros cosméticos. Para a produção de biodiesel existe 
ainda a possibilidade do meio ser homogêneo ou heterogêneo, sendo que a via homogênea é a mais 
utilizada, pois exige um menor tempo de reação e maior conversão. No processo heterogêneo 
obtém-se uma menor conversão em biodiesel, porém apresenta a vantagem de uma maior 
purificação dos produtos de reação e de poder recuperar o catalisador após a reação por simples 
filtração e a possibilidade do catalisador ser re utilizado novamente. A maior parte do biodiesel 
atualmente produzido no mundo deriva do óleo de soja, utilizando metanol e catalisador alcalino, 
porém, todos os óleos vegetais, enquadrados na categoria de óleos fixos ou triglicerídeos, podem ser 
transformados em biodiesel. Neste trabalho apresentamos os resultados obtidos do estudo sobre a 
viabilidade do uso de catalisadores sólidos utilizados na reação de transesterificação etílica do óleo 
de soja catalisada por óxido de nióbio dopado por potássio para obtenção de ésteres etílicos. Ácido 
nióbico calcinado a 450°C foi utilizado como suporte na preparação dos catalisadores os quais 
foram impregnados com uma solução aquosa de KOH. A quantidade molar de potássio sobre o 
suporte foi fixada em K/Nb = 1/3; 1/2 e 1/1. Para obtenção dos éteres etílicos, utilizou-se um reator 
com agitação mecânica em refluxo a pressão atmosférica e temperatura de 78,5°C. A mistura 
reacional foi composta por 300 mL de etanol anidro e 55,6 mL de óleo d e soja refinado (30/1 
molar). A quantidade de catalisador utilizado na reação foi de 10% p/p, em relação à massa do óleo. 
Nas análises por DRX das amostras, o nióbio calcinado possui estrutura amorfa e os catalisadores 
apresentaram pequena cristalinidade evidenciando uma fase TT do Nb2O5 e uma fase de KNbO3 
cuja largura dos picos demonstra certo grau de desordem. A taxa de conversão dos ésteres etílicos 
foi avaliada quantitativamente por espectroscopia por RMN de prótons. Os resultados mostraram 
que o aumento da quantidade de potássio sobre o Nb2O5 promove um aumento da fase KNbO3 e 
da conversão do óleo de soja a biodiesel. 
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Resumo:  
 
 O titânio e suas ligas apresentam uma excelente resistência à corrosão numa diversidade de 
meios, devido à formação de uma películ a passivadora de óxidos estáveis. O Ti e a liga Ti-6Al-4V 
são muito utilizados em implantes cirúrgicos e odontológicos. No entanto, recentemente, descobriu-
se que a liberação de Al e V no organismo poderia levar a efeitos citotóxicos e desordens 
neurológicas. Dessa forma, desenvolveram-se ligas de Ti contendo elementos atóxicos como Nb, 
Ta, Zr e Mo a fim de substituir a liga Ti-6Al-4V. Neste trabalho foi estudado o comportamento 
eletroquímico do Ti e das ligas Ti-xTa em solução fisiológica sem e com a presença de fluoretos, e 
com diferentes valores de pH. O estudo foi baseado em medições de potencial em circuito aberto, 
polarização potenciodinâmica e impedância eletroquímica. As ligas Ti-xTa (x = 20, 40, 60, 80 % 
em massa) foram obtidas por fusão a arco seguida de tratamento térmico por 48h à temperatura de 
1200ºC e resfriamento no forno. Dos lingotes destas ligas e do Ti-CP foram confeccionados os 
corpos de prova para o estudo eletroquímico. O eletrólito foi de Ringer de composição: 8,6 g NaCl 
+ 0,3 g KCl + 0,33 g CaCl2-2H20 em 1000 mL de água deionizada. O pH natural desta solução está 
em torno de 7,5. Para se analisar os efeitos da presença de fluoretos e do pH, foi adicionado NaF 
para se obter uma concentração de fluoreto total de 1000 ppm; o potencial hidrogeniônico da 
solução foi também ajustado a 2 e 5. A temperatura de trabalho foi a ambiente. O eletrodo de 
referência foi o de calomelano saturado (ECS) e o contra-eletrodo foi uma folha de platina. As 
evoluções das respostas eletroquímicas E-t, E-log i e Z-f foram analisadas em função do material 
investigado, do pH e da presença ou não dos fluoretos. O Ti-CP e todas as ligas Ti-xTa 
apresentaram um comportamento passivo nas soluções de pH 2, 5 e 7,5 em ausência de fluoretos, 
comprovado pela nobreza dos potenciais de corrosão, pelas curvas de polarização características de 
materiais passivos, pelas baixas densidades de corrente de corrosão e pelas altas impedâncias. Para 
pH 2 e presença de 1000 ppm de fluoretos, Ti-CP apresentou um comportamento ativo, 
caracterizado por valor de potencial de corrosão muito negativo, existência de transição ativo-
passivo nas curvas de polarização, alta densidade de corrente de corrosão e baixa impedância. Ao 
contrário, e de acordo com os dados obtidos até agora, as ligas Ti-xTa apresentaram um 
comportamento passivo nestas condições. Um aumento da resistência à corrosão com o aumento do 
teor de Ta nas ligas foi também observado. 
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 Resumo:  
 
 O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de 
pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. No final do século XX, houve um acentuado 
crescimento da população idosa no nosso país. De acordo com as previsões da OMS (Organização 
Mundial da Saúde), o crescimento de idosos no Brasil, será três vezes maior do que a população 
total entre 1950 e 2025. A DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), é uma doença crônico-
degenerativa que tem uma agressividade ainda maior em idosos devido ao seu estado fisiológico 
muitas vezes comprometido. Do ponto de vista anatômico e funcional, com o envelhecimento 
ocorrem a redução da mobilidade da caixa torácica, da elasticidade pulmonar e diminuição dos 
valores da pressão inspiratória e expiratória máximos. O termo DPOC, refere-se a um pequeno 
grupo de doenças que tem como principal sintoma, a dispnéia acompanhada de obstrução crônica. É 
destacada como a quarta  principal causa de mortalidade e mobilidade nos Estados Unidos. Fazem 
parte desse grupo a bronquite crônica, o enfisema e a asma. Nesse trabalho destacamos o enfisema 
pulmonar; sua principal causa (tabaco), seus sintomas, diagnóstico e possíveis tratamentos. É uma 
patologia crônica caracterizada pela destruição tecidual dos pulmões o que os torna hiperinsuflados. 
Há uma perda da elasticidade pulmonar, tornando ainda mais difícil a saída do ar durante a 
expiração. O enfisema pulmonar apresenta uma maior incidência em pessoas do sexo masculino e 
de raça branca, o que pode ter relação com fatores genéticos. Aparece por volta dos 45 anos em 
tabagistas que consomem por volta de 1 a 2 massos de cigarro por dia, por mais de 20 anos. É uma 
patologia de progressão lenta e de diagnósticos tardio, o que acaba muitas vezes afastando o 
individua de suas atividades diárias devido a dispinéia a esforços.  
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Resumo:  
 
     É o nome utilizado á patologia que afeta o fígado, transformando o tecido formado pelas suas 
células originais em tecido fibroso, por um processo chamado fibrose e formação de nódulos, 
acompanhado de necrose hepatocelular. Independente da causa d a cirrose, todas são resultantes do 
mesmo processo. A cirrose pode ser de três tipos: Cirrose de Laennec ou micronodular; Cirrose 
pós-necrótica ou macronodular e Cirrose biliar. Seja qual for o tipo de cirrose, a lesão ocorre nos 
espaços portais e periportais do fígado, onde há formação dos ductos biliares, intra-hepáticos. É 
nesses espaços que há inflamação, causando obstrução total ou parcial dos ductos biliares e 
favorecendo o espessamento da bile, que pode evoluir com infecção purulenta. O fígado tem a 
capacidade de se reg enerar, é possível retirar cirurgicamente mais de dois terços de um fígado 
normal e a porção restante tende a crescer até praticamente o tamanho normal, com um processo de 
multiplicação celular que se inicia logo nas primeiras 24 horas, através de mecanismo ainda não 
bem esclarecido. No entanto a cirrose é o resultado de um processo crônico de destruição e 
regeneração com formação de fibrose. Nessa fase da hepatopatia, essa fase regenerativa do fígado é 
mínima. No início não há praticamente nenhum sintoma, o que a torna de difícil diagnóstico 
precoce, pois a parte ainda saudável do fígado consegue compensar as funções da parte lesada 
durante muito tempo. Em fase mais avançada da doença, podem surgir desnutrição, hematomas, 
aranhas vasculares, sangramentos de mucosas (especialmente gengivas), icterícia, ascite, 
hemorragias digestivas (por diversas causas, entre elas devido a rompimento de varizes no esôfago, 
levando o doente a expelir sang ue pela boca e nas fezes) e encefalopatia hepática (processo 
causado pelo acúmulo de substâncias tóxicas que leva a um quadro neurológico que pode variar 
entre dificuldade de atenção e coma). Não há um tratamento específico para a cirrose. Como 
conseqüência de diversas patologias diferentes o tratamento visa interromper a progressão dessas 
doenças que em alguns casos, pode levar também a reversão parcial do grau de cirrose e hipertensão 
portal. No geral o tratamento é para melhora dos s intomas: Paracentese, Tamponamento com balão 
esofágico, Escleroterapia, Líquidos IV, Transfusão de sangue, Restrição de consumo de sódio, 
Restrição da ingestão de líquido, Proibição da ingestão de álcool, Dieta com alto teor calórico, 
Períodos freqüentes de repouso, conforme a necessidade. O único tratamento definitivo para a 
cirrose hepática é o transplante de fígado, onde o fígado cirrótico é substituído (p or um fígado 
inteiro, no caso de doador cadáver, ou de parte dele, no caso de transplante intervivos). Este 
tratamento tem uma taxa de sucesso cada vez maior com o aprimoramento da técnica cirúrgica e 
medicamentos envolvidos. O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de 
diferentes fontes de pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. 
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Resumo:  
 
     Uma das maiores queixas da população hoje, no setor de atendimento à saúde pública e na rede 
privada, é a falta de opção para serem atendidas em situações de emergência. O Programa Nacional 
de Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) oferece uma diretriz global que contempla os 
projetos de caráter humanizador desenvolvidos nas diversas áreas de atendimento hospitalar, 
estimulando a criação e a sustentação permanente de espaços de comunicação que facultem e 
estimulem a livre expressão, a dinâmica do diálogo, o respeito à diversidade de opiniões e a 
solidariedade. A Enfermagem tem um papel importante no processo da humanização do 
atendimento, pois atua num mundo próprio, sendo nas unidades de emergência mais diferenciados 
devido ao fato de ser nelas que circulam as possibilidades de vida ou morte. E é nessa fronteira que 
a Enfermagem se faz presente. Sendo assim, é necessária uma reflexão sobre uma humanização que 
vem sendo precariamente exercida em dias de hoje, predominando o avanço tecnológico e científico 
e, muitas vezes, fragmentando-se a atenção que deveria ser dispensada de forma mais humana. 
Partindo deste pressuposto, objetivou-se realizar uma atualização literária sobre a humanização no 
atendimento às emergências. Este trabalho utilizou-se do método exploratório e descritivo, tendo 
como local de busca plataformas virtuais, considerado artigos publicados após o ano de 2000. Os 
descritores utilizados foram: humanização, urgências e emergências, atendimentos hospitalares. Os 
artigos foram selecionados, lidos na íntegra e classificados de acordo com a relação com o tema. Os 
artigos que não tinham ligação com o tema eram descartados. Compilando alguns trabalhos 
publicados nas revistas científicas da área de saúde, constatam-se algumas direções fundamentais 
dessa preocupação com a humanização e satisfação do usuário: ora aparece com uma noção de 
amenização da lógica do sistema social, centrado, sobretudo numa crítica à tecnologia e como 
tentativa de criar um “capitalismo humanizado”; ora como a busca de uma essência h umana 
perdida, ou seja, como um movimento de restauração moral. Conclui-se que o tema humanização 
tem sido freqüente objeto de pesquisas dos profissionais da área da saúde e, em especial, de 
enfermeiros, preocupados com a qualidade da assistência que tem sido prestada aos seus pacientes. 
No entanto, quando essas pesquisas propõem-se a estudar e a discutir o tema, elas se restringem 
mais a aspectos teóricos do que às reais possibilidades de sua implementação; ou seja, é mais no 
discurso que na prática que essa discussão acontece. 
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Resumo:  
 
    Considerando que UTI é um ambiente estressante, realizamos essa pesquisa com o objetivo de 
identificar fatores de risco que levam os profissionais de enfermagem desenvolver o estresse; foi 
realizado uma pesquisa quantitativa, descritiva e exploratória, em um Hospital do Vale do Paraíba, 
com 16 participantes entre eles 11 técnicos de enfermagem, 1 auxiliar e 4 enfermeiros. Foi utilizado 
como instrumento de coleta perguntas fechadas e divididas em possíveis fatores estressantes 
relacionados ao ambiente, ao paciente, a empresa e a equipe, os quais foram classificados em nível 
1(não causa estresse), nível 2 (causa baixo nível de estresse), nível 3 (causa moderado nível de 
estresse), nível 4 (causa alto nível de estresse), o resultado aponta para uma predominância do sexo 
feminino e uma faixa etária de 20 a 30 anos, com tempo de trabalho entre 1 e 5 anos. No fator 
ambiental prevaleceu o nível 1 com 35,9%, relacionados a equipe houve uma predominância do 
nível 4 com 32,8%, quan to aos fatores relacionados ao paciente identificamos um numero maior de 
respostas voltadas ao nível 2 com 32,1%, já nos fatores relacionados a empresa prevaleceu o nível 4 
com 38,2%. Concluímos que o estresse gerado nos profissionais de enfermagem são oriundos de 
vários fatores como ambiente, empresa, equipe e paciente, mas os maiores causador de estresse são 
os fatores relacionados a empresa seguido dos fatores relacionados a equipe, ao paciente e por 
último os relacionados ao ambiente. 
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Resumo:  
 
     O presente estudo procura mostrar o quanto os idosos são acometidos pelas doenças da pele e o 
quanto isso os impedem de viver bem; com isso abordamos especificamente as doenças mais 
comuns que consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de 
pesquisas tais como: pubmed e bireme. A população com 60 anos ou mais é atualmente da ordem 
de 15 milhões de habitantes. A sua participação total na população nacional dobrou nos últimos 
anos. Segundo Ramos et al (1993), em 2025, o Brasil terá a sexta maior população de idosos do 
mundo, situação que acarretará grandes inquietações sociais. A grande questão hoje, é fazer um 
prolongamento da vida acompanhado de melhoria em sua qualidade, autonomia e independência, 
associados a sabedoria, indicadores essenciais para viver saudável e feliz. (Néri, 2000). A maioria 
das mudanças que ocorre durante o processo normal do envelhecimento é de fácil percepção, como 
a diminuição da força, do vigor físico e da massa corpórea, alteração na postura e equilíbrio 
corporal, instalações da menopausa e andropausa. A epiderme e derme juntam-se existindo assim 
menos fibras elásticas que se alteram, ficando a elastina “porosa” e menos flexível se exposta a luz, 
aliad a a diminuição da espessura, alterações essas que dão base a sulcos e rugas na pele. (Jacob 
filho, 2000). A pele desenvolve um papel importante na manutenção da homeostase do corpo, 
assegurando assim a continuidade da atividade normal das células. Dentre suas funções destacam-se 
proteção, regulamentação da temperatura corporal entre outras. A integridade da pele é essencial 
para preservar as eficientes funções orgânicas como as mudanças que ocorrem nela, com o 
envelhecimento surgem: alterações da permeabilidade, respostas imunológicas diminuídas, menor 
elasticidade, redução na produção de vitamina D, percepções sensoriais diminuídas, redução do 
conteúdo hídrico, com perda de turgor dos tecidos e tendência a secura da vascularização capilar e 
aumento do tecido conjuntivo. (Philips, 1995). Com o envelhecimento podem surgir algumas 
patologias (afecções) como: a pele na exposição crônica ao sol apresenta rugas mais grossas e mais 
profundas, aparecimento de sulcos e aumento da f lacidez devido ao acumulo de material elástico 
anormal da pele, púrpura senil que são alterações vasculares, adelgaçamento da pele, 
microvasculatura dérmica que produz mancha, as telangectasias faciais e alterações do tecido 
conjuntivo. Ocorre um aumento ao risco de câncer em idoso que é atribuído a combinação dos 
seguintes fatores: aumento do numero e tempo de exposição UV, mudança nos genes e 
imunossupressão local. Ulcera crônica em idosos também é um problema comum, e as maiores 
causas provem de doenças venosas e arteriais. Uma revisão de prevalência de anormalidades da 
pele, feita em 1971 e 1974, mostrou que dentre a maiorias das condições dermatológicas 
predominantes estão: tumores malignos e benignos, dermatoses, dermatite seborréica, desordem de 
glândulas sebáceas, queratoses seborréicas, dermatite de contato, dermatite atópica e vitiligo. 
Dentre estas doenças cutâneas os homens têm predominância significativamente mais alta de 



 
dermatoses com pico aos 50 anos, levando ao aumento de tumores. Existem diversos processos 
patológicos relacionados ao sistema tegumentar, há a necessidade de um aumento de trabalhos 
relacionados às patologias dermatológicas. A prevenção é certamente a diretriz mais importante na 
abordagem das alterações da pele, situando-se no contexto geral de cuidados voltados a promoção 
do bem-estar e visando dificultar instalações de doenças. Adoçam de conhecimento fatores 
intrínsecos e extrínsecos que interferem no envelhecimento, destacando sobre risco de condições 
ambientais. Nutrição adequada também é um pilar fundamental da vida e imperativa para que a pele 
se apresente hidratada e com processos normais de cicatrização.Vemos neste estudo a necessidade 
de uma ampla promoção a saúde para o idoso voltada para cuidados da pele. 
 
Palavra chave: pele, idosos 
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Modalidade: Painel 
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Orientador (a): Profa. Ana Maria Cuglianna 
 
Resumo:  
 
      Podemos refletir a existência de uma situação paralela interessante não só no Brasil como no 
mundo, at ualmente buscam-se soluções para a questão da fome que aflige homens, mulheres e 
crianças de todas as idades e por outro lado questiona-se a obesidade, principalmente a obesidade 
infantil que atualmente demanda um problema de saúde pública em países desenvolvidos e 
subdesenvolvidos, alcançando patamares de uma pandemia. Este estudo tem por objetivo realizar 
uma revisão bibliográfica do tema obesidade infantil, e refletir sobre a importância desta temática, 
como problema de saúde pública. Trata-se de um estudo analítico descritivo, de caráter 
bibliográfico, elaborado através de coleta de dados. O acervo bibliográfico do presente artigo 
constou de livros, capítulos de livros, artigos e teses pertinentes, relacionados às temáticas: 
obesidade infantil, família, cuidados de enfermagem pediátrica, publicados no período de 1995 a 
2004. A obesidade infantil não é um problema recente, a obesidade acompanha o homem desde os 
primórdios de sua criação, por isso a complexidade do tema. L idarmos com uma doença que toca 
na área do prazer humano que é “comer”, torna-se bastante difícil e árduo. A literatura científica 
reforça esta realidade, comprovando que a obesidade adulta, muitas vezes, começa na infância. 
Mediante a alimentação adequada em quantidade e qualidade, o organismo adquire a energia e os 
nutrientes necessários para o bom desempenho de suas funções e para a manutenção de um bom 
estado de saúde. É de se ressaltar o conhecimento dos prejuízos decorrentes quer do consumo 
alimentar insuficiente, quer do consumo alimentar excessivo. O excesso de gordura corporal seja na 
vida adulta ou na infância é sinônimo de complicações já que este é fator de risco em diversas 
patologias e, quando ocorre o aumento de peso na infância o problema tende a agravar-se 
progressivamente com o decorrer da idade. Tão logo identificado o problema intervenções 
imediatas são necessárias, para uma melhor qualidade de vida de nossas crianças. A maioria dos 
estudiosos relatam que a obesidade em 95% dos casos é do tipo exógena. Isso nos leva a deduzir 
que maus hábitos alimentares somado ao sedentarismo são as maiores causas da obesidade infantil e 
adulta. Este assunto é vasto e desafiador não tendo a pretensão de fechar aqui verdades, pois quanto 
mais estudos forem realizados sobre obesidade infantil, melhor será a compreensão deste problema 
de saúde pública mundial. O principal meio de prevenção e intervenção é através da educação e 
conscientização da população e profissionais quanto à gravidade desta patologia, e este estudo 
buscou contribuir para isto. 
 
Palavra chave: obesidade infantil; família; enfermagem 
 
Inscrição como: Graduação 
Modalidade: Painel 
Curso: Enfermagem 
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Resumo:  
 
     Com o aumento de idosos no Brasil segundo a IBGE as institucionalizações vêm aumentando 
progressivamente; sendo assim a melhoria da qualidade de vida produtiva e saudável ao 
envelhecimento. A população de idosos crescera algumas vezes mas ,contudo o país terá que dar 
um grande sup orte ao idoso. A velhice vem de forma negativa para a sociedade, numa capacidade 
produtiva desvalorizada e inconsciente, mudando no processo patológico, biológico, fisiológico 
psicológico,dando margem à capacitação ao ambiente.Os asilos ou lares antigamente eram 
sinônimos de abandono, hoje estes já possuem a denominação de Instituição de longa Permanência 
para Idosos que conhecemos como lares que oferecem suas equipes especializadas,e atividades para 
uma melhor qualidade de vida. As ILPi se diferem pelas suas modalidades e então pelo grau de 
dependência AVD cognitiva de seus usuários. As famílias dos idosos alegam motivos favoráveis a 
sua institucionalização, não percebendo a importância da integração familiar e atenção provida 
pelos seus familiares. 
 
Palavra chave: Idoso, Família, Instituição de Longa Permanência 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Enfermagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REVISAO BIBLIOGRÁFICA DE DERRAME PLEURAL NO IDOSO 
 

Aline de Souza Rodrigues 
claudia-lysia@ig.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 
Camila Paula Morais Sobrinho 

Douglas Mendonça Correia 
Nayara do Carmo Santos 

Paulo Whitaker  Leite Penteado Neto 
Taís Carolina Balieiro Diniz 

 
 
Orientador (a): Profa. Me. Claudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo:  
 
 O derrame pleural é uma patologia caracterizada pelo acúmulo de líquido na cavidade 
pleural, ocorrendo como uma doença primária ou secundária à outras doenças. A pleura parietal ou 
visceral é uma camada que reveste o pulmão e secreta um fluido seroso para facilitar os 
movimentos respiratórios. A sintomatologia mais comum inclui dor, tosse, dispnéia e outros 
sintomas referentes a patologia primária. Os tratamentos tem como objetivo diagnosticar as causas e 
prevenir o acúmulo de líquido, sendo a toracocentese, remoção do líquido através da inserção de 
uma agulha no espaço pleural, o mais utilizado. Com o processo de envelhecimento o sistema 
respiratório sofre alterações anatômicas e funcionais como o enrijecimento da parede torácica, 
tornando os idosos mais vulneráveis à patologias respiratórias. Avalia-se que 20% a 50% da 
população idosa terá tuberculose, que alem de ser a patologia pulmonar de maior incidência é a 
principal acusa de derrame pleural. O cuidado à saúde respiratória do idoso é de grande 
importância, para se prevenir e tratar adequadamente doenças que possam vir a desenvolver um 
derrame pleural. Nesta pesquisa foram utilizados como instrumento de busca os sites Bireme e 
Scielo, localizados pelos seguintes descritores: derrame pleural, idosos e patologia respiratória. 
Também realizou-se consultas a livros no período de 1981 à 2003, com temática em gerontologia e 
doenças pulmonares. Utilizando como metodologia Vancouver. 
 
Palavras-chave:  Derrame pleural, idoso,pulmão 
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Resumo:  

 
 Na vida das mulheres existem marcos concretos que sinalizam as  diferentes fases ou 
passagens de suas vidas, tais como a menarca e a última menstruação. Na nossa cultura, associam-
se à menopausa ao envelhecimento e a inúmeras doenças, devido a isso, muitas mulheres acreditam 
que a terapia de reposição hormonal (TRH) é a cura dessas enfermidades, desconhecendo seus 
efeitos maléficos e principalmente a possibilidade de causarem danos à saúde. O Objetivo desta 
pesquisa foi esclarecer como é o envelhecimento do sistema reprodutor feminino e as patologias 
associadas. O presente estudo realizou um levantamento a partir de diferentes fontes de pesquisas 
tais como: pubmed, bireme e medline. Onde os descritores utilizados foram: menopausa, terapia de 
reposição hormonal, osteoporose, depressão. Concluindo, a menopausa é um processo natural que 
todas as mulheres devem passar, seja precoce ou tardio. A caracterização da menopausa se dá pela 
falta de hormônio feminino o estrogênio; E a partir desta falta, é onde ocorre o aparecimento de 
sinais e sintomas desta nova fase da vida. E hoje em dia, um dos tratamentos para amenizar a 
sintomatologia e a reposição hormonal, entretanto, mesmo com os avanços tecnológicos ainda 
existem muitas contra-indicações a respeito da TRH, sendo assim ficou clara que a utilização de 
reposição é indicada quando o caso é específico e com acompanhamento médico constante.  
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Faro 
 
Resumo:  
  
 A próstata é uma glândula responsável por produzir um liquido que transporta o sêmen 
durante a ejaculação, ela é aproximadamente do tamanho de uma noz, e só presente em homens, ela 
envolve a uretra, por isso quando há alguma anormalidade ela aumenta de tamanho dificultando 
assim a passagem da urina. Devido ao preconceito da população masculina, muitas patologias 
poderiam ser evitadas, principalmente as doenças da próstata sendo a prostatite, hiperplasia 
prostática benigna (HPB) e o câncer de próstata, que predominam os idosos.  Que através de 
simples exames poderiam ser diagnosticados no inicio e na maioria das vezes são descobertos na 
fase avançada da doença. O Objetivo desta pesquisa foi esclarecer como é o envelhecimento do 
sistema reprodutor masculino, as patologias associadas à próstata, os exames que diagnosticam as 
anormalidades e quais são os tratamentos mais viáveis para cada patologia. O presente estudo 
realizou um levantamento a partir de diferentes fontes de pesquisas tais como: pubmed, bireme e 
medline. Onde os descritores utilizados foram: próstata, doenças da próstata, prostatite, câncer, 
hiperplasia benigna prostática, idoso. Concluindo então que a maioria dos homens, a partir dos 50 
anos de idade, irão apresentar algum tipo de alteração na próstata, resultando assim em alguma das 
doenças citadas. 
Palavras-chave: enfermagem, idoso, próstata 
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Orientador (a): Prof.  Ana Claudia de Lima Lara 
 
Resumo: 
 
O conhecimento dos profissionais de enfermagem sobre a profilaxia da transmissão vertical do HIV 
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), é comumente denominada pela sigla inglesa 
AIDS( acquired immune deficiency syndrome) a qual usaremos neste trabalho, é uma doença 
infecciosa causada pelo vírus HIV( human imunodeficiency vírus), foi reconhecida como uma das 
emergências clínicas mais importantes desse século por volta de 1981, pelo Centro de Controle de 
Doenças dos Estados Unidos, onde foram registrados os primeiros casos. (HASELTINE, 1992). 
Segundo um estudo feito pela UNAIDS (Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids) 
em dezembro de 2002, estimava-se que 42 milhões de pessoas ao redor do mundo estivessem 
infectadas, dos quais 19.2 seriam mulheres e 3.2 milhões crianças. (UNAIDS – 2002). Dado que 
destas mulheres infectadas 40% estariam em idade reprodutiva, é estimado que 25% delas se não 
tratadas poderiam transmitir o HIV para seus filhos. (DABIS; EKPINI, 2002). Após a realização 
deste estudo podemos concluir que: - Foi possível obter o perfil do conhecimento dos profissionais 
da área da saúde sobre o atendimento à gestantes HIV positivas. Através de resultados obtivemos a 
média de 57,8% de acertos quanto ao atendimento à gestante HIV positiva, relacionado ao parto 
obtivemos 35,5% acertos, e em relação ao puerpério obtivemos 97%. O que demonstra a 
necessidade de um envolvimento maior dos alunos e professores sobre o tema, oferecendo ao 
acadêmico oportunidades de desenvolve-lo, como palestras educacionais, grupos de discussão e 
experiências práticas com estas gestantes HIV positiva, principalmente durante a gestação (57,8%), 
por tratar-se de uma doença crônica e ainda sem cura, mas que pode ter o risco de transmissão 
vertical reduzido em até 67% com a utilização do protocolo 076. LOUTFY; WALMSLEY, 2004. 
Palavras chaves: HIV – Gestante – Transmissão vertical 
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Resumo do Trabalho:  
 
 Percebemos a dificuldades que gestantes e ou puérperas apresentam diante na nova realidade 
que se veem apos tornarem-se mães. Até mesmo secundíparas, enfim, quase todas as mães 
demonstram insegurança e muitas dúvidas em relação aos cuidados com o recém nascido e o 
próprio auto cuidado. Diante do exposto, af im de auxiliar melhorando a qualidade de vida dessas 
clientes e seus bebês, visamos orientar frequentemente sobre aleitamento materno, cuidados com o 
recém nascido (RN), como banhar o bebê, técnica de amamentação, mitos e verdades sobre o RN, 
cuidados com o coto umbilical, cuidado com a ferida cirúrgica, atividade sexual após gestação, 
entre outras. 
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Orientador (a): Profa. Me. Claudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo:  
 
     O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de 
pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. As doenças e problemas gástricos do estômago são 
numerosos: úlcera, câncer, a dispepsia (indigestão gástrica), tumores malignos e benignos (raros), 
gastrite, afecções decorrentes das cicatrizes das úlceras curadas, etc. Pacientes idosos com 
sangramentos maciços podem apresentar síncope sem exteriorização do sangramento. Pode-se 
detectar o sangramento com a passagem de sonda nasogástrica. Caso retorne sangue vermelho vivo 
este provavelmente sugere ser da parte alta. Além de ser útil para monitorar o sangramento a sonda 
nasogástrica serve para limpar a cavidade gástrica e propiciar melhores condições de visibilidade 
para o endoscopista. Após a estabilização do paciente uma esofagogastroduodenoscopia deve ser 
prontamente realizada para se identificar a causa do sangramento permitindo realizar com precisão 
e rapidez o diagnostico etiológic o, e verificar se existe sangramento ativo e sua intensidade. 
Agentes supressores de secreção ácida como omeprazol diminuem o índice de ressangramento e a 
necessidade de cirurgia, todas as drogas utilizadas para tratar ulcera péptica quando usadas na 
hemorragia gastrintestinal tem excelentes resultados em idosos sem evidencias de efeitos adverso. 
Assim como nos jovem, mais da metade dos casos de doenças gástricas são acometidas por 
múltiplos fatores e também por conseqüência do envelhecimento, já que o aumento da idade está 
diretamente relacionado com o aumento dos índices de hospitalização. Mesmo com o avanço e o 
surgimento de técnicas diagnosticas e terapêuticas e os avanços da endoscopia e arteriografia, os 
índices de mortalidade permanecem expressivos, sobre tudo nos pacientes idosos. No entanto 
muitas são facimente passiveis de tratar, resultando em cura ou melhora dos sintomas e outras 
podem prejudicar agressivamente sua qualidade vida. Então como enfermeiros, concluím os que 
devemos melhorar a qualidade de vida destas pessoas prestando os cuidados necessários para que 
amenize da melhor forma o sofrimento pelo qual estão passando. 
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Resumo:  
 
         A Doença de Alzheimer (DA) hoje é uma demência que acomete a população pré-senil e senil 
do mundo todo, além disso, a sua incidência vem crescend o assustadoramente. É de extrema 
importância conhecer melhor essa patologia e consequentemente buscar novas formas de 
tratamento, visto que a DA ainda não tem uma terapêutica de cura. O conhecimento abrangente da 
Doença de Alzheimer pode ajudar no diagnóstico precoce da doença e promover melhores 
condições de vida para o individuo acometido. O que na maioria das vezes não ocorre devido à falta 
de conhecimento da sociedade sobre a patologia. A Demência de Alzheimer ainda precisa ser muito 
estudada e conhecida pela sociedade, afinal por mais que existam estudos em vários âmbitos desta 
patologia, a grande maioria ainda não é inteiramente voltada para ela ou até mesmo completa a 
respeito do assunto. Além disto, como a DA pode apresentar quadros de acometimento adjuvantes, 
como psicose, depressão, agitação psicomotora, agressividade, dentre outras patologias, tratamentos 
direcionados a estas patologias podem ser associados à farmacologia da Doença de Alzheimer. 
Importante priori zar cada paciente, a fim de promover bem estar não somente individual, mais para 
os familiares e cuidadores. Com início das suas atividades em 2008, na forma de extensão 
universitária da Fatea, a Abraz-Lorena vem informar e divulgar suas atividades e importância no 
meio acadêmico. 
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Resumo:  
 
  A preocupação com a qualidade de vida do estudante de Enfermagem vem sendo alvo de 
estudos em diversos paises. Pesquisas demonstram a presença de fatores estressantes na graduação 
d e enfermagem e na conseqüência para a saúde dos estudantes. O estresse é a resposta fisiológica e 
de comportamento de um individuo que se esforça para adaptar-se e ajustar-se a estímulos internos 
e externos. Como a energia necessária para esta adaptação é limitada, se houver persistência do 
estimulo estressor, mais cedo ou mais tarde o organismo entra em fase de esgotamento. O objetivo 
de nosso estudo foi realizar uma revisão de bibliografia nas bibliotecas on- line: Lilacs, Sciello, 
Bireme sobre o tema: “Estresse entre estudantes de enfermagem: uma revisão bibliográfica”. Após 
o levantamento bibliográfico, e análise do conteúdo, foram encontrados 6 estudos relacionados 
sobre o estresse entre acadêmicos de enfermagem. Concluímos que as literaturas revisadas 
evidenciam que a escola de Enfermagem é reconhecida como um estressor que afeta negativamente 
o desempenho acadêmico, a saúde e o bem estar psicológico do estudante. Que fatores estressantes 
como pressão para aprender, gr ande quantidade de novas informações, falta de tempo para 
atividades sociais e contato com doenças graves e com a morte podem contribuir para o 
aparecimento de sintomas depressivos nos estudantes. Por isso, mas estudos se fazem necessário 
tendo em vista a grande importância do tema. Acreditamos que pela relevância deste tema mais 
estudos se fazem necessários buscando solução para minimizar estes estresses vivenciados pelos 
graduandos de enfermagem. 
 
Palavra chave: estresse - enfermagem – estudantes 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Enfermagem 
 
 
 
 
 



 
 
EDUCAÇÃO EM SAÚDE NA PRÁTICA DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM: DADOS 

PRELIMINARES. 
 

Fabiano Fernandes de Oliveira 
fabianojhs@yahoo.com.br 

Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA 
Adrieli Aparecida da Costa Rocha 

Ivaneide da Silva Moraes. 
Janaína de Oliveira França. 

 
 

Orientador (a): Profa. Vanessa de Brito Poveda 
 

Resumo:  
 
     A educação em saúde acontece independentemente do consentimento do indivíduo, através de 
palavras, gestos, troca de afeto e informações, pelos profissionais de saúde. As atividades de 
educação em saúde têm um importante papel a ser desempenhado no que diz respeito à mudança de 
paradigma, visto que quando se fala sobre o assunto as pessoas pensam em “cuidados pessoais que 
evitam doença”, dando a idéia que a saúde é um problema individual sendo a educação a forma de 
se obter a mudança de características individuais, como a não observância de cuidados à saúde 
necessários a promoção da saúde. Assim com o objetivo de verificar se os acadêmicos de 
enfermagem utilizam a educação em saúde na prática de cuidar durante os ensinos práticos e 
identificar as circunstâncias em que ocorre a educação em saúde do cliente, familiares e 
funcionários no ambiente de ensino clínico procedeu-se um estudo explora tório de abordagem 
quantitativa, os dados foram coletados por meio de um questionário contendo questões fechadas e 
aplicado aos acadêmicos do terceiro e quarto ano da graduação em enfermagem de uma instituição 
privada de ensino. Este trabalho foi aprovado pelo CEP/FATEA, sob protocolo nº 50/2009. Após a 
leitura detalhada dos questionários, selecionamos as respostas mais freqüentes nos discursos dos 
acadêmicos quanto aos objetivos propostos verificou-se que dos 58 acadêmicos investigados, a 
maioria 94,8% respondeu que trabalha a educação em saúde na prática de cuidar durante o ensino 
clínico. Após análise dos resultados podemos inferir que a educação em saúde é valorizada pelos 
acadêmicos de enfermagem. Essa situação nos remete ao reconhecimento da importância da 
educação em saúde como parte integrante dos cuidados de enfermagem. A realização deste trabalho 
demonstra que a educação em saúde é uma prática presente na assistência de enfermagem. 
 
Palavra chave: Educação em Saúde. Enfermagem. Graduação. 
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Resumo:  
 
    A incidência da osteoporos e vem aumentando no mundo devido, em parte, ao envelhecimento da 
população, já que as taxas de osteoporose, bem como as de fratura de fêmur, ajustadas por idade, 
também vêm crescendo nas ultimas décadas, possivelmente em razão do sedentarismo. A partir 
destas constatações, escolheu-se o tema deste trabalho, no qual buscamos através de levantamento 
bibliográfico, com intuito de identificar ações de enfermagem eficientes e adequadas para detectar, 
prevenir e amenizar os problemas causados pela osteoporose. Com objetivo de se conhecer melhor 
a questão da osteoporose, uma das doenças osteometabólicas de maior incidência na terceira idade, 
procurando-se pôr em relevo métodos que possam ser adotados na prevenção da osteoporose tais 
como uma boa alimentação em cálcio e a prática de atividades físicas, partindo-se da hipótese de 
que a associação destes dois fatores ajuda a prevenir a osteoporose. Como resultado de nossa 
pesquisa observamos que a prevenção é a chave na osteoporos e, o consumo adicional de cálcio e 
atividade física. A enfermagem através da educação em saúde para os idosos pode ajudar a prevenir 
a osteoporose, com o objetivo de desenvolver um trabalho de assistência em enfermagem que 
atenda de forma positiva e eficiente o idoso através de um protocolo de atendimento que vise 
promover a educação em saúde de forma a amenizar ou evitar problemas causados pela 
osteoporose. Concluímos que cabe a enfermagem estar atenta aos dados da doenças com finalidade 
de prevenir a doença ou amenizar a mesma através de programas de educação em saúde. 
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Resumo:  

 
 De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), as doenças parasitárias continuam 
sendo uma das principais causas de morte, responsáveis por 2 a 3 milhões de óbitos por ano no 
mundo todo. Embora estes dados façam referencia à malária, as enteroparasitoses sã o também 
consideradas responsáveis pela morbimortalidade em regiões onde as condições sócio-economicas 
são precárias e as pessoas são mal informadas sobre os riscos desses parasitos. . O objetivo de nosso 
estudo foi realizar uma revisão de bibliografia nas bibliotecas on- line: Lilacs, Sciello, Bireme sobre 
o tema: “Prevalência de enteroparasitos em crianças que freqüentam creches : uma revisão de 
literatura”. Após o levantamento bibliográfico, e análise do conteúdo, foram encontrados 5 estudos 
relacionados sobre enteroparasitos em crinças que freqüentam creches. Concluímos que as 
literaturas revisadas evidenciam que as enteroparasitoses representam um grave problema de saúde 
pública, principalmente onde as condições de higiene e saneamento são precárias e a prevalência 
desses enteroparasitos em crianças é mais alto devido as formas infectantes e a imunidade 
ineficiente para eliminá-los, comprometendo o seu desenvolvimento. Na infância há períodos em 
que as crianças despert am curiosidades e conseqüentemente a necessidade de descobertas, esta fase 
é caracterizada pelo ciclo mão-chão-boca com isso nesta faixa etária o índice de crianças 
parasitadas é bem elevado sugerindo cuidados mais elevado. Por isso, mas estudos se fazem 
necessário tendo em vista a grande importância do tema. 
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Resumo:  
 
 Nesta pesquisa apresentamos um estudo sobre a enfermagem seu envolvimento emocional e 
a racionalidade no cuidado ao paciente em situações de emergência. A enfermagem é uma realidade 
de trabalho com desgaste em decorrência a convivência com a dor e sofrimento dos pacientes, 
ocasionando um trabalho cansativo. Apesar da s diversas alterações na estrutura emocional dos 
seres humanos, é indispensável que usemos o bom senso e o pensamento critico para sabermos 
relacionar e orientar a nossa expressão emocional. O ser humano é solidário, sente prazer em ajudar 
e colaborar, nossas emoções se manifestam em dedicação ao bem estar alheio e é imprescindível 
que todas as atividades emocionais sejam criteriosamente avaliadas com racionalidade. A pesquisa 
objetivou avaliar os sentimentos vivenciados pelo enfermeiro em uma unidade de emergência, 
analisar os tipos de desgastes emocionais sofridos pelos enfermeiros no desenvolvimento do seu 
trabalho e identificar os mecanismos de preparo do enfermeiro para as situações vivenciadas no 
atendimento ao paciente de emergência. Utilizou-se uma metodologia exploratória descritiva com 
abordagem qualitativa, foi desenvolvida em dois hospitais de médio porte, de municípios do Vale 
do Paraíba, e a amostra foi constituída por 22 voluntários enfermeiros de Unidade de E mergência, 
UTI, e supervisão. O Instrumento de coleta após a caracterização abordou itens relacionados às 
emoções vivenciadas pelos enfermeiros durante uma emergência e no cuidado com o paciente. Os 
resultados indicaram que os profissionais vivenciam diversos sentimentos entre o envolvimento 
emocional e a necessidade de ser racional, que a maioria procura agir com racionalidade com os 
pacientes embora em algumas situações se envolvam emocionalmente, que consideram este 
envolvimento benéfico para o paciente e que sofrem desgastes emocionais como alteração de 
comportamento, queda de rendimento, incomodo, aumento do nível de estresse, intolerância, 
irritabilidade e frustrações. O estudo constatou que o perfil emocional dos voluntários sofre 
alterações no decorrer do tempo. A partir de nossas reflexões consideramos que os entrevistados 
com pouco tempo e formação estão mais susceptíveis a um envolvimento emocional em situação de 
emergência que a maioria procura agir com racionalidade embora em algumas situações se 
envolvam emocionalmente. 
Palavra chave: enfermagem, emergência, envolvimento emocioanl, racionalidade 
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Resumo:  
 
 A liderança é definida como um processo que o indivíduo utiliza sobre outro indivíduo ou 
grupo para alcance de objetivo numa determinada situação. É através da liderança que o enfermeiro 
tenta conciliar os obj etivos organizacionais com os objetivos do grupo de enfermagem, buscando o 
aprimoramento da pratica profissional e principalmente o alcance de uma assistência de 
enfermagem adequado. A liderança visa o auto-desenvolvimento, habilidades de comunicação, 
pensamento sistêmico, visão e valores. Para liderar é preciso ser qualificado, capaz de correr riscos, 
planejar. Um líder deve passar segurança ao grupo liderado. O objetivo de nosso estudo foi realizar 
uma revisão de bibliografia nas bibliotecas on- line: Lilacs, Sciello, Bireme sobre o tema: 
“Dificuldade enfrentada pelo enfermeiro frente à liderança de uma equipe: uma revvisão de 
literatura”. Após o levantamento bibliográfico, e análise do conteúdo, foram encontrados 8 estudos 
relacionados sobre a dificuldade do enfermeiro frente a liderança. Concluímos que as literaturas 
revisadas evidenciam que novos líderes não dão ordens, apenas motivam as pessoas a agirem. Os 
enfermeiros somente conseguirão exercer uma liderança eficaz a partir da compreensão do processo 
de liderar, do desenvolvimento das habilidades necessárias (a comunicação, relacionamento 
interpessoal e tomada de decisão). Quanto ao desempenho da liderança, são apontadas dificuldades 
freqüentemente encontradas pelos enfermeiros, as quais se referem às questões de relacionamento 
na equipe e às próprias atribuições desses profissionais. Além das diversas dificuldades em liderar a 
equipe de enfermagem, merece destaque a insatisfação apresentada em relação à formação 
profissional, especificamente quanto ao preparo para o exercício da liderança. A dificuldade começa 
com o relacionamento da própria equipe, o medo de assumir riscos, falta de experiência, medo da 
responsabilidade, a timidez, a ansiedade, a falta de conhecimento de como liderar uma equipe. Este 
estudo nos permitiu conhecer as dificuldades que enfrentam os enfermeiros na função de liderança 
para desempenhar uma assistência com qualidade, especialmente no âmbito hospitalar. 
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Resumo:  
 
     A fase da evolução de enfermagem é de fundamental importância no processo de enfermagem, 
pois a evolução mensura a resposta do cliente às ações de enfermagem e seu progresso na direção 
do alcance das metas. O presente estudo teve por objetivo identificar e analisar na literatura 
científica brasileira a importância da evolução de enfermagem para a qualidade da assistência do 
enfermeiro por meio de pesquisa bibliográfica em periódicos nacionais e livros referidos ao tema 
abordado no período de 1990 à 2009. Em nossos estudos foram analisadas e descritas a importância 
de todas as fases que antecedem a Evolução de Enfermagem, as características específicas que 
compreendem a Evolução de Enfermagem como instrumento privativo do enfermeiro garantido 
pela Lei do Exercício Profissional e as definições concretas entre anotação e evolução de 
enfermagem propriamente dita. Com base nos achados, concluí-se que todos os aspectos e fases que 
envolvem a Evolução de Enfermagem trazem a devida autonomia ao enfermeiro, na garantia de 
contribuir e atender a todas as necessidades dos clientes de maneira individualizada, por meio da 
análise dos resultados da assistência prestada. Entretanto verifica-se a necessidade de maior enfoque 
de estudos sobre o tema nas instituições de ordem acadêmica e assistenciais. 
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Resumo : 
  
 O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realiza da a partir de diferentes fontes de 
pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. Estima-se que o diabetes afeta mais ou menos 3% 
da população mundial, embora se estabeleça um diagnóstico clínico, apenas cerca da metade desses 
casos, 100 milhões de pessoas padecem de diabetes. Este possui uma taxa anual de mortalidade 
elevadíssima, onde o diagnóstico constitui a sétima causa de mortalidade nos EUA. E esta aumenta 
com a idade. O diabetes mellitus é um problema crônico de saúde que afeta uma grande parte dos 
idosos brasileiros. É uma doença crônica caracterizada por uma disfunção no pâncreas e pode ser 
causada pela pouca ou nenhuma produção de insulina, ou ainda pelo organismo não conseguir 
utilizar a insulina produzida. Essa disfunção aumenta a glicose sanguínea podendo ser prejudicial ao 
organismo do idoso. A doença pode ser classificada como diabetes 1, em que há a destruição das 
células e diabetes 2, em que se verifica a ausência de disponibilidade ou eficácia da insuli na. 
Outros tipos específicos de diabetes consistem em formas secundárias de intolerância aos 
carboidratos que ocorrem secundariamente alguma outra condição, como doenças pancreáticas, que 
destroem as células beta, ou doença endócrinas, como a síndrome de Cushing, que causam maior 
produção de glicose pelo fígado e menor utilização da glicose pelos tecidos. O diagnóstico do 
diabetes mellitus baseia-se nos sinais clínicos da doença, níveis sanguíneos de glicose em jejum, 
medidas ao acaso da glicose plasmática e resultados dos testes de tolerância à glicose. O 
automonitoramento proporciona um meio de manter os níveis sanguíneos de glicose praticamente 
normais pelo teste freqüente da glicose sanguínea e o ajuste da dose de insulina. O tratamento do 
diabetes consiste em dieta, exercícios e, em muitos casos, o uso de uma droga antidiabética. O 
controle da dieta focaliza a manutenção de dieta bem balanceada controlando as calorias, para obter 
e manter um peso ótimo, bem como regulan do a distribuição dos carboidratos, proteínas e lipídeos. 
Sendo assim o diabetes nos demarca uma realidade difícil, ainda mais quando se trata de pessoas 
tão sensíveis, fisicamente, mentalmente e suscetíveis e propensas a adquirir doenças mais 
facilmente, como os idosos, acarretando em outras complicações e condições sócias econômicas 
que nos levam a refletir sobre toda forma de vida humana. 
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Resumo:  
 
 No primeiro dia do Ensino Clínico em Pediatria nos deparamos com a lactente I.V.F.O., 
ficamos intrigadas com sua posição e fisionomia. Movidas pela curiosidade de descobrir que 
patologia era esta percebemos que era uma síndrome bastante rara, chamada Síndrome de Donohue. 
Ela foi descrita pela primeira vez por W. L. Donohue em 1948 e passou a ser chamada de 
Leprechaunismo devido às características desses pacientes lembrarem gnomos do folclore irlandês. 
É a forma mais extrema de várias síndromes de resistência à insulina, relacionada a mutações no 
gene de seu receptor localizado principalmente no braço curto do cromossomo 19. A estimativa é 
ocorra um caso a cada quatro milhões de nascidos vivos, sendo mais freqüente em mulheres. O 
tema “Síndrome de Donohue” é de relevância social, acadêmica e de pesquisa para enfermagem 
devido ao fato de haver poucos dados na literatura sobre tal assunto. Os objetivos do presente 
estudo foram: Relatar um caso clínico sobre uma criança portadora da Síndrome de Donohue; Obter 
conhe cimento sobre a Síndrome de Donohue a fim de melhorar os cuidados prestados tanto a 
I.V.F.O. quanto a futuros portadores dessa síndrome. Elencar os diagnósticos de enfermagem 
referentes ao cliente em questão. Descrever as intervenções de enfermagem para os diagnósticos de 
enfermagem elencados. Através da aquisição de novos conhecimentos contribuirá para uma melhor 
assistência de enfermagem, permitindo melhor qualidade de vida a I.V.F.O. e a outras crianças 
portadoras dessa patologia. 
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Resumo:  
 
 Um fato bastante comu m hoje em dia, é uma pessoa completar sessenta e cinco anos ou 
mais, tornando-se idosa. Isto ocorre por causa do aumento da expectativa de vida. E para conseguir 
alcançar esta expectativa com uma boa qualidade de vida, as pessoas vêm buscando cada vez mais 
melhorar hábitos e costumes, controlando a alimentação e praticando atividades físicas, mesmo que 
não estejam doentes com o objetivo de prevenir ou até mesmo de controlar doenças. Objetivo deste 
trabalho é conhecer os principais exames realizados para prevenir e controlar doenças senis. Os 
principais exames são: Hemograma (com o objetivo de analisar as variações quantitativas e 
morfológicas dos elementos figurados do sangue, auxiliando o médico na formulação de uma 
hipótese diagnóstica); Colesterol total (tem o objetivo de avaliar o risco aterogênico; paralelo ao 
aumento do colesterol total, ocorre também o aumento de contrair doença cardíaca coronariana); 
Triglicérides (determinar o excesso de lípides no sangue; identifi car o tipo de alteração do 
metabolismo dos lípides; determinar o risco de patologia coronariana); Contagem de plaquetas (tem 
o objetivo de estimar a quantidade de plaquetas por mm3; avaliar a eficiência de produção destas 
células pela medula óssea; acompanhar o efeito de quimioterapia ou radioterapia; auxilia no 
diagnóstico de doenças acompanhadas de trombocitopenia e trombocitose); Potássio no sangue – 
K+ (avaliar sinais de hiper e hipopotassemia, alterações neurológicas, endócrinas e musculares, 
arritmias cardíacas. É utilizado para acompanhar pacientes que fazem uso de potássio e diuréticos, 
principalmente nos hipertensos); Cálcio no sangue (medir a quantidade de íon cálcio do sangue); 
Creatinina no sangue (avaliar a função renal, a função muscular e também atua como coadjuvante 
no diagnóstico da distrofia muscular); Dosagem de Glicose – Glicemia (determinar se o nível de 
glicose no sangue está dentro dos parâmetros saudáveis, fornecendo, desta forma, dados para 
investiga r, diagnosticar e monitorar a hiperglicemia, hipoglicemia, diabetes e pré-diabetes); 
Glicohemoglobina (tem o objetivo de fazer uma monitoração do paciente com diabetes mellitus, 
refletindo os valores glicêmicos nas últimas 6 a 8 semanas. Não serve para diagnóstico da diabetes, 
mas o valor elevado pode indicar a possibilidade de ocorrência de complicações crônicas 
relacionadas ao diabetes); Transaminase Pirúvica – TGP (auxilia no diagnóstico de doenças 
hepáticas, sendo mais sensível que a TGO. Os níveis de TGP se encontram elevados no alcoolismo, 
hepatites virais, hepatites não-alcoólicas, cirrose, colestase, hemocromatose); Transaminase 
Oxalacética – TGO (auxilia no diagnóstico de doenças hepáticas e musculares. Na hepatite 
alcoólica, os níveis de TGO se elevam e, em geral, são maiores que os de TGP); Creatinina 
Fosfoquinase – CPK (os níveis aumentados indicam: infarto do miocárdio, lesão da musculatura 
cardíaca ou esquelética, doença muscular cardíaca congênita, embolia pul monar, neoplasias de 
próstata, vesícula e trato gastrintestinal); CK-MB (esta enzima eleva-se quando ocorre isquemia em 



 
uma determinada região do músculo cardíaco); Urina (com o objetivo de descartar patologias do 
sistema renal, afecções do trato urinário, sendo possível também acompanhamento da evolução do 
tratamento destas afecções); Exame parasitológico de fezes (verificar se há algum achado 
parasitológico nas fezes). 
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Resumo:  

 

  O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de 
pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. A asma (do grego asthma = sufocante), é uma 
doença inflamatória crônica das vias aéreas de difícil cura, causa episódios recorrentes de tosse, 
chiado, aperto no peito, e dificuldade para respirar. que acomete um grande número de pessoas, 
principalmente crianças, e idosos.  Antigamente, era chamada de bronquite alérgica ou bronquite 
asmática. Suas principais causas são poluição do ar, poeira doméstica, ácaros, mofo, pêlos de 
animais e alimentos. O problema é agravado pelo uso de carpetes, cortinas e cobertores que servem 
como fontes de ácaros.  Se não for tratada, pode ter um impacto significativo na qualidade de vida 
de uma pessoa, se controlada, é possível levar uma vida produtiva e ativa. Seus sinais e sintomas 
são: tosse seca persistente, Sibilância (chiado no peito); Respiração mais rápida do que o normal; 
Falta de ar; Cansaço físico; Sensação de aperto ou dor no peito. Muitos fatores podem tornar mais 
difícil o diagnóstico na terceira idade, sintomas específicos também referidos por outras doenças, 
como: embolia pulmonar, refluxo gastresofagiano, obstrução endobrônquica e de vias respiratórias 
altas. Ela é recorrente em quatro fases, são elas: Asma Intermitente, Asma Persistente leve, Asma 
Persistente Moderada, Asma Persistente Leve.    
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Resumo:  
 
     O uso de álcool e outras drogas vêm desde os tempos antigos, mas hoje em dia nota-se seu uso 
de forma descontrolada e abusiva. Tomados pela curiosidade e em busca do prazer, os jovens cada 
vez mais cedo se aproximam dessas substâncias e conseqüentemente, através da influência social, 
tornam-se dependentes. Dentre vários problemas causados pelo consumo de álcool e outras drogas 
está o transtorno mental decorrente do uso das mesmas. A dependência da nicotina leva ao aumento 
do consumo de álcool e outras substâncias, fazendo com que a incidência e prevalência de doenças 
mentais sejam maiores nos fumantes. O álcool é a comorbidade mais associada a transtorno bipolar 
do humor; o uso da maconha acarreta sintomas depressivos e a cocaína potencializa o quadro de 
mania das pessoas que sofrem de ansiedade, pânico, fobia ou transtorno obsessivo compulsivo 
(TOC). Com o número elevado de usuários de álcool e outras drogas e conseqüentemente o 
aumento do número de agravo à saúde, identificou-se a necessidade de mudança no modelo 
assistencial do Brasil para atender os problemas objetivos das pessoas que sofrem de transtornos 
mentais decorrente do uso dessas substâncias. A partir de 2003, o Ministério da Saúde, criou uma 
Política Nacional para atenção aos usuários de álcool e drogas, a partir da Lei 10.216/01, marco 
legal da Reforma Psiquiátrica Brasileira, com o objetivo de prevenir, tratar e reabilitar os usuários. 
Assim, os Centros de Atenção Psicossocial em Álcool e Drogas (CAPSad), passaram a ser o serviço 
indicado para tratamento e redução de danos. Para serem implantados as cidades precisam ter 
indicadores epidemiológicos relevantes, assim como atendimentos de usuários de álcool e drogas na 
rede básica, rede de suporte social e rede hospitalar. Atualmente o estado de São Paulo possui 46 
CAPSad e no Vale do Paraíba existem dois municípios que dispõem de serviços dessa modalidade. 
Os demais municípios que não possuem CAPSad assistem os usuários de álcool e outras drogas em 
Serviços ambulatoriais de saúde mental ou nos CAPS I e II. A presente pesquisa objetivou a 
identificar o número de usuários dependentes químicos cadastrados no CAPS I, de um município do 
Médio Vale do Paraíba Paulista Trata-se de uma pesquisa de campo, do tipo quantitativo-descritivo. 
A pesquisa foi encaminhada ao Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas Teresa 
D’Ávila. Foi elaborado pelas autoras uma ficha como instrumento de coleta de dados, que para 
realizá-la serão observados todos os procedimentos éticos determinados pela Resolução CNS/MS nº 
196/96. De acordo com a pesquisa, do total da amostra analisada constatou-se que 32,35 %, dos 
usuários cadastrados no CAPS I, fazem uso de álcool ou outras drogas 
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Resumo:  
 

 O presente trabalho teve como objetivo abordar uma revisão bibliográfica realizada a partir 
de diferentes fontes de pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline sobre o tema infecção do 
trato urinário em diversos aspectos como tipo de infecções mais comuns, suas características, como 
a doença se comporta em diferentes faixas etárias e quais são os fatores de risco para cada. As 
infecções urinárias são causadas mais pelas enterobactérias, que estão presentes na flora intestinal, a 
maior causadora é a Escherichia coli. As mulheres estão mais predispostas a adquirirem uma 
infecção devido a sua anatomia, mas isto varia de acordo com a faixa estaria de cada individuo, pois 
os homens recém nascidos têm mais chances de adquirir devido à presença de fimose. A via mais 
comum de infecção é a via ascendente. Os idosos a partir dos 60 ficam mais predisponentes devido 
as micções que não são completas, também a fatores prostáticos, e a baixa ingestão de líquidos. 
Possuímos mecanismos próprios de defesa em nosso organismo que naturalmente combatem a essas 
bactérias que causam as infecções, porem quando há uma falha ou um combate ineficaz a essas 
bactérias causadoras de infecção urinaria, acabamos por adquiri-las, e se não tratarmos de forma 
correta, um simples quadro de bacteriúria pode levar as grandes complicações como uma septcemia 
que é o estagio mais grave que a doença pode atingir. Outro fator importantíssimo e de grande 
relevância nos hospitais é a utilização de sonda vesical de demora, pois a maioria dos pacientes 
sondados acabam por adquirirem infecções urinarias. 
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Resumo:  
 
     Derrame pleural O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de 
diferentes fontes de pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. O derrame pleural é 
caracterizado pela acumulação de liquido em excesso entre as pleuras e constitui uma manifestação 
comum de comprometimento pleural tanto primário quanto secundário. O derrame pleural não é 
uma doença, mas sim a manifestação de outras doenças. Se não tratado adequadamente, esta 
patologia pode levar o paciente à dispneia (falta grave de ar) e até à morte. As doenças primitivas da 
pleura são raras, sendo predominante a sua origem por processos patológicos extra-pleurais. A 
etiologia dos derrames é múltipla, sendo útil a divisão dos derrames em transudatos e exsudatos, 
porque no caso de se tratar de um transudato restringe-se drasticamente o numero de diagnósticos 
possíveis. Fisiologicamente existe equilíbrio entre a entrada e saída de líquido na cavidade pleural; 
de modo a manter constante a quantidade e concentração pr oteica do fluído pleural. Os 
movimentos respiratórios, pela alternância da inspiração e expiração, facilitam a reabsorção do 
líquido e das partículas, assim como a sua progressão nos linfáticos. Os derrames pleurais são 
classificados em : Líquidos: quanto à etiologia (tuberculose, pneumonia, neoplasia) , quanto ao 
caráter (serofibrinoso, hemático ou hemorrágico, purulento, quiliforme) , quanto à localização 
(grande cavidade, interlobar, mediastínico) ; Gasosos: Pneumotórax ; Mistos: hidropneumotórax, 
hemopneumotórax, piopneumotórax. Cor Pulmonale O trabalho consistiu em uma revisão 
bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de pesquisas tais como: pubmed, bireme e 
medline. É uma forma de insuficiência cardíaca, onde há diminuição da capacidade de 
funcionamento das câmaras direitas do coração, por doença pulmonar. A metade direita do coração 
recebe o sangue venoso do organismo e o envia aos pulmões para oxigenação. Quando existe um 
tipo de doença pulmonar que leva a aumento da resistência ao fluxo de sangue e Hipertensão 
pulmonar, progressivamente o coração direito, (ventrículo direito e átrio direito), vão sendo 
sobrecarregados. Ocorrem inicialmente alterações microscópicas no cardiomiócito, a célula 
muscular cardíaca, com aumento de tamanho. Posteriormente todo o miocárdio, o tecido muscular 
cardíaco, se altera. Como conseqüência, as paredes das cavidades vão se tornando mais espessas. 
Este é um mecanismo compensatório que numa fase inicial permite que o fluxo de sangue não seja 
prejudicado. Com a permanê ncia ou piora da doença pulmonar em determinado momento este 
mecanismo atinge seu limite e o coração começa a dilatar. Ocorre aumento da pressão nas veias de 
todo o corpo e, em decorrência, dilatação das veias, aumento do fígado, do baço e inchaço nas 
pernas, além dos sintomas da doença pulmonar, como falta de ar e cianose (coloração azulada da 
pele). 
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Resumo:  
 
 O processo do envelhecimento é marcado por um aumento na freqüência de doenças 
crônico-degenerativas e acompanhado pelo aumento da demanda pelos serviços de saúde e uso de 
medicamentos. A preocupação com o uso irracional de medicamentos, em instituições geriátricas, 
levou ao desenvolvimento de listas de substâncias a serem evitadas em idosos, ou usadas em apenas 
em circunstâncias excepcionais, e de suas respectivas doses, freqüências e duração máxima de 
tratamento. O esclarecimento e o uso racional de medicamentos pelos idosos envolvem um trabalho 
em conjunto entre profissionais da saúde e o paciente geriátrico, a fim de reparar e orientar o idoso 
sobre as modificações fisiológicas em seu organismo.Diante dessa realidade é necessário analisar o 
método de tratamento medicamentoso, com finalidade de minimiza os erros de medicação a fim de 
evitar interações adversas para com idoso institucionalizado, para que seu tratamento tenha maiores 
resultados positivos. O presente trabalho busc ou identificar possíveis interações medicamentosas 
em prescrições simultâneas de vários medicamentos em indivíduos com idade igual ou superior a 
60 anos residentes em uma ILPI do Vale do Paraíba. Os dados foram coletados dos prontuários de 
todos os indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos residentes nesta instituição. A coleta foi 
feita através de um instrumento específico elaborado para o estudo. Foram obtidas as seguintes 
informações: dados de identificação; história recente de saúde; número de medicamentos usados e 
grupos de medicamentos usados. Após a coleta de dados foram obtidos os seguintes resultados: a 
instituição apresenta um total de 24 indivíduos residentes com idade igual ou superior a 60 anos. 
Destes indivíduos 12 são do sexo masculino e 12 são do sexo feminino. As patologias mais comuns 
foram a hipertensão e as doenças cardíacas, ambas encontradas em aproximadamente 46% dos 
indivíduos. Os distúrbios psiquiátricos e devido a acidentes vasculares encefál icos também foram 
comuns representados, respectivamente, por 33% e 21% do total de idosos. Foram analisadas 
prescrições médicas dos 24 pacientes, onde 33 variedades de medicamentos foram encontradas. Os 
medicamentos mais prescritos foram o captopril e a hidroclortiazida, prescritos para 29,1% dos 
indivíduos, a digoxina para 20,8% e a resperidona e a nimodipina para 16,6%. A média de fármacos 
por prescrição foi de 1,4. No entanto, 15 indivíduos (62,5%) consomem dois ou mais 
medicamentos, apresentando risco potencial para interação medicamentosa. Destes 15 idosos 60% 
consomem quatro ou mais medicamentos concomitantemente. Constatou-se também que dos idosos 
que consomem dois medicamentos ou mais (15) 46,6% das prescrições (7) continham pelo menos 
uma interação medicamentosa potencial. Observou-se que 77,7% (7) das prescrições que 
apresentavam de quatro a sete medicamentos (9) apresentavam interações medicamentosas 
potenciais. 
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Resumo:  
 
     Introdução: A Organização Mundial da Saúde (2004), estima que o consumo mundial de álcool, 
tabaco e outras substânc ias regulamentadas, atinge cerca de 10% da população mundial, 
contribuindo para o aumento de doenças relacionadas ao uso destas substâncias em todos os países 
do mundo. O consumo crescente do tabaco nos países em desenvolvimento está atingindo um maior 
percentual de mulheres (50% das mulheres e 9% dos homens fumam) em relação ao álcool, embora 
seu consumo tenha diminuído nos países desenvolvidos nas duas últimas décadas. Este consumo 
apresentou um sensível aumento nos países em desenvolvimento. Com relação às drogas ilícitas, as 
avaliações da United Nations Office on Drugs and Crimes (2003), concluem que cerca de 200 
milhões de pessoas em todo o mundo consomem alguma substância ilícita, o que representa 3,4% 
da população mundial e estima-se que 4,7% tenham 15 ou mais anos. Observando-se o uso abusivo 
de drogas ilícitas entre adolescentes brasileiros e sabendo que este é um problema de Saúde Pública 
no mundo e no Brasil. Objetivos: O presente estudo objetivou identificar o co nsumo de drogas 
lícitas e ilícitas por adolescentes matriculados regularmente no Ensino Fundamental de Escolas 
Públicas, de um Município de Médio Vale do Paraíba; caracterizar o perfil sociodemográfico dos 
estudantes e os tipos de drogas psicoativas que foram referidas. Metodologia: Trata-se de um estudo 
descritivo, empírico, de natureza quantitativa, realizado nas Escolas Públicas de um Município do 
Médio Vale do Paraíba. O estudo foi realizado com 20% dos alunos na faixa etária de 12 e 18 anos 
regularmente matriculados entre os 6º e 9º períodos escolares do Ensino Fundamental, das 
Instituições participantes. O trabalho obteve o Parecer nº 134/2008 no CEP-FATEA. Foram 
observados todos os princípios éticos determinados pela Resolução 196/96 – MS/CONEP. 
Resultados: Dentre os 183 participantes 54,6% eram do sexo feminino e 85,7% pertenciam ao 
grupo etário dos 10 aos 14 anos. Os resultados revelaram que parte dos participantes já fez o 
primeiro uso de substâncias tóxicas. Este contato variou consideravelmente em função da série 
escolar, da idade, localização da escola e tipos de substâncias utilizadas. Conclusão: O primeiro uso 
de substâncias psicoativas ocorre cada vez mais cedo na vida dos adolescentes, o que torna 
preemente a elaboração de Políticas Públicas de saúde, que a promova e que lance mão de 
estratégias para a prevenção do uso dessas substâncias. 
 
Palavra chave: Epidemiologia. Substâncias Psicoativas. Adolescentes. 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Enfermagem 
 
 



 
 

A PERCEPÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DOS DISCENTES DE UM CURSO DE 
GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 
Beneceli Costa 

benecelicosta@yahoo.com.br 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA 

Alessandra G. Ribeiro 
Geraldo A. Passos Leite 

 
 

Orientador (a): Profa. Dra. Maria Odete Pereira 
 
Resumo:  
 
 A percepção de qualidade de vida é subjetiva – QV. O estudo teve como objetivo geral 
identificar a percepção de QV dos acadêmicos durante o período de formação, de estudantes de 
Enfermagem de uma Instituição de Ensino Superior Paulista. A pesquisa é descritiva, empírica e 
quantitativa, realizada com 92 acadêmicos. Os dados foram coletados através de instrumento semi-
estruturado elaborado pelos autores, baseado no WHOQOL – bref, estruturado pela OMS. 
Empregou-se a triangulação simultânea de métodos, com a utilização da técnica de grupo focal. Os 
resultados revelaram a queda acentuada na QV, ocorrida no 2º ano, demonstrada por uma linha que 
decresce 10,5% em relação ao 1º ano. Tais percentuais são corroborados pelas falas dos estudantes 
no grupo focal, em que se observou expressivo nível de insatisfação no 3º semestre devido à 
inserção dos alunos nas práticas assistenciais. Os resultados indicam o declínio de QV durante o 
processo de formação, no momento em que os conteúdos de Semiologia e Semiotécnica e as 
respectivas práticas assistenciais são inseridas na grade horária. 
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Resumo:  
 
     A Enfermagem surgiu do desenvolvimento e evolução das práticas de saúde no decorrer dos 
períodos históricos. As primeiras formas de prestação de as sistência em Enfermagem foram as 
práticas instintivas. No Brasil, a profissão surge como uma simples prestação de cuidados aos 
doentes, realizada por um grupo formado, na sua maioria, por escravos, que nesta época 
trabalhavam nos domicílios. Em 1890 inicia-se no Rio de Janeiro a formação em Enfermagem na 
Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, atual UNIRIO (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e o 
exercício profissional do Enfermeiro foi instituída pela Lei 5.905, em 12 de julho de 1973. As 
Mudanças ocorridas na enfermagem nas últimas décadas na América Latina e, sobretudo no Brasil 
trouxeram a necessidade de uma revisão do ensino e do perfil. Assim, de acordo com a Resolução 
n°4 de 06 de abril de 2009, sob Parecer CNE/CES nº- 213/2008 foram determinadas mudanças nas 
cargas horárias de alguns de Cursos de Graduação na área Biológica e da Saúde, dentre eles o de 
Enfermagem, passando para 4.000 horas mínimas. No período de 2009 a 2011 os Cursos de 
Graduação em Enfermagem devem adequar sua estrutura curricular em conformidade com a 
Resolução citada acima, para viger a partir de 2012. O estudo é de grande relevância, pois 
contribuirá com dados consistentes, para que a Instituição de Ensino Superior – IES em questão, por 
meio da Coordenação de Curso, reelabore a estrutura curricular, para adequar-se as exigências 
determinadas pelo Ministério da Educação do Brasil. O objetivo deste trabalho foi o de realizar um 
levantamento bibliográfico acerca de reestruturação curricular do Curso de Graduação de 
Enfermagem. Trata-se de uma pesquisa descritiva, para tanto se realizou um levantamento 
bibliográfico. Os estudos mostraram reformulações voltadas para a formação do enfermeiro 
generalista com potencial para global, integrada e crítica sendo esta a linha orientadora para o 
ensino compatível com experiências de aprendizagem, nas quais o desempenho do aluno pressupõe 
fundamentação teórica para a sua atuação nos serviços de saúde e em diferentes níveis de compl 
exidade. Esta formação generalista implica no desenvolvimento de competência técnico-científica e 
política à solução de problemas da profissão e à postura do profissional face ao exercício da mesma. 
Tal postura decorre de uma reflexão crítica acerca do homem, da sociedade e do processo saúde-
doença. Nesse enfoque, a proposta de formação do enfermeiro generalista pressupõe uma 
abordagem multidisciplinar, fundamentada nas ciências humanas, biológicas e, sobretudo, 
embasada em alguns princípios filosóficos. Acredita-se que esta visão voltada para o enfermeiro 
generalista enriquece e fortalece a formação profissional propiciando melhor desempenho. Em 
desdobramento, no próximo ano as pesquisadoras submeterão o trabalho ao CEP/FATEA para 
posteriormente realizarem um inquérito com o corpo discente do Curso, a fim de identificar as 
demandas que serão consideradas na reestruturação curricular do Curso para a integralização das 
4.000 horas mínimas em cinco anos. 
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Resumo:  
 
 O ser humano que possua qualquer tipo de ferida deve ser encarado como um sujeito que se 
emociona, sente, deseja e que, como qualquer outro, tem necessidades. Um cliente com feridas é 
como uma tela que sofreu danos e precisa ser restaurada: ele pensa, sente, reage e cria vínculos com 
a equipe de enfermagem. Compreender a ambigüidade de sentimentos de ter uma ferida; o 
significado para ele; como ele se percebe com uma ferida para tentar retornar a si mesmo enquanto 
“Ser”, voltar à sua essência, para viver neste mundo sem se deixar alienar. Isto acrescenta ao 
acadêmico conhecimento e experiência, dando-lhe a oportunidade de crescer tanto 
profissionalmente quanto como ser humano. Este estudo teve como objetivo compreender o 
significado da ferida na visão do portador e qual sua opinião a respeito de ser cuidado por 
acadêmicos de enfermagem. É um estudo qualitativo de abordagem fenomenológica foi 
desenvolvido com portadores de feridas assistidos em um ambulatório de enfermagem no interior 
paulista, após aprovação do CEP – FATEA sob o parecer n.59/2 008. Os dados foram colhidos 
mediante entrevistas abertas com as seguintes questões norteadoras: “O que significa para o senhor 
possuir uma ferida?” e “Qual sua relação com os acadêmicos que cuidam do senhor no 
ambulatório?”. Os resultados foram analisados segundo o conteúdo das respostas dos participantes 
baseado em MINAYO, que possui um método hermenêutico-dialético. Com a transcrição das falas 
e após a busca do sentido geral das frases, o resultado será agrupado em unidades temáticas 
convergentes, possibilitou a construção de categorias. Participaram da pesquisa 08 clientes, sendo 
eles 04 homens e 04 mulheres, com idade entre 36 a 65 anos e nível escolar apenas o ensino 
fundamental. A análise compreensiva das falas possibilitou a construção de três categorias: “O 
impacto da ferida nas atividades diária do portador”; “Convivendo com a ferida” e “Acreditando em 
uma força maior: ferida um castigo divino ou organismo”. Em relação ao atendimento realizado 
pelos acadêmicos fora m unânimes em responder que o acadêmico é compreensivo e cuidadoso, 
mas ter uma ferida é muito ruim. A realização desse estudo possibilitou vislumbrar novos caminhos 
no ensinar, assistir e cuidar do portador de feridas crônicas aceitando-o como um ser cultural, que 
necessita ser respeitado na unicidade que o caracteriza. 
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Orientador (a): Profa. Me. Profa. Claudia Lysia O Araújo 
 
Resumo:  
 
 O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de 
pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. Atualmente, a qualidade de vida se depara com 
inovações associadas a todas as áreas trazendo consigo conseqüências vinculadas ao abuso de 
trabalho, consumo de bebidas, alimentos industrializados, drogas, medicamentos, etc.; e em 
contrapartida temos a diminuição do lazer, das atividades físicas, de uma alimentação balanceada, 
etc. Estas conseqüências se definem em uma má qualidade de vida associadas com várias 
patologias, principalmente as relacionadas aos idosos que além de apresentarem um desgaste 
natural do organismo são atacados por muitas doenças. Uma das patologias relacionada a esta má 
qualidade de vida se manifesta em um órgão de grande importância, o fígado. A cirrose pode ser 
definida como um estágio de depreciação avançado da estrutura hepática e sua fisiologia, como 
resultado de diversas etiologias, sejam elas doenças crônicas do fígado, alcoolismo, entre outras, 
levando a destruição gradual das células com a formação de fibroses. A cirrose pode demorar anos 
para manifestar-se e aumentam em gravidade à medida que a doença evolui. Suas manifestações 
clinicas podem se apresentar de duas principais formas: a cirrose compensada, com sintomas menos 
graves e frequentemente vagos, e a cirrose descompensada resultando da falha do fígado em 
sintetizar proteínas, fatores de coagulação, etc. O diagnostico precoce das doenças que levam a 
cirrose podem permitir o tratamento (cura ou controle) dessas doenças. È importante travar o 
processo evolutivo da cirrose, a abstenção do álcool, uma dieta balanceada, o tratamento de suas 
complicações e o transplante hepático são opções. 
 
Palavra chave: Enfermagem, cirrose hepática, idoso 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Enfermagem 
 
 
 
 
 
 



 
 

DESNUTRIÇÃO PROTEICOCALÓRICA: UMA REVISÃO CONCEITU AL 
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Orientador (a): Profa. Maria Joana de Lima Martins e Profa. Valdinéa Luiz Hertel 
 
Resumo:  
 
       A Desnutrição Proteicocalórica engloba uma ampla variedade de situações clínicas cuja 
gravidade oscila desde muito graves até leves. Em um extremo do espectro, encontram-se o 
Kwashiorkor e o Marasmo nutricional, com elevadas cifras de mortalidade, e no outro a 
Desnutrição Proteicocalórica leve, cuja principal manifestação identificável nas crianças é o retardo 
no crescimento. Uma proporção das crianças desnutridas pode apresentar uma terceira forma: a 
desnutrição mista, o Kwashiorkor- marasmático, com características mistas em relação às duas 
outras formas clínicas. A desnutrição se caracteriza por três processos seqüenciais: diluição, 
disfunção e depleção e continua a ser um dos problemas mais importantes de saúde pública do 
mundo atual, devido a sua magnitude e conseqüências desastrosas para o cre scimento, 
desenvolvimento e sobrevivência das crianças. A OMS sugere que o esquema “alimento-saúde-
cuidados”, proposto pelo UNICEF, seja utilizado como instrumento analítico da interação dos 
vários determinantes da desnutrição nos diferentes níveis da sociedade. O diagnóstico de 
desnutrição é feito a partir da história clínica da criança, bem como pelo seu exame clínico e 
determinação do estado nutricional. A avaliação e cuidadoso acompanhamento clínico da criança é 
o guia mais importante para o diagnóstico e para definir e monitorizar o tratamento da criança. A 
clínica da criança é soberana em todos os momentos do tratamento, inclusive nas situações de 
impossibilidade de realização ou de dificuldades de interpretações de exames laboratoriais. O 
estudo objetivou um maior e melhor embasamento científico sobre o tema para uma melhor 
Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE) nos cuidados à criança com desnutrição. A 
metodologia utilizada foi à revisão da literatura sobr e conceito, diagnóstico diferencial, tratamento, 
promoção e prevenção de saúde, pois acreditamos que revisão da literatura é um conceito essencial 
para o crescimento da teoria, pesquisa, educação e prática de enfermagem. Para a coleta de dados, 
foi utilizado um instrumento de coletas de dados contendo autor, título e subtítulo, edição, local e 
editora, data publicação, dados complementares, descrição das etapas necessárias para o exame 
físico em pediatria. Após revisão da literatura selecionada concluímos que a desnutrição infantil 
continua a ser o problema mais importante de saúde pública dos países em desenvolvimento. A sua 
efetiva redução depende de intervenções integradas que reduzam a pobreza e melhorem a qualidade 
de vida das famílias menos favorecidas. Isso implica estratégias amplas no nível governamental, 
com intensa participação da sociedade civil. O profissional enfermeiro tem um relevante papel no 
tratamento da criança desnutrida utilizando para isso a sistematiz ação da assistência em 
enfermagem. Não é função do profissional de saúde mudar a estrutura política e econômica de uma 
sociedade, mas é sua responsabilidade entender as desigualdades e limitações vividas pela 
população por ele atendida, e ser capaz de, neste contexto, aplicar o conhecimento científico 
disponível. 



 
Palavra chave: Desnutrição. Criança.Sistematização da Assistência em Enfermagem. 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Enfermagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
A PERCEPÇÃO E OS SENTIMENTOS DE PACIENTES PORTADORES DE ESCLEROSE 
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Orientador (a): Profa. Elizabete Hoffaman e Prof. Vagner José Oliva 
 
Resumo:  
 
      ELA é a abreviatura de Esclerose Lateral Amiotrófica, uma doença cujo significado vem 
contido no próprio nome, esclerose significa endurecimento e cicatrização lateral refere-se ao 
endurecimento da porção lateral da medula espinhal e amiotrófica é a fraqueza que resulta na atrofia 
do músculo, o volume real do tecido muscular diminui, Esclerose Lateral Amiotrófica significa 
fraqueza muscular secundária por comprometimento dos neurônios motores, a característica 
principal da esclerose lateral amiotrófica é a degeneração progressiva dos neurônios motores no 
cérebro (neurônios motores superiores) e na medula espinhal (neurônios motores inferiores), ou 
seja, estes neurônios perdem sua capacidade de funcionar adequadamente (transmitir os impulsos 
nervosos). Uma vez feito o diagnóstico, uma equipe de profissionais da saúde entra em cena para 
acompanhar a melhora da qualidade de vida do paciente, incluindo monitorização da ingestão de 
alimentos e líquidos, cuidados respiratórios, hid ratação, controle de hipersalivação, constipação e 
micção, assim como maiores cuidados pessoais, tais como, apoio emocional, manutenção e controle 
da dor. No presente estudo serão apresentados 5 casos onde 3 homens, 2 mulheres ambos com 
inicio de sintomas abaixo dos 45,5 anos, a cãibra foi o sintoma que mais comumente precedeu a 
fraqueza muscular, outras queixas preliminares foram a dor, fadiga muscular,sendo o padrão mais 
freqüente de inauguração dos sintomas a fraqueza muscular assimétrica, preferencialmente nos 
membros superiores, com a evolução da doença todos os pacientes apresentaram comprometimento 
bulbar. Não foi identificado nenhum fator predisponente para a doença, as evoluções foram distintas 
entre os casos, entre os caos em estudo 3 pacientes estão em ventilação mecânica invasiva, 1 em 
ventilação mecânica não invasiva intermitente, 1em oxigenoterapia continua, o presente estudo tem 
como objetivo conhecer comparar reações emocionais demonstrados de pacientes c om (ELA) 
esclerose lateral amiotrófica, através de relatos familiares. 
 
Palavra chave: esclerose lateral amiotrófica, doenças do neurônio motor, doenças 
neuromusculares, reações emocionais 
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Enfermagem 
 
 



 
 

ANÁLISE DA PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DE PRIMEIROS ANOS DO CURSO DE 
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Orientador (a): Profa. Dra. Maria Odete Pereira 
 
Resumo:  
 
     O acadêmico de Enfermagem, nos primeiros anos da Graduação, como a população em geral, 
carrega consigo estereótipos e preconceitos em relação à doença e o doente mental, como pessoa 
boba que não raciocina; agressiva, estranha; perigosa e que nunca mais sara; que traz problemas 
para a família e que tem que ficar no hospício, acredita-se que, se esses preconceitos não forem 
trabalhados adequadamente durante o curso de enfermagem, podem se traduzir em atitudes 
negativas frente à pessoa portadora de transtorno mental, no momento em que esses alunos 
estiverem exercendo as suas atividades profissionais A presente pesquisa objetivou analisar a 
percepção dos alunos de primeiros anos do curso de graduação em Enfermagem acerca do doente 
psiquiátrico. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritivo, de natureza qualitativa. O 
projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas 
Teresa D’Ávila. Para a coleta de dados foram observados todos os procedimentos éticos 
determinados pela Resolução CNS/MS nº 196/96, e os autores elaboraram um instrumento semi-
estruturado para ser aplicado por meio da técnica de grupo focal. Os resultados da pesquisas 
mostram que os colaboradores definem a doença mental como um distúrbio no comportamento do 
indivíduo que os levam a atitudes compulsivas e inconseqüentes, resultando muitas vezes em 
violência. Acreditam que a causa da doença é hereditária ou decorrente de decepção sofrida ao 
longo da vida e com o tratamento medicamentoso os sintomas são amenizados. Já o doente mental é 
visto como uma pessoa normal, mas que apresenta dificuldade em expressar seus sentimentos e 
conviver em sociedade, pois esta o julga como um cidadão perigoso e o isola. Para os mesmos o 
tratamento de qualidade depende da concepção do profissional de saúde que presta a assistência 
 
Palavra chave: Atitude. Portador de transtornos psiquiátricos. Aluno de graduação. Enfermagem. 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Enfermagem 
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Orientador (a): Profa. Me. Claúdia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo:  
 
    Trata-se de um estudo descritivo exploratório, com visão quanti/qualitativa para a análise dos 
dados. Uma vez que a superação do dualismo entre quantidade e qualidade se expressa no fato de 
que toda qualidade comporta sempre certos limites quantitativo e vice-versa. O estudo foi realizado 
com idosos moradores em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) localizada em 
uma cidade do Médio Vale do Paraíba. Foi utilizado para a coleta de dados o instrumento o Mini-
Exame do Estado Mental (MEEM), elaborado por Folstein et al9 (1975), por se tratar de um dos 
testes mais empregados e mais estudados em todo o mundo além da Escala de Depressão Geriátrica 
(EDG)10. A escolha foi feita por se tratar de um instrumento amplamente reconhecido em diversos 
países do mundo e pelo fato de poder ser aplicado tanto em pacientes psiquiátricos como na 
população não clínica. A escolha de corte para o MEEM foi de Escore17, os atores-sociais com 
Escore menor que 17 não fo i aplicado a EDG. Os resultados foram digitados e tabulados 
eletronicamente representados em forma de tabelas utilizando o programa do Excel 2003, e 
analisados qualitativamente sob a luz do referencial teórico de Maria Cecília de Souza Minayo. O 
processo de envelhecimento é caracterizado pelo declínio gradativo do funcionamento de todos os 
sistemas do corpo. Muitas pessoas encaram com naturalidade e aceitação, outras associam o 
envelhecimento à decadência no estilo de vida, a inutilidade de um findar de vida. Com o 
envelhecimento, adoecemos e nos tornamos dependentes; perdemos a autonomia, uma vez que 
precisaremos de terceiros para realizar tarefas que realizávamos sozinhos. A depressão é 
conceituada como um estado de espírito caracterizado pela baixa no estado de humor; um distúrbio 
mental que envolve adinamia, desânimo, sensação de cansaço, e cujo quadro clínico pode envolver 
angústia, ansiedade, apatia em grau maior ou menor de abatimento moral e físico, é uma doença 
ment al onde as atividades físicas e psíquicas são marcadas de extrema diminuição e decadência; 
uma tristeza profunda abate-se sobre o individuo, nada é capaz de interessá-lo, perde o gosto pela 
vida; a doença o incapacita de tomar decisões tudo sente com grande intensidade, super 
dimensionando a rotina de forma negativista. O processo de envelhecer mascara e dificulta o 
diagnóstico de depressão. Os idosos ao ingressarem em uma ILPI, passam por processos de ganhos 
e de perdas: ganham o rótulo de “abandonado” e “carente” e perdem elementos fundamentais para 
própria vida, que compreendem a privacidade, a individualidade, a autonomia, o pertencimento e se 
encerra no direito de ir e vir. Os objetivos propostos pelo estudo foram: Obter dados de sinais de 
depressão no idoso residente em ILPIs; correlacionar à interface fatores internos e fatores externos 
do idoso com distúrbios depressivos; propor estratégias que melhore a qualidade de vida dessa 
população. O público alvo estudado cons tituiu-se por 40 moradores da ILPIs. A predominância da 
população estudada era do sexo feminino. A idade varia de 52 a 93 anos. Os resultados apontam 
que 42,5% (17) atingiram Escore menor que 17,35% (14) obtiveram Escore igual ou maior que 17. 



 
Do público alvo estudado 17,5% (7) não tinham condições clínicas para participar do estudo e 5% 
(2) recusaram a participação. Participaram da segunda fase do estudo os atores sociais com Escore 
igual ou maior que 17. Dezessete atores sociais (42,5%) foram excluídos da segunda parte do 
estudo, pois se encontravam com patologias que iriam interferir na avaliação da EDG, essas 
patologias variavam desde quadros demenciais a estados confusionais. Os dados obtidos revelam 
que 57,4% (8) dos atores sociais não atingiram níveis mensuráveis de depressão classificados assim 
como normais (sem depressão), 28,6% (4) apresentaram quadro de depressão média, 7% (1) 
apresentou depressão moderado/severa. 
 
Palavra chave: Depressão. Idosos. Enfermeiro. 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Oral  
 
Curso: Enfermagem 
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Orientador (a): Profa. Me. Cristiane Karina Malvezzi 
 
Resumo:  
 
     A maioria dos fármacos ingeridos pelas gestantes atravessa a barreira placentária e expõe o 
embrião em desenvolvimento. A utilização de medicamentos tem crescido ao longo dos anos, a 
ponto de se incorporar ao acervo popular de conhecimentos, num processo que leva à auto 
medicação e como toda a população, a gestante está sujeita a intercorrências de saúde que impõem 
o uso de medicamentos. A gestação representa um problema terapêutico único, quando á auto 
medicação nesta situação especial, na verdade se está atingindo dois organismos simultaneamente. 
A resposta fetal, diante da medicação, é diferente da observada na mãe, podendo resultar em 
toxicidade fetal com lesões variadas e algumas até irreversíveis. O acidente com a talidomida criou 
uma grande preocupação quanto a segurança dos medicamentos utilizados durante a gestação. É 
difícil afirmar que um medicamento cause um determinado efeito deletério ao feto. O objetivo deste 
trabalho foi fazer um estudo d os artigos relacionados à auto-medicação em gestantes, através de um 
levantamento bibliográfico de publicações indexadas nas bases de dados LILACS e SCIELO no 
período de 1999 à 2009, usando as palavras-chave: Medicação, Gestação, e Auto-Medicação 
analisando os seguintes parâmetros: faixa etária, freqüência de trimestre, medicamentos usados com 
maior freqüência, principais sintomas e orientação correta. Foi observado que as gestantes que se 
auto medicam estão entre a faixa etária de 20 e 30 anos, com incidência maior no primeiro e 
terceiro trimestre de gestação, e que os medicamentos usados com maior freqüência são os 
analgésicos, antiespasmódicos, antiinfecciosos ginecológicos, antianêmicos, antiácidos, antibióticos 
sistêmicos e vitaminas. Os sintomas que predominam são náuseas, vômitos, pirose, diarréia aguda e 
obstipação. Quanto à orientação feita pelos profissionais de saúde podemos afirmar que a maioria 
dos trabalhos encontrados mostrou-se que um grande número das gesta ntes não receberam 
informações sobre os riscos da auto medicação durante a gestação. Sendo assim é de fundamental 
importância que os profissionais de saúde informem as mulheres em idade fértil sobre os riscos da 
utilização de medicamentos na gravidez, chamando a atenção para o perigo potencial da auto 
medicação. 
 
Palavra chave: Auto Medicação. Gestação. Medicamento. Revisão Bibliográfica. 
 
 
 
Inscrição: graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Enfermagem 
 
 



 
 

OLHAR DE CRIANÇA SOBRE O ESPAÇO HOSPITALAR 
 

Valdirene Maria de Carvalho 
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Orientador (a): Profa. Rosangela Amorin 
 
Resumo:  
 
       A experiência da hospitalização na infância é considerada uma situação potencialmente 
traumática que pode desencadear o surgimento de sentimentos diversos tais como angústia, 
ansiedade e medo diante de uma situação desconhecida/ameaçadora. A atividade lúdica no hospital 
contribui para a humanização ao olhar nesta direção da ética no cuidar busca se oferecer a criança 
hospitalizada a possibilidade de assumirem uma postura ativa diante da doença. DESCRIÇÃO A 
proposta tem a intenção de promover um espaço de interação organizacional por meio de atividades 
lúdicas e recreativas, entre a equipe de enfermagem pediátrica e as crianças, que passaram por re-
internação. Além de trabalhos inéditos, tanto no campo da criança hospitalizada, quanto no campo 
de orientação à equipe de saúde e a família no processo bio-psicossocial. COMO SURGIU A DÉIA 
Observando os diversos sentimentos despertados pelas crianças durante sua hospitalização como 
angústia, ansiedade e medo diante das situações desconhecidas, que muitas vezes parecem 
ameaçadoras. As pessoas estranhas que esta criança terá que conviver ao longo de sua estada no 
hospital, os procedimentos a serem realizados. Observa-se também nas internações, que muitas 
crianças, já se tornam familiares devido a inúmeras internações. Neste contexto, surge então o 
projeto para que possamos juntamente com a criança entender o olhar que a criança tem sobre a 
hospitalização e todo seu processo, ou seja, o que a equipe representa para a criança e os 
procedimentos ali realizados. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO Reunimos com toda a equipe 
de multiprofissionais, enfermeiro, psicólogo, professor de educação física, assistente social, 
monitores de recreação infantil, e o administrador do hospital. Obtivemos apoio através de doações 
para oferecer as crianças lanches e brindes, obtivemos também parcerias para as brincadeiras e 
entreterimento como o grupo de teatro, música e dança. O projeto tem duração de quatro horas com 
crianças de dois a doze anos de idade, as mães também participaram. Durante a recreação as mães 
recebem algumas orientações sobre cuidados com a criança. O PAPEL DA RECREAÇÃO O 
brincar acompanha o ser humano desde a antiguidade, quando era prática comum entre adulto e 
crianças. A ludicidade é o espaço e o direito de toda criança para o exercício da relação afetiva com 
o mundo, com os objetivos considera a atividade lúdica indispensável à saúde física, emocional e 
intelectual da criança, contribuindo para a eficiência e o equilíbrio do adulto. Ao brincar, a criança 
com a sua capacidade de criar e reinventar, o mundo libera afetividade através do mundo mágico do 
faz-de-conta explorado assim seus limites, portanto é indispensável no processo de socialização 
uma vez que ao brincar a criança assimila as funções das pessoas e os padrões de comportamento 
do seu grupo no geral estimulando mudanças significativas nos processos psíquicos. A 
IMPORTÂNCIA DA ENFERMAGEM NA RECREAÇÃO A utilização do brinquedo em 
enfermagem Pediátrica é de servir como meio de comunicação entre os profissionais e a criança, 
ajuda a criança a perceber o que ocorre consigo, libera temores, raiva, frustração e ansiedade, ajuda 
a revelar seus pensamentos e sentimentos promovendo satisfação, diversão e espontaneidade. 
RESULTADO E DISCUSSÃO De modo geral, os dados mostram que brincar constitui-se de fato 
em um recurso viável e adequado para o enfrentamento da hospitalização e pode ser mais utilizado 
quando a criança encontra apoio nas ações institucionais que viabilizam e disponibilizam recursos 
humanos e materiais para este fim. CONCLUSÃO A recreação no ambiente hospitalar constitui-se 



 
num elemento privilegiado para a elaboração de ansiedades decorrentes da situação de desconforto 
e estranheza em virtude da hospitalização, a qual deve ser trabalhada oferecendo um ambiente 
favorável com a inclusão do brinquedo dirigida especialmente a criança. 
 
Palavra chave: hospitalização, humanização, pediatria 
 
Inscrição como: Pós-Graduação: Especialização 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Enfermagem 
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Orientador (a): Profa. Me. Claudia Lysia de Oliveira Araújo 
Resumo:  
 
     Menopausa não é uma doença, é apenas um estagio na vi da da mulher. Os ovários não 
produzem os hormônios conhecidos como estrógeno e progesterona. Não existe idade determinante 
para a menopausa, geralmente entre os 45 e 55 anos, não existe relação entre a primeira e a última 
menstruação, nem tão pouco é hereditária, A redução do estrogênio promove efeitos no organismo 
todo, em longo prazo podem aparecer sintomas desagradáveis ou até doenças. Entre elas estão: a 
osteoporose, doenças cardiovasculares (DCV), atrofias do tecido genital (vaginite), incontinência 
urinária entre outras. Os sintomas mais freqüentes são: Ondas de calor (50% das mulheres, ↓ 30% 
após 3 anos de menopausa) , suores noturnos, insônia, menor desejo sexual, irritabilidade, 
depressão, ressecamento vaginal, dor durante o ato sexual, diminuição da atenção e memória e etc. 
A osteoporose é caracterizada por perda de massa óssea com deteriorização do tecido ósseo, 
resultando em fragilidades dos ossos, é uma doença grave relacionada às fraturas, principalment e 
nos idosos Alimentos ricos em cálcio, também são incentivados, como o leite desnatado e seus 
derivados. Estudos epidemiológicos mostram que, nos anos reprodutivos, a incidência de doença 
cardiovascular (DCV) na mulher é inferior a do homem. Entretanto com a instalação da menopausa 
e declínio dos hormônios, a prevalência de DCV aumenta progressivamente, pois o estrogênio afeta 
a dilatação coronariana do endotélio e com isso, tem um efeito vasodilatador, com sua ausência, 
predispõe o aparelho cardiovascular à doença arterial coronariana, entre elas o infarto agudo do 
miocárdio (IAM). A reposição hormonal é um tema muito discutido nos últimos tempos, pois 
existem relatos de que aumentam o risco de câncer de mama. Fazer reposição hormonal com 
cautela, não significa abolir, pois se chega à conclusão, que para muitas mulheres, ele traz muitos 
benefícios. Mas o mais importante hoje é que o tratamento deve ser individualizado, médico e 
paciente devem discutir todas as vantagens e riscos dos diversos tipos de terapias existentes e 
chegar a um consenso sobre o mais adequado. As medidas gerais visam à modificação de hábitos de 
vida, controlar os fatores de risco e quando necessário oferecer suporte psicoterápicos as mulheres 
pós-menopausada. Sendo as principais intervenções: mudanças de hábito alimentar, realização de 
atividades físicas, a interrupção do fumo é essencial por ser responsável por 41% das mortes por 
DCV nas mulheres. É capaz de antecipar a menopausa em cerca de dois anos quando se compara 
com mulheres não fumantes. Outra medida de grande importância para prevenção de doenças é a 
educação continuada relacionada aos fatores de riscos. Esta atividade deverá ser realizada pelos 
profissionais da saúde, visando proporcionar a melhoria da qualidade de vida da comunidade, bem 
como reduzir os índices de morbidade e mortalidade da população feminina brasileira nas próximas 
décadas. O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a par tir de diferentes fontes 
de pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. 
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Resumo:  

 O atendimento correto e dentro do limite de tempo previne possíveis lesões e futuras 
seqüelas, tendo em vista que não basta apenas realizar o encaminhamento ao pronto-atendimento, 
mas contribuir para a prevenção de possíveis complicações realizando um correto atendimento. A 
vitima de trauma sem o atendimento adequado no pré-hospitalar, terá um sofrimento próprio e 
coletivo com sua família, bem como acarretará em um maior custo hospitalar. Com isso os 
socorristas têm que ter o conhecimento das técnicas correta durante o atendimento. O objetivo de 
nosso estudo foi realizar uma revisão de bibliografia nas bibliotecas on- line: Lilacs, Sciello, 
Bireme sobre o tema: “Capacitação da equipe de socorristas no atendimento ao trauma raqui-
medular no pré-hospitalar: uma revisão bibliográfica”. Após o levantamento bibliográfico, e análise 
do conteúdo, foram encontrados 9 estudos relacionados sobre a Capacitação da equipe de 
socorristas no atendimento ao trauma raqui-medular no pré-hospitalar. . Concluímos que as 
literaturas revisadas evidenciam que é fato que a forma correta e o tempo gasto do atendimento em 
vitimas de trauma é de suma importância para sua recuperação. A necessidade da prestação do 
atendimento se deve ao fato de que as primeiras horas pós-evento traumático têm sido apontadas 
por vários autores como o período de maior índice de mortalidade por isso a importância de uma 
equipe bem preparada. Com o passar do tempo os socorristas não estão se atualizando, aprimorando 
seus conhecimentos realizando um atendimento inadequado e favorecendo seqüelas a vitima. 
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Resumo:  
 
      Tema Problema: A violência doméstica é um fen ômeno cada vez mais comum na sociedade 
brasileira que ocorre dentro dos lares de crianças e adolescentes. Os principais tipos de violência 
doméstica sofridos por essas pessoas são a física, a psicológica, sexual, negligência e violência 
fatal, e na maioria dos casos pais ou companheiros dos pais são os principais agressores. Diante da 
temática apresentada questiona-se qual a vivência de fonoaudiólogos em relação à violência 
domésticas de seus pacientes? Objetivo: Investigar a formação e a ação de profissionais da 
Fonoaudiologia diante de casos de violência doméstica. Justificativa: a relevância deste projeto dá-
se pela necessidade de conhecer as possibilidades de ação destes profissionais e possíveis melhorias 
nos cursos de formação que auxiliem no preparo para atuar na identificação, prevenção e no 
acompanhamento dos casos de violência doméstica. Material e Método: foi realizada pesquisa 
exploratória com cinco fonoaudiólogas da região do Vale do Paraíba Paulista com a utili zação de 
questionário contendo perguntas abertas e fechadas com relação ao tema investigado. A análise dos 
dados foi qualitativa. Resultados: os resultados indicaram experiências e conhecimentos que os 
profissionais têm de situações vivenciadas. Considerações Finais: considera-se condição necessária 
conhecimento e formação de profissionais da saúde e também de outras áreas para identificarem e 
agirem de maneira adequada diante de casos de violência com crianças e adolescentes. 
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 O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de 
pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline A síndrome cor pulmonale é caracterizada pela 
hipertrofia do ventrículo direito, decorrente de patologias que afetam os pulmões na sua estrutura e 
ou função. As manifestações clínicas do cor pulmonale costumam ser inespecíficas. Os sintomas 
nos idosos podem ser súbitos, especialmente nos estágios iniciais da doença, e equivocadamente 
atribuídos à doença pulmonar associada. Tipicamente, o paciente com doença pulmonar obstrutiva 
crônica , se queixa de fadiga , dispnéia , chio de peito ( sibilos ) e tosse com catarro . A dor torácica 
, sugestiva de angina do peito , quando presente, pode ser decorrente da isquemia do ventrículo 
direito (que geralmente é refratária ao tratamento com nitratos) ou distensão da artéria pulmonar. A  
eliminação de sangue com a tosse ( hemoptise ), pode ocorrer devido à ruptura de artérias 
pulmonares dilatadas. Em casos mais avançados, surgem os sintomas de falência do ventrículo 
direito: inchaço nas pernas ( edema ) e no abdômen ( ascite ), turgência das veias jugulares do 
pescoço e aumento do tamanho do fígado ( hepatomegalia ), podendo ainda surgir uma coloração 
amarelada nos olhos ( icterícia ).  Quando diagnosticada geralmente já esta instalada de forma 
grava, tendo causado sérios danos aos músculos cardíacos e progressiva degeneração orgânica de 
ordem cardiopulmonar. Apresenta-se de forma crônica e aguda dependendo de sua doença de base. 
Tem manifestações clínicas comuns a problemas pulmonares como dispnéia, fadiga, eliminação do 
sangue através da tosse. Seu tratamento principal é a melhora de oxigenação, e o cuidado com as 
doenças de base para que novas condições degenerativas venham se instalar e prejudicar de forma 
irreversível o paciente, e quando isto acontece é de conduta a ser tomada para tratamentos paliativos 
para garantir uma qualidade de vida ao paciente, que tem como estimativa de vida de dois anos, o 
que prevalece em 45%dos casos. 
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Resumo:  

 

 “Doutor” é aquele que se formou em uma universidade e recebeu a mais alta graduação 
desta após ter defendido uma tese. O uso do título de doutor, para os diplomados por qualquer curso 
de nível superior, constitui uma praxe secularmente fundamentada nos costumes e na tradição 
brasileira, mas não existem preceitos legais que disciplinem este conceito. Observa-se que em razão 
da tradição e da universalização dos cursos de nível superior no País, todo profissional adota a 
prática e o direito de usar o título de doutor, banalizando e vulgarizando esta identificação. O 
objetivo de nosso estudo foi realizar uma revisão de bibliografia nas bibliotecas on-line JURID, 
Sciello, e nos sites Google, OAB, MEC sobre o tema “Profissionais que utilizam o título de Doutor 
à frente do nome: uma revisão bibliográfica”. Após o levantamento bibliográfico, e análise de 
conteúdo, encontramos cinco estudos relacionados sobre profissionais que utilizam o título de 
Doutor à frente do nome. Concluímos que a Lei de diretrizes e bases da educação é a única que 
traça as normas que regem a avaliação de teses acadêmicas e deixa clara a utilização do tratamento 
a quem realmente tem por direito, que no caso são PhD’s e, por LEI, a classe dos Advogados, 
deixando clara a idéia de que para uma pessoa com nível universitário ser considerada doutora, 
deverá elaborar e defender, dentro das regras acadêmicas e monográficas, uma tese, inédita, provar 
expondo, o que pensa. 
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Resumo:  
 
 O presente trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, elaborado através de diferentes 
fon tes de pesquisa que abordam esse tema como: bireme e medline. O mundo é entendido como 
um complexo ecossistema no qual os padrões de doenças variam grandemente de um país para o 
outro. Os tipos e taxas de doenças em um país são como uma impressão digital que geralmente têm 
relação com a renda per capita, o estilo de vida, as ocupações predominantes, variações climáticas e 
sazonais. Doenças, incluindo as parasitárias, estão na maioria das vezes associadas às condições 
socioeconômicas em que vivem uma dada comunidade e são as crianças menores de cinco anos que 
estão mais vulneráveis, refletindo assim os indicativos de contaminação de uma determinada região. 
A transmissão dos parasitos intestinais geralmente é por via fecal-oral, através da ingestão de ovos 
ou cistos, por alimentos, recursos hídricos ou qualquer outro objeto contaminado com material 
fecal. Do ponto de vista sanitário, as infecções intestinais por Helmintos e protozoários estão 
relacionadas ao subdesenvolvimento das populações, mas também podem ser detectadas mesmo em 
regiões com um padrão de vida mais elevada. Comunidades marginalizadas nos grandes 
aglomerados humanos, geralmente desprovidas de infra-estrutura sanitária, criam condições ótimas 
para a disseminação de Helmintos, como Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Enterobius 
vermicularis, dentre outros e enteroprotozoários como Entamoeba histolytica, Entamoeba coli e 
Giárdia lamblia. A elevada freqüência de Giárdia lamblia entre os parasitos, evidencia a 
necessidade de adoção de medidas de cuidados com a água a ser ingerida e utilizada no preparo dos 
alimentos, tendo em vista, a principal via de transmissão desse parasito ser hídrica, o que fortalece a 
importância da implementação do sistema de tratamento de esgoto nas cidades. O helminto Ascaris 
lumbricoides é a espécie mais prevalente de todos os parasitos que acometem humanos em países 
com baixas condições socioeconômicas devidas o pressuposto de contaminação se dar através do 
contato com o solo e ou alimentos contaminados. Esse parasito, quando em crianças com altas 
infecções, pode migrar para localizações ectópicas do organismo e ocasionar o “ascaris errático”, 
quando podemos observar o parasito muitas vezes, sair através da boca ou nariz da criança 
infectada, além de poder acarretar obstruções intestinais quando o parasito fica enovelado na luz do 
intestino. Medidas preventivas como palestras educativas em escolas e centros comunitários, podem 
ser efetivas para minimizar as contaminações por parasitos e seus prejuízos. A transmissão e a 
manutenção na população humana são resultantes do processo interativo entre o agente, o meio 
ambiente e o hospedeiro humano. O hospedeiro é o organismo capaz de ser infectado por um 
agente, e o meio ambiente é o conjunto de fatores que interagem com o agente e o meio ambiente. 
Para que a interação aconteça é necessário que o hospedeiro seja suscetível á determinados fatores 
que inclui os biológicos, genéticos, nutricionais e imunológicos. 
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Resumo:  
 
    O acadêmico de Enfermagem, nos primeiros anos da Graduação, como a população em geral, 
carrega consigo estereótipos e preconceitos em relação à doen ça e o doente mental, como pessoa 
boba que não raciocina; agressiva, estranha; perigosa e que nunca mais sara; que traz problemas 
para a família e que tem que ficar no hospício, acredita-se que, se esses preconceitos não forem 
trabalhados adequadamente durante o curso de enfermagem, podem se traduzir em atitudes 
negativas frente à pessoa portadora de transtorno mental, no momento em que esses alunos 
estiverem exercendo as suas atividades profissionais A presente pesquisa objetivou analisar a 
percepção dos alunos de primeiros anos do curso de graduação em Enfermagem acerca do doente 
psiquiátrico. Trata-se de uma pesquisa de campo do tipo descritivo, de natureza qualitativa. O 
projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa das Faculdades Integradas 
Teresa D’Ávila. Para a coleta de dados foram observados todos os procedimentos éticos 
determinados pela Resolução CNS/MS nº 196/96, e os autores elaboraram um instrumento semi-
estruturado para ser aplicado por meio da técnica de grupo focal. Os resultados da pesquisas 
mostram que os colaboradores definem a doença mental como um distúrbio no comportamento do 
indivíduo que os levam a atitudes compulsivas e inconseqüentes, resultando muitas vezes em 
violência. Acreditam que a causa da doença é hereditária ou decorrente de decepção sofrida ao 
longo da vida e com o tratamento medicamentoso os sintomas são amenizados. Já o doente mental é 
visto como uma pessoa normal, mas que apresenta dificuldade em expressar seus sentimentos e 
conviver em sociedade, pois esta o julga como um cidadão perigoso e o isola. Para os mesmos o 
tratamento de qualidade depende da concepção do profissional de saúde que presta a assistência. 
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Resumo:  
 
 O fenômeno do envelhecimento da população mundial é algo já conhecido, esse número 
vem aumentando rapidamente havendo uma necessidade de criar p olíticas para atender essa 
população. Em 1981 foi identificada a AIDS e tornou-se um marco na história da humanidade. O 
estudo surgiu em função de analisar pessoas com mais 50 anos portadoras da AIDS. Sendo assim, 
uma pesquisa foi realizada com 13 pessoas de ambos os sexos que estão cadastrados no programa 
DST/AIDS de uma cidade no interior do estado de São Paulo; e teve como objetivo identificar o 
nível de conhecimento das mesmas em relação ao conceito, prevenção e tratamento da AIDS e 
conhecer o perfil dos indivíduos com AIDS desta cidade. A pesquisa foi exploratória com 
abordagem qualitativa, que após a aprovação do CEP sob o número de protocolo 114/2008, foram 
realizadas entrevistas predefinidas. Ainda mantemos o estereótipo de que os “mais velhos” 
pertencem a uma população sem atividade sexual ativa o que acaba favorecendo a um diagnóstico 
tardio. No resultado, pode-se observar que os entrevistados afirmaram que a forma de contágio pelo 
vírus se deu através de relação s exual, mas, mesmo assim, 46% afirmam não utilizar o 
preservativo, contribuindo para o aumento da epidemia nos dias atuais e trazendo uma evolução da 
doença futuramente. Conclui-se então que a adoção de políticas públicas de saúde que concentrem 
sua atenção na população mais madura faz-se necessária para conter o avanço da AIDS entre os 
indivíduos com mais de 50 anos, pois, foi possível observar através de inúmeras pesquisas que já 
vivemos uma epidemia de AIDS nessa população, levando em consideração aspectos psicológicos, 
socioeconômicos e culturais que interferem na vulnerabilidade desse grupo etário. 
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Resumo: 
 
 O Teste do Pezinho é um exame realizado através da punção capilar no calcanhar do recém-
nascido para a detecção precoce de doenças que são tratáveis antes da aparição dos seus sinais e 
sintomas. Essa pesquisa é um estudo descritivo exploratório com visão quanti/quali, sob a luz do 
referencial teórico de Maria Cecília de Souza Minayo, que apresenta o trabalho de campo como 
uma possibilidade de conseguir não apenas uma aproximação com aquilo que pretendemos estudar, 
mas também criação de um conhecimento a partir dessa realidade, tendo como escolha o método da 
hermenêutica dialética. Foi realizada no Programa de Saúde da Família, do bairro de uma cidade do 
médio Vale do Paraíba, que atende as gestantes no Pré-natal. O estudo objetivou investigar a 
sapiência das gestantes quanto às doenças detectadas durante a triagem neonatal, verificar quais as 
orientações recebidas durante o pré-natal, estimular a realização dos testes dentro do tempo 
estabelecido pela literatura vigente, orientar as gestantes quanto à importância da triagem neonatal, 
elaborar um folder com a história das principais doenças detectadas. Para tanto, aplicou-se um 
instrumento semiestruturado criado pelas autoras. Ao finalizar o estudo, concluiu-se que a triagem 
neonatal não faz parte das orientações ministradas durante o pré-natal. Cem por cento das gestantes 
ignoravam quais as doenças eram detectadas pelo Teste do Pezinho, sabiam da sua importância, 
sem, porém, discernir a finalidade do teste e a detecção precoce das doenças. As autoras entendem 
que o momento ideal para inserir as informações sobre a triagem neonatal é durante o pré-natal, 
pois é nesse momento que a futura mamãe está mais atenta às informações sobre a vida e o futuro 
do seu bebê.  
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Resumo:  
 
     A educação continuada pode transformar os conhecimentos servindo de ponte para aquisição de 
novos saberes, além de permitir a integração da equipe e favorecer troca de experiências. Tratou-se 
de uma p esquisa de natureza quantitativa, com abordagem qualitativa, descritiva e exploratória; 
tendo como objetivo geral avaliar a efetividade da educação continuada em enfermeiras que 
integram o corpo de saúde no ambiente hospitalar. Participaram da pesquisa seis profissionais 
atuantes em unidades diferentes na instituição. O estudo foi realizado em um hospital de médio 
porte no vale do Paraíba-SP. Utilizamos como instrumento de coleta de dados um questionário 
contendo perguntas abertas e fechadas sobre o tema: Trombose Venosa Profunda, Prevenção e 
Tratamento de Enfermagem; avaliou-se o conhecimento prévio das voluntárias sobre o assunto e 
seu interesse pela educação continuada. Foi realizada uma palestra sobre o tema e após alguns dias 
o mesmo questionário foi aplicado, para avaliar a efetividade da educação continuada. Os resultados 
encontrados foram 53,12% de acertos no primeiro questionário e 63,12% no segundo questionário, 
o que demonstrou efetividade na realização da educaçã o continuada. Pontuou-se interferências 
externas e internas que justificam os resultados encontrados. Concluímos que a educação 
continuada em ambiente hospitalar é efetiva, na qual o conhecimento é adquirido, porém, variáveis 
podem interferir em sua eficácia. 
 
Palavra chave: Educação Continuada, Enfermagem, Saúde 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Enfermagem:  
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Orientador (a): Profa. Sonia Maria Filipini 
 
Resumo:  
 
     O programa de saúde da família foi implantado para reorganizar a prática assistencial a saúde 
pelo ministério da saúde, para que a população se aproximasse desse serviço. Os saberes e as 
práticas contribuem para lidar com a vida social das famílias assistidas de maneira integral e 
resolutiva. O objetivo do nosso estudo foi realizar uma revisão de bibliografia nas bibliotecas on-
line: sciello e bireme, sobre o tema: Atuação do enfermeiro em PSF: uma revisão de literatura, após 
um levantamento bibliográfico e análise do conteúdo, foram encontrados estudos relacionados a 
aspectos éticos envolvidos nos serviços dos enfermeiros, estudos relacionados as atitudes gerenciais 
do enfermeiro no programa saúde da família, várias atividades realizadas sob sua supervisão, no 
atendimento a comunidade. Ao enfermeiro do PSF cabe atividades de supervisão, treinamento e 
controle da equipe, ele deve ser gerador de conhecimento, inovando a equipe através do 
desenvolvimento de suas competências. Concluímos que as literaturas revisadas evidenciam a 
importância do trabalho do enfermeiro no Programa de Saúde da Família e que seu gerenciamento é 
de extrema importância para a realização dos projetos, entretanto, estes profissionais devem buscar 
constante atualização nas diversas áreas dentro do contexto de sua profissão, visto que, sua atuação 
abrange uma assistência integral e intersetorial. 
 
Palavra chave: enfermeiros, PSF, saúde pública 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Enfermagem 
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Resumo: 

  

 Diante do envelhecimento demográfico, as Instituições de Longa Permanência para idosos 
(ILPI) surgiram como alternativas de suporte social para atenção à saúde do idoso. O estudo 
objetivou descrever a situação de saúde de idosos residentes em ILPI e identificar como eles 
percebem sua saúde. Conjuntamente, identificar os motivos que levaram os idosos (que tendo ainda 
família) a se tornarem institucionalizados. Estudo qualitativo sob coleta de dados envolvendo 
observação participante e entrevistas com idosos e trabalhadores em uma instituição filantrópica, 
localizado no município de Lorena, após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisas da FATEA 
(Faculdades Integradas Teresa D´Ávila). Propôs como resultado, evidenciar como esses idosos 
entendem a própria saúde, estabelecendo relação com a ausência de dor, desconforto físico, 
sensação de segurança proporcionada pela vivência na Instituição. Por outro lado, se as 
preocupações relativas a dores e sofrimentos, decorrentes do distanciamento da família, sentimentos 
de solidão e abandono, são condições associadas ao aparecimento e/ou agravamento de doenças 
pré-existentes. 
 
Palavra chave: qualidade de vida, idoso, institucionalizado 
 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
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PRIMEIROS SOCORROS EM ESCOLAS: CAPACITAÇÃO DOS EDUCADORES DE 
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Orientador (a):Profa. Fabiola Vieira Cunha 
 
Resumo:  
 
  Primeiros socorros são atendimentos imediatos prestados aos acidentes, podendo ser 
realizados por pessoas aptas a isso, sendo profissionais da saúde ou não. Nas escolas de ensino 
fundamental, em que as crianças variam de seis a quinze anos de idade, são inúmeros os acidentes 
que ocorrem devido a esse fator. Com isso a capacitação dos educadores torna-se de suma 
importância, pois possibilita a esses o conhecimento adequado para intervir em situações de 
emergência. Assim o objetivo do trabalho foi realizar levantamento bibliográfico sobre os primeiros 
socorros em escolas, especificando as principais ocorrências nas escolas de ensino fundamental, 
avaliar atendimento prestado e a importância da capacitação da equipe. O método utilizado foi 
revisão de literatura, através de busca on line e livros, no período de 1998 a 2008, com descritores: 
primeiros socorros, capacitação, criança e escola. Foram encontrados dois artigos sobre ocorrências 
de primeiros socorros, três sobre atendime nto prestados aos casos de emergências e cinco sobre a 
capacitação. Concluímos que o treinamento de educadores se torna necessário, pois os dados 
obtidos mostram uma grande incidência de acidentes em escolas, já que o desconhecimento em 
emergência ocasionam inúmeros problemas, como a manipulação incorreta da vítima e as 
conseqüências que este pode causar. 
 
Palavra chave: primeiros socorros, capacitação, criança 
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Curso: Enfermagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA EXAMES LABORATORIAIS 
 

Beatris Freitas Teberga 
beteberga@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
Bruna Amaral 
Ariane Ferreira 

 
Orientador (a):Profa. Me. Claudia Lysia de O. Araújo 
 
Resumo:  
 O respectivo estudo tem por objetivo um maior entendimento sobre exames laboratoriais 
(sangue, urina e fezes) identificando a maneira correta para a coleta, armazenamento e transporte da 
amostra coletada, e também descrevendo o objetivo do exame, fatores que interferem, envolvimento 
do paciente, intervenções para os cuidados pré-teste, intra-teste e pós-teste. Esse estudo é de 
natureza exploratória, sendo utilizado como base para desenvolvê-lo uma revisão bibliográfica, 
realizada a partir de diferentes fontes de pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. Há um 
grande número de exames laboratoriais disponíveis comercialmente que têm utilidade para 
confirmação de uma patologia ou para um check-up (exame de rotina). Mediante o estudo efetuado, 
percebe-se que o resultado correto de um exame de análise clínica não depende somente de quem o 
analisa, mas também da qualidade da amostra coletada. Como profissionais, devemos lembrar que 
os pacientes são pessoas como nós. Sempre deve ter-se em mente que os seres humanos são uma 
integração de corpo, mente e espírito e que essas três entidades estão intimamente unida para tornar 
cada pessoa única. 
 
Palavra chave: Exames Laboratoriais, enfermagem 
 
 
 
 
 
Inscrição: Graduação 
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Resumo:  
 
 A articulação temporomandibular (ATM) constitui a ligação móvel entre o osso temporal e a 
mandíbula. A mastigação, deglutição, fonação e postura dependem de movimentos complexos e 
funcionais da ATM. O termo disfunção temporomandibular (DTM) é utilizado para reunir um 
grupo de doenças que acomete os músculos mastigatórios, a ATM e as estruturas adjacentes. É 
altamente debilitante e altera a perfeita realização de algumas funções essenciais como mastigar 
alimentos ou falar adequadamente. Essas disfunções podem levar a diversos sinais ou sintomas, 
como dores musculares nos masseteres e temporais, dores articulares, dores de ouvido, entre outros. 
Um desequilíbrio entre a ATM, articulação alvéolo dentária e a oclusão, juntamente com a ação 
desequilibrada dos músculos mastigatórios, levam a esta disfunção miofacial. Pacientes com 
disfunção da articulação temporomandibular tenderão a apresentar: redução da amplitude do m 
ovimento mandibular; aumento da atividade da musculatura perioral; lateralização da mandíbula na 
emissão dos fonemas /s/ e /z/; diminuição da velocidade da fala e ainda alterações de voz. Objetivo: 
Mostrar a importância do trabalho do fonoaudiólogo em uma equipe multidisciplinar em casos de 
DTM, destacando os benefícios que a fonoaudiologia pode proporcionar ao tratamento. 
Justificativa: A fonoaudiologia é uma ciência recente, que abrange uma grande área de atuação, 
como nas disfunções da articulação temporomandibular (DTMs), que por sua vez causa as 
alterações das funções estomatognáticas (respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala). Cabe 
ao fonoaudiólogo reeducar os padrões neuromusculares orofaciais, detectados na verificação quanto 
à postura, tonicidade, mobilidade e motricidade. Metodologia: o estudo foi realizado por meio de 
um ensaio teórico e uma apresentação de caso relatado na literatura. Resultados e Discussão: 
Paciente do gênero feminino, 24 anos, apresen tando hiperplasia condilar unilateral esquerda, de 
causa desconhecida; assimetria óssea e muscular no terço inferior da face, com maior altura do 
ramo mandibular esquerdo; mordida aberta unilateral do lado esquerdo, sendo mais acentuada na 
região de molares; maior apoio unilateral esquerdo e deglutição com interposição neste mesmo 
lado; mastigação unilateral direita; côndilo esquerdo apresentando maior volume, mas com encontro 
característico, bem como alongamento de seu colo, resultando em maior altura do ramo mandibular 
esquerdo. Realizou avaliação fonoaudiológica após 25 dias a cirurgia condilectomia unilateral 
esquerda. A proposta terapêutica foi relaxamento e aquecimento com massagem da região da 
cintura escapular, cervical e facial. Massagens específicas da musculatura frontal, orbicular, 
masseteres, bucinadores e língua. Movimentos mandibulares dirigidos e treino assistemático da 
mastigação unilateral direita. Execução sistemática dos exercícios 3 vezes ao dia e movime ntos de 
abertura da mandíbula, lateralidade e de protrusão de pequena amplitude, a cada hora. Após três 
semanas apresentou melhora da assimetria facial, abertura máxima de 43 mm; abertura bucal 
corrigida (sem desvios) de 35 mm; lateralidade mantida em 4 mm bilateralmente; protrusiva sem 
desvios; mastigação unilateral mantida conscientemente, contralateral ao lado acometido. Após três 
meses houve melhora da movimentação da musculatura do olho; abertura bucal máxima de 45 mm; 



 
abertura bucal corrigida de 39 mm; lateralidade bilateral mantida em 4mm; lateralidade livre à 
esquerda em 5 mm, livre à direita sem esforço em 3 mm; mastigação mantida preferencialmente à 
direita; ausência de desvios na fala. Foi indicada manutenção de exercícios mandibulares e 
funcionais. Revisões foram previstas a cada 2 meses. Após dez meses houve ajuste oclusal; os 
resultados foram mantidos; os exercícios foram retirados, sendo mantida a observação funcional e 
mastigação bilateral alternada. Conclusão: Pôde-se concluir que a terapia fonoaudiológica contribui 
para o resultado e a melhora nos casos de DTM, pois é o fonoaudiólogo que trabalha com a 
reabilitação de todos os músculos e as funções alteradas, sendo assim a participação do 
fonoaudiólogo em uma equipe multidisciplinar nos casos de DTM é favorável para a reabilitação 
global do paciente. 
 
Palavra chave: Palavras chave: ATM – DTM – Fonoaudiologia – Equipe Multidisc iplinar. 
 
 
 
 
Inscrição: graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Fonoaudiologia 
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Orientador (a): Profa. Me. Claudia Lysia de O. Araújo 
 
Resumo:  
 
 O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de 
pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. O tema proposto é inédito e não há referencias 
nacionais. O trabalho será submetido ao Comitê de Ética das Faculdades Integradas Teresa D´Àvila 
para posterior publicação dos resultados. Nos últimos anos observa-se o aumento de idosos em 
nossa sociedade, o processo de envelhecimento gera varias mudanças, causando várias repercussões 
na saúde do idoso, satisfatórias ou não e com isso passa por varias transições que se iniciam na 
juventude a fase adulta do ser humano, o idoso enfrenta uma verdadeira crise de identificação 
durante a transição da fase adulta para o envelhecimento, devido aos preconceitos que enfrentam 
perante a sociedade, familiares e outros. Portanto este trabalho tem como objetivo conhecer os 
sentimentos do idoso mediante s ua interação nas atividades dentro da escola de samba, relacionado 
com sua qualidade de vida e bem estar, analisar o comportamento e a influência do idoso na escola 
de samba, visando o que o carnaval proporciona para sua qualidade de vida, como a auto-estima, 
sucesso e a realização do idoso frente ao samba, verificar o que esse idoso sente, percebe e deseja 
diante da interação. 
 
Palavra chave: Idoso, Qualidade de vida, escola de samba 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Enfermagem 
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Orientador (a): Profa. Cristiane Karina Malvezi da Silva 
 
Resumo: 
 
 O uso da comunicação móvel celul ar é um recente fenômeno que atinge o mundo 
contemporâneo. O extensivo e necessário uso da telefonia portátil ascende de modo paralelo as 
indagações sobre possíveis efeitos na saúde do homem. Tais efeitos poderiam ser promovidos pela 
emissão de radiofreqüência, pelo risco de acidentes potencializados pelo uso do aparelho ao dirigir, 
e pela disseminação de microrganismos patogênicos. Esses aparelhos ao serem levados em bolsas 
ou bolsos e usados próximos ao rosto, entram em contato com diversas partes do corpo propiciando 
o armazenamento de bactérias da saliva e da pele. Desta forma, o profissional de saúde através do 
celular pode levar bactérias do local de trabalho para rua, para casa, entre outros locais, 
disseminando infecções principalmente para pessoas suscetíveis como crianças, idosos, recém-
cirúrgicos e imunodeprimidos. Ainda, a utilização de celulares no ambiente hospitalar é uma fonte 
potencial de infecção nosocomial podendo ter impacto na saúde dos clientes, dos fam iliares e do 
próprio profissional. O objetivo do presente trabalho foi avaliar quantitativamente a presença de 
microrganismos na superfície de telefones móveis portáteis (TMP) da equipe de enfermagem antes 
e após limpeza e desinfecção. Foram avaliadas amostras coletadas de 14 TMP de Enfermeiros e 
Técnicos de Enfermagem. Para a coleta foram utilizados swabs estéreis umedecidos em soro 
fisiológico estéril. As amostras foram coletadas por rolamento do swab em uma área de 4 cm2 na 
superfície do teclado e colocadas em caldo Gymp. A coleta foi feita antes e após desinfecção dos 
celulares usando álcool 70%. Depois de coletadas, as amostras foram incubadas em estufa por 24 
horas em caldo Gymp e, em seguida, semeadas pela técnica de Pour Plate em meio de cultivo ágar 
Gymp e incubadas a 37°C durante 48 horas. Todas as amostras foram feitas em triplicata. Após o 
período de incubação foi realizada a leitura das placas através da verificação visual do crescimento 
microbiano e contagem do número de unidades formadoras de colônias (UFC) por mililitro. O 
conjunto dos 14 TMP apresentou uma média de 90 UFC/ml e teve uma expressiva diminuição 
(75,6%) após a desinfecção com álcool 70% para 22 UFC/ml. Na análise da porcentagem de 
aparelhos contaminados antes e após a desinfecção foi observado que a superfície de 50% dos TMP 
estavam contaminadas antes da desinfecção, após este procedimento com álcool 70% a 
contaminação foi reduzida para 14% dos TMP. Verificamos ainda neste estudo a presença de 
colônias sugestivas para Staphylococcus aureus em uma das amostras coletadas através do uso de 
Agar manitol e análise microscópica. Os TMP apresentam uma elevada contaminação, e devido sua 
ampla utilização por profissionais de enfermagem e baixa adesão ao processo de limpeza e 
desinfecção, pode ser considerado potencial fômite na disseminação de infecções hospitalares, 
inclusive por Staphylococcus aureus. Sendo assim, este trabalho evidencia a necessidade em 
promover mudanças na conduta dos profissionais e incentivar medidas de biossegurança para 
objetos de uso pessoal, bem como o ato diário de limpeza e desinfecção de todas as partes do TMP 
com álcool a 70%. 



 
 
Palavra chave: móvel portátil, Staphylococcus aureus e Bactérias 
 
Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
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Resumo:  
 
 O envelhecimento faz parte de um ciclo natural e deve ser pensado ao longo da vida . É, 
pois, desejável que constitua uma oportunidade para viver de forma saudável, autônoma e 
independente, o maior tempo possível. O ideal é, desde cedo, ter uma atitude preventiva e 
promotora da saúde a fim de obter autonomia na velhice. Porém, nem sempre é possível viver o 
envelhecimento em plena saúde. A maioria das pessoas chega a idade avançada com doenças 
crônicas e não transmissíveis. Com o envelhecimento, ocorre uma alteração de vários aspectos 
perceptíveis do organismo, dentre eles destacam as doenças ortopédicas e reumáticas devido às 
alterações consideradas fisiológicas que se manifestam a partir dos sinais e sintomas apresentados 
nesta fase. Os idosos são vítimas dos perigos ambientais, distúrbios neuromusculares, 
cardiovasculares e respostas aos medicamentos diminuída levando ao agravamento do quadro 
clínico osteoarticular e reumáticos. Somando empenhos e conhecimentos atuais podemos realizar a 
prevenção das doenças ósseas e tratar de modo adequado as doenças r eumáticas a fim de evitar 
sérias complicações, contando com a responsabilidade da equipe multiprofissional da saúde e do 
apoio familiar será possível minimizar doenças mais freqüentes na velhice e preocupantes na Saúde 
Pública. O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de 
pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. 
 
Palavra chave: Idoso, sistema osteoarticular, doenças 
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Resumo:  
 
 A confecção de estomas em criança, na grande maioria das vezes é realizada no período 
neonatal e freqüentemente são temporários. As técnicas cirúrgicas estão em constante evolução e os 
cuidados de enfermagem devem acompanha-lás, já que as dificuldades e relatos de aceitação a esta 
nova condição são freqüentes entre os pacientes adultos. Porém com a criança, esse acontecimento 
ocorre de forma diferenciada e dependerá de sua capacidade de compreensão. Assim, a partir de tais 
observações, surge o questionamento sobre a necessidade e a importância da consulta do enfermeiro 
estomoterapeuta no pré, trans e pós-operatório para confecção do ostoma, no sentido de possibilitar 
uma melhor aceitação, nesse caso á família. O escopo desta pesquisa objetiva destacar a 
importância da atuação do enfermeiro estomoterapeuta na consulta de enfermagem a criança/família 
ostomizada, desde o momento do pré-operatório até a alta. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo 
revisão bibliográfica de obr as publicadas no período de 2001 a 2006, dentre estas, referenciais 
descritivos e artigos do banco de dados da BIREME. A abordagem do enfermeiro estomoterapeuta 
visa envolver os pais e a criança ostomizada, esclarecendo as variadas etiologias e suas 
necessidades pós-cirúrgicas, a fim de prevenir complicações imediatas e futuras com um cuidado 
integral, humanizado e individualizado, tornando este profissional um veículo capaz de possibilitar 
uma melhor qualidade de vida para a criança/família ostomizada 
 
Palavra chave: enfermeiro, estomaterapeuta, cuidado, criança, família 
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Resumo :  
 
 A Assistência domiciliar (home care) é definida como um conjunto de procedimentos 
hospitalares possíveis de serem realizadas na casa do client e, abrangendo ações de saúde 
desenvolvidas por uma equipe multiprofissional que visa propiciar bem estar ao cliente na 
comodidade de seu lar, tendo as primeiras atividades domiciliárias no Brasil iniciadas século XX, 
mais precisamente em 1919, com a criação do Serviço de Enfermeiras Visitadoras no Rio de 
Janeiro, nos anos 60, foi observada uma valorização dos âmbitos familiares comunitários com 
espaço para atendimento de saúde, assim, o conceito de home care fixou-se como sendo uma 
extensão do atendimento hospitalar. Tendo como principal parâmetro a visita domiciliar podendo 
ser entendida como atendimento realizado por profissional e/ou equipe de saúde na residência do 
cliente, com o objetivo de avaliar as necessidades deste, de familiares e do ambiente onde vive para 
estabelecer um plano assistencial voltado à recuperação e/ou reabilitação, tendo família e/ou 
cuidador papel fundamental no cuidado ao cliente em seu domicílio. Atualmente, a assistência 
domiciliar, sem dúvida, é uma realidade de trabalho que pode ajudar a sanar um pouco da 
deficiência encontrada na assistência à saúde do país, pois através dela resgatou-se a grande 
importância do cuidado prestado no domicílio e de um profissional de saúde mais atuante em todos 
os níveis de assistência. 
 
Inscrição como: Graduação 
 
 
Modalidade: Painel 
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Orientador (a): Profa. Me. Claudia Lysia de O. Araújo 
 
Resumo:  
 
 Este trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes 
de pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. É um distúrbio do metabolismo dos 
carboidratos, proteínas e lipídios decorrentes do desequilíbrio entre a disponibilidade e a 
necessidade de insulina. Sendo considerada a causa mais comum das emergências decorrentes das 
doenças metabólicas. A insulina é produzida no pâncreas nas Ihotas de Langerhans; cada Ihotas é 
constituída por células Beta, que secretam insulina, células Alfa, que secretam Glucagon e células 
Delta, que secretam Somastostatina. Atualmente estima-se que o Diabetes acometa cerca de 10% de 
idosos do sexo masculino e 14,8% do sexo feminino no Brasil. Torna-se uma doença de difícil 
tratamento quando este idoso por algum motivo necessita de se cuidar sozinho pelo rigor em que se 
deve ter em manter uma dieta adequada aos horários dos medicamentos e a própria aplicação da 
insulina quando se faz uso do tratamento insulinoterápico. A insulina é um importante hormônio 
anabólico necessário para o transporte transmembrana de glicose e aminoácidos, a formaçã o de 
glicogênio no fígado e músculos esquelético, a conversão da glicose em triglicerídeos, a síntese de 
ácidos nucléicos e a síntese de proteínas. Sua principal função metabólica consiste em aumentar a 
velocidade de transporte da glicose para determinadas células do organismo. Quando ocorre o 
Diabetes o organismo perde a capacidade de produzir insulina ou produz em quantidades 
insuficientes para manter as taxas de glicose normal no sangue. Os indivíduos que não produzem 
este hormônio de forma endógena (DT1), necessitam de terapia insulínica exógena para garantir sua 
sobrevivência ao longo de toda sua vida, sem insulina, estes pacientes desenvolvem complicações 
metabólicas graves, como cetoacidose aguda e coma diabético. Por outro lado, aqueles que 
produzem insulina em quantidades insuficientes (DT2), não necessitam de insulinoterapia como 
uma condição de sobrevivência, muitas vezes requerem este tipo de tratamento para melhorar a 
glicemia, em situações de estresse e doenç as ou quando os antidiabéticos orais já não fazem o 
efeito desejado. Para o tratamento são utilizados antidiabéticos orais, insulinas de vários tipos como 
as de ação Regular que tem seu efeito dentro de quatro a seis horas para reduzir o açúcar no sangue, 
as de ação intermediária ou lenta NPH, que tem seu efeito dentro de 18 a 20 horas após 
administrada todas administradas por via subcutânea de acordo com a prescrição médica. Uma dieta 
equilibrada juntamente com a prática de exercícios físicos são elementos essenciais para a vida das 
pessoas diabéticas. A enfermagem deve avaliar e registrar o nível de consciência no decorrer do dia, 
monitorar glicemia capilar, orientar e supervisionar exercícios físicos, orientar e supervisionar dieta, 
verificar a presença de edemas e lesões em membros inferiores, pesar diariamente, incentivar e 
orientar quanto a necessidade de uma ingestão hídrica adequada, manter o cliente confortável no 



 
leito e flexibilizar a visita de familiares, admini strar insulina e hipoglicemiantes oral como 
prescrito e realizar o rodízio na aplicação de insulina. 
 
Palavra chave: Diabetes mellitus, idoso, insulina 
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Orientador (a): Profa. Me. Claudia Lysia de O. Araújo 
 
Resumo:  
 
 
 Este consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de 
pesquisas tais como: pubmed , bireme e medline. Pode ser entendido como valores de níveis 
pressóricos tanto sistólicos como diastólicos acima dos valores considerados normais: superior a 
140 MmHg para pressão sistólica e superior a 90 MmHg para pressão diastólica. A fisiologia da 
Hipertensão arterial sistêmica (HAS), tem o centro vasomotor situado no bulbo, como ponto de 
partida dos tratos do sistema nervoso simpático, que descem pela medula espinal até sair pelos 
gânglios simpáticos no tórax e no abdômen. Nesses gânglios ocorre a liberação de Acetilcolina, 
estimulando as fibras nervosas pré-ganglionares dos vasos sanguíneos, nos quais a liberação de 
Noradrenalina vai resultar na vasoconstricção, cujo aumento da resistência vascular ocasiona a 
elevação da Pressão arterial (PA). A regulação da PA depende de duas variáveis 
hemodinamicamente fundamentais: o débito cardíaco e a resistência periférica total. O Distúrbio 
Cardíaco é influenciado pelo volume sanguíneo, depende em grande parte do sódio corp oral. Por 
conseguinte, a homeostasia do sódio é fundamental para regulação da Pressão Arterial. A 
resistência periférica total é determinada pelas arteríolas e depende do tamanho da luz, que por sua 
vez, depende da espessura da parede arteriolar e dos efeitos neurais e hormonais que contraem ou 
dilatam esses vasos. Os rins também desempenham importante papel na regulação da Pressão 
Arterial. A Pressão Arterial Sistêmica. implica em complicações coronárias como: anginas, 
Insuficiência cardíaca congestiva, infarto do miocárdio, o ventrículo esquerdo torna-se hipertrófico 
devido ao aumento da força do músculo cardíaco para bombear o sangue, também se torna um fator 
desencadeante de nefropatias e neuropatias. O comprometimento cerebral pode acarretar crise 
isquêmica ou hemorrágica. Atualmente estima-se que 40,4% de idosos homens e 55,3% de idosas 
mulheres sejam acometidos pela hipertensão. O tratamento é realizado com drogas anti-
hipertensivas, juntamente com diuréticos, uma d ieta hinatrêmica e hipolipídica e o incentivo a 
prática de atividades físicas. Os cuidados de enfermagem devem avaliar e registrar o nível de 
consciência no decorrer do dia, avaliar os sons respiratórios pela ausculta respiratória, avaliar pela 
ausculta as bulhas cardíacas, bem como o ritmo cardíaco, verificar sinais vitais, inclusive PVC, 
instituir balanço hídrico rigoroso, incentivar e orientar quanto a necessidade de uma dieta adequada, 
manter o cliente confortável no leito e permitir a visita dos familiares, administrarem O2 por cateter 
nasal seguindo a prescrição médica ou da Enfermagem, pesar o cliente diariamente, incentivar a 
prática de exercícios físicos adaptados a cada idade, orientar familiares ou cuidadores sobre a 
importância e rigor do horário das medicações. 
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Resumo:  
 
    Com o aumento da expectativa de vida em todo o mundo observou-se uma maior incidência e 
prevalência de certas doenças, particularmente as doenças cardiovasculares. No Brasil, as doenças 
cardiovasculares são responsáveis por mais de 250.000 mortes por ano, a hipertensão arterial 
sistêmica (HAS) participa de quase metade delas. No Brasil, aproximadamente 65% dos idosos são 
portadores de hipertensão arterial sistêmica, sendo que, entre as mulheres com mais de 65 anos, a 
prevalência pode chegar a 80%. Considerando que em 2025 haverá mais de 35 milhões de idosos no 
país, o número de portadores de hipertensão arterial tende a crescer. O objetivo deste estudo foi a 
realização de uma revisão bibliográfica sobre o tema hipertensão arterial no idoso, fatores que 
favoreçam a adesão ao tratamento medicamentoso e a atuação do enfermeiro neste contexto através 
da análise de artigos e de textos científicos produzidos sobre o tema, através da consulta no Sistema 
de Bases Bireme, Sociedade Brasileira de Cardiologia e Biblioteca Conde Moreira L ima das 
Faculdades Integradas Teresa D’Àvila. Nesse aspecto enfocamos a atuação do enfermeiro nas ações 
de ensino aprendizagem, através da Consulta de Enfermagem, englobando fatores que envolvam o 
idoso, a família e a equipe multidisciplinar responsável pelo cuidado ao idoso no intuito de 
melhorar os aspectos que favoreçam o aumento a adesão ao tratamento medicamentoso e 
consecutivamente aumento da sobrevida e da qualidade de vida desses pacientes. 
 
Palavra chave: hipertensão arterial no idoso, adesão ao tratamento medicamentoso 
 

 
 
 

Inscrição: Graduação 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Enfermagem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ESTAR COM UM PACIENTE ONCOLÓGICO SENTIMENTOS E CONCEPÇÔES DO 
ENFERMEIRO 

 
Rosana Aparecida dos Santos 

rosaninha_lua@hotmail.com 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 

Andreia de Almeida Onofre 
Edna Teodoro da Silva 

Cristiane Aparecida Ferreira de Godoy 
Silmara Cristina do Prado Bastos de Siqueira 

 
Orientador (a): Profa. Me. Claudia Lysia de Oliveira Araújo 
 
Resumo :  
 
 Esta consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de 
pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline com ob jetivo verificar os sentimentos dos 
profissionais de Enfermagem, ao prestar cuidados a um paciente com câncer. Aborda a relação entre 
estresse e ansiedade tanto do profissional de enfermagem como do paciente, visto que o estresse foi 
definido como qualquer estímulo que resulta em desequilíbrio do funcionamento psicológico e 
fisiológico. Todos os níveis de funcionamento hormonais podem ser alterados por estresse. Níveis 
extremos de estresse lesam o tecido humano e podem interferir nas respostas de adaptação à 
patologia tecidual. Se a adaptação for ineficaz, ocorre desequilíbrio e a mente e o corpo respondem 
com maiores esforços para restaurar o equilíbrio. A ansiedade pode ser vista como um estado de 
desequilíbrio ou tensão que induz tentativas de adaptação. A adaptação pode então ser observada 
como uma transação entre a pessoa e o ambiente. As transações bem sucedidas reduzem a tensão e 
promovem uma sensação de bem – estar. Qualquer estresse que ameace a sensação de integri dade, 
moderação, segurança e controle de uma pessoa causará ansiedade. A doença é um destes estresses. 
Identificar os estágios de angustias e descrever as intervenções dos profissionais de enfermagem 
para cada estágio da doença cancerígena é uma das metas deste trabalho. Discutir a intervenção de 
enfermagem que alimenta a capacidade dos pacientes de obter força de sua espiritualidade pessoal. 
Perceber que assistir á morte de um paciente oncológico é algo difícil de ser abarcado, pois a morte 
vem ao encontro dos mesmos cheios de dor e padecimento. Diante de esta realidade buscar 
descobrir e perceber as concepções, os sentimentos dos profissionais de enfermagem. 
 
Palavra chave: Oncologia,enfermeiro, sentimentos 
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Resumo:  
 

Quando pensamos em unir a natureza e toda sua riqueza com as pessoas, a trilha 
interpretativa é a melhor das ferramentas, pois ela consegue unir todos os sentidos e a 
conscientização sobre a preservação do meio ambiente. O objetivo deste trabalho foi à implantação 
de uma trilha interpretativa na Floresta Nacional do IBAMA, para o uso em projetos de educação 
ambiental. A trilha foi implantada na Floresta Nacional localizado no município de Lorena. A área 
possui 249,30 ha, apresentando uma cobertura vegetal constituída por bosques e árvores nativas e 
exóticas. Sua localização é de 5 km do centro da cidade de Lorena, Estado de São Paulo e 
aproximadamente 180 km da capital. A trilha foi traçada conforme as características do local, 
baseando-se num percurso pré-existente na área. A escolha dos pontos interpretativos foi baseada 
no método denominado Indicadores de Atratividades de Pontos Interpretativos (IAPI). Foi 
implantado na Floresta Nacional do IBAMA de Lorena uma trilha de 800 (oitocentos) metros de 
comprimento por 3 (três) metros de largura aproximadamente. Nesta trilha foram implantados 9 
(nove) pontos interpretativos, onde cada ponto permite uma parada para explorar aspectos florestais, 
edáficos e hidrológicos. Os temas abordados nos pontos de parada detalham as diferenças entre 
algumas famílias do reino vegetal destacando as Pteridophytas, Briophytas, Angiospermae e 
Ginmospermae e a relação entre a vegetação e o meio físico. Ao demarcar os pontos interpretativos, 
foi observada a presença de diferentes espécies da fauna brasileira como, pequenos primatas e 
alguns répteis. O uso de trilhas interpretativas leva a reflexão pelos usuários à importância da 
conscientização dos recursos naturais, visando mesclar os aspectos recreativos e educativos, ao 
misturar curiosidade, imaginação e redescobertas, fazendo com que o participante conheça e 
reconheça mais profundamente a Floresta Nacional de Lorena.  

 
Palavras-chaves: Educação ambiental, trilhas interpretativas, ensino. 
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Resumo:  
 
      As parasitoses constituem um grande problema de saúde pública e ambiental e esta ligada a um 
contat o intimo entre parasita e hospedeiro sendo muitos os fatores infectantes destacando-se o 
contato oral/fecal (SANTOS, 2007). No Brasil inúmeros estudos tem sido realizados com espécies 
de parasitas intestinais, e em sua grande maioria, demonstram elevada prevalência, ampla 
distribiução geográfica e nível elevado de comprometimento físico e intelectual dos indivíduos 
acometidos ( RIBEIRO et al., 2005). O objetivo da pesquisa é realizar um levantamento parasitário 
das crianças matriculadas na Creche São Francisco, no Município de Guaratinguetá-SP, 
averiguando o pasitismo em crianças na idade mais acometida (0-6 anos) e as espécies parasitárias 
mais evidenciadas nas mesmas. Foi realizada coleta e análise através do método Direto com lugol, e 
também o método de Hoffmann Pons Janer (1934) por sedimentação espontânea das amostras de 
fezes das crianças da Creche São Francisco, no Município de Gua ratinguetá-SP, com patrocínio do 
Laboratório Médico Vital Brasil que realizou as anális es sem qualquer ônus. Obs.: a presente 
pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética, e o TCC está em andamento. 
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Resumo: 
 
       Com a descoberta do DNA, essa molécula tem recebido grande destaque pela mídia em temas 
atuais como o projeto genoma, testes de paternidade, biotecnologia, alimentos transgênicos e 
clonagem. Todos esses assuntos podem gerar projetos escolares, capazes de contribuir para a 
construção de um ensino significativo e que torne possível a interação entre a ciência, tecnologia e a 
sociedade. O objetivo desse estudo foi desenvolver um material didático utilizando uma linguagem 
mais acessível aos alunos do ensino médio. O estudo foi desenvolvido através de pesquisa 
bibliográfica especializada nas bases de dados Google Acadêmico usando os termos genômica e 
biotecnologia. Como resultado foi elaborado um folder (material didático) com todas as 
informações sobre o tema que futuramente poderá ser utilizado pelos professores em sala de aula 
como um instrumento de informação e conhecimento. O folder foi desenvolvido explorando a 
linguagem escrita e a linguagem visual com o uso de figuras para auxiliar a compreensão e tornar o 
assunto mais divertido facilitando assim a aprendizagem. O conteúdo trás textos explicando a 
importância dos organismos geneticamente modificados nos dias de hoje e por que sua 
comercialização será importante para o futuro. Esse material será introduzido nas salas de aula 
como um instrumento de informação e conhecimento. A importância da introdução desses 
conhecimentos é fundamental para que os alunos entendam no que é baseado o termo Genômica e o 
que são organismos geneticamente modificados, mostrando o processo de troca de genes e os prós e 
os contras. 
 
Palavras-chaves: Ensino, alimentos transgênicos, material didático.  
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Resumo:  
 
     Esse trabalho, em fase de execução, está ancorado numa abordagem interdisciplinar que envolve 
a Biologia, Ecologia, Design, Antropologia, Sociologia e Arqueologia. O objeto da pesquisa é a 
relação entre um grupo social, um sítio arqueológico indígena e o Bioma Mata Atlântica. No 
cenário do Vale do Paraíba Paulista, em meio à Mata Atlântica, foi encontrado um Sítio 
Arqueológico, denominado de Sítio Arqueológico Caninhas, composto por estruturas funerárias, 
estruturas de combustão e diversos objetos de uso cotidiano de populações indígenas que habitaram 
o local. Este sítio está sob pressão urbana do município que o contem, Canas, SP. Para se tentar 
ressignificar o sítio arqueológico para os grupos sociais que moram em seu entorno e torna-lo um 
elo cultural para a sociedade local, este trabalho traz como problema de pesquisa: Qual a 
contribuição material e cultural do Bioma Mata Atlântica e do Sítio Arqueológico de Caninhas, 
Canas, SP para o cotidiano e identidade cultural dos grupos sociais contemporâneos de Canas, SP? 
Como hipótese norteadora se defende que o modo de vida tradicional que se expressa na forma 
definida como Caipira, no município de Canas, SP é influenciado pela cultura do povo indígena que 
deixou seus vestígios no Sítio Arqueológico de Caninhas, Canas, SP e o uso de recursos naturais 
para manter a produção artesanal e o uso e ocupação do solo de Canas, SP é diretamente 
influenciado pelos recursos naturais do Bioma Mata Atlântica. Metodologicamente se utiliza 
pesquisa participativa, questionários estruturados e semi-estruturados e matriz de observação. Os 
dados são submetidos ao tratamento estatístico segundo o modelo de Nível de Fidelidade (Friedman 
et al.,1986), de Índice de Diversidade Total de Espécie (SDtot), de Valor de Diversidade de Uso 
(UDs) e de Índice de Significado Cultural (ISC) (Albuquerque e Lucena, 2004). Os resultados 
esperados estão centrados na perspectiva de se levantar um rol de saberes ambientais dos grupos 
sociais contemporâneos de Canas, SP que se interfaciam positivamente com o sabe r fazer dos 
povos indígenas que habitaram o sítio arqueológico e com isso agregar significados culturais ao 
grupo social Caipira (Darcy Ribeiro, 1995) que hoje vive na região. 
 
Palavra chave: Conservação, Etnobiologia, Etnoecologia, Etnoecoarqueologia, Caipiras, Sítio 
Arqueológico. 
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Resumo:  
 
     Alterações climáticas e crescentes atividades antrópicas têm cada vez mais influenciado a 
dinâmica sazonal da vegetação. No Cerrado brasileiro, bioma composto de formações vegetais 
complexas (campestres, savânicas e florestais), são crescentes áreas incorporadas principalmente a 
atividade agropecuária. Neste contexto, o objetivo central deste trabalho é determinar a 
variabilidade sazonal da vegetação do cerrado a partir da análise de séries temporais de dados do 
Índice de Vegetação de Diferença Normalizada (NDVI) na região do Jalapão, Estado de Tocantins. 
Nesta área de estudo foram selecionadas fitofisionomias em diferentes graus de conservação: 
cerrado strictu-senso (ss), cerrado ss degradado, cerrado ss numa área de platô, cerrado ss 
parcialmente degradado, além de uma área agrícola). A utilização de imagens de resolução espacial 
moderada com alta resolução temporal para estudos em diversos tipos vegetações tem sido cada vez 
mais requisitadas. Neste estudo foram utilizada s imagens NDVI e imagens de confiabilidade (Pixel 
Reliability) do sensor MODIS, satélite TERRA obtidas através do site da NASA, em formato HDF 
que foram convertidas para o formato TIF. Para cobrir a área de estudo foram utilizadas duas cenas 
(). Sendo 23 imagens MOD13Q1 por cena para cada ano analisado (2004 e 2008). Os pontos 
contendo as fitofisionomias foram obtidas do projeto Avaliação espaço-temporal de fisionomias de 
cerrado (Bustamante, 2009). A análise temporal dos resultados obtidos em 2004 e 2008 através do 
índice de vegetação (NDVI) possibilitou diferenciar a sazonalidade da vegetação compatível como 
as duas das estações do ano, chuvosa e seca, para cada tipo de cobertura vegetal. Isto porque o 
NDVI e um índice sensível a clorofila, estando relacionado com a biomassa vegetal. Outro 
resultado complementar são os dados de confiabilidade que validam os resultados da análise 
temporal do NDVI mostrando que este índice apresenta maior confiabilidade durante o período de 
estiagem. O período chuvoso teve muitos dados comprometidos pela interferência de nuvens, 
diminuindo a confiabilidade das imagens. De maneira geral, o NDVI possibilitou caracterizar a 
variabilidade temporal dos tipos de vegetação com diferentes graus de conservação, assim como um 
tipo de uso da terra. A comparação dos perfis temporais de cada tipo de vegetação para os dos anos 
analisados (2004 e 2008) permite inferir sobre a variabilidade anual nos tipos de vegetação natural. 
No caso da área de agricultura pode-se inferir sobre o uso da terra diferenciada de ano para ano 
uma, como a rotação de culturas. A análise do Índice de Vegetação de Diferença Normalizada em 
cada tipo de vegetação apresentou acompanhou a sazonalidade climática da região nos dois anos 
analisados. Representando bem a influência da precipitação sobre a vegetação e por outro lado 
mostra o grau de confiabilidade das imagens NDVI ao longo do ciclo anual. Mesmo apresentando 
uma resolução temporal eficiente em analises de vegetação, e notável a perda de dados confiáveis 
para a estação chuvosa. Maiores estudos na região devem ser efetuados com o intuito de monitorar 
a evolução das atividades antrópicas visando a preservação e restauração de áreas degradadas. 
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Resumo:  
 
     O trabalho discute a importância do lúdico, uma vez que os jogos e brincadeiras são excelentes 
oportunidades de mediação entre o prazer e o conhecimento, tendo importância fundamental p ara o 
desenvolvimento físico e mental da criança, auxiliando na construção do conhecimento e na 
socialização, englobando, portanto, aspectos cognitivos e afetivos. O lúdico pode trazer de volta o 
prazer de sonhar e aprender com liberdade e prazer, já que o lúdico é eminentemente cultural. 
Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma alternativa para ministrar 
uma aula sobre fotossíntese de uma maneira diferenciada. A complexidade do tema exige um olhar 
mais cuidadoso sobre o processo de ensino-aprendizagem. Assim, desenvolveu-se um jogo de 
tabuleiro sobre fotossíntese, o jogo será simples, com perguntas sobre o assunto e algumas 
atividades para que o aluno se envolva completamente com o assunto onde o próprio aluno será a 
peça principal, pois o mesmo é que irá manusear as peças do jogo e direcionando-o ao objetivo de 
chegar ao final da partida conforme o seu conhecimento na matéria estudada; e o professor estará 
auxiliando apenas nas duvidas que po ssam surgir durante a partida. Muitos professores admitem 
que não sabem jogar e, portanto, têm dificuldade em lidar com jogos em sala de aula. Essa postura 
exige profundas mudanças nas atitudes pedagógicas. Independentemente das condições que a escola 
e o sistema educacional proporcionam à sua prática docente, é da responsabilidade de cada 
professor motivar suas aulas, tornando-as atrativas e prazerosas, preparando a criança para que esta 
vá se constituindo um sujeito crítico de suas próprias ações e meio em que vive. Por essa razão, o 
aprofundamento sobre o lúdico faz-se necessário. 
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Resumo:  
 
     A Obesidade apresenta prevalência crescente na população mundial e associação dieta com 
desordens no metabolismo, doenças e agravos . Ela vem alcançando índices preocupantes e sua 
ocorrência na população brasileira tem adquirido grande significância na área da saúde, 
principalmente pelos hábitos alimentares que hoje deixam um pouco a desejar e também pelos 
aparelhos eletrônicos que fazem a cabeça da garotada. O que acaba fazendo com que cada vez mais 
eles fiquem dentro de casa sentados na frente desses objetos que muitas vezes levam ao 
sedentarismo. A maioria não tem pais muito presentes em suas vidas, então a alimentação fica cada 
vez mais precária. Acabam ingerindo alimentos enlatados por ser mais fácil e rápido preparo 
fazendo com que as crianças adquiram mais rapidamente as conseqüências da obesidade. É eficaz 
orientar sobre o emagrecimento seguro ou manutenção do peso, visto que na infância as crianças 
precisam de requerimentos próprios, pois estão em fase de crescimento. Portanto a ajuda dos pais 
incentivando seus filhos a atividade física e nos hábitos alimentares é muito importante para que a 
própria criança seja saudável. Na infância, o manejo pode ser ainda mais difícil do que na fase 
adulta, pois está relacionado a mudanças de hábitos e disponibilidade dos pais, além de uma falta de 
entendimento da criança quanto aos danos da obesidade. O estudo tem como objetivo levantar o 
desenvolvimento da obesidade infantil, visando o esclarecimento da doença enfocando suas 
características, causas e conseqüências. O excesso de peso refere-se à pessoa que excede a média da 
população, determinado segundo sexo, altura, e o tipo de obesidade refere-se ao acúmulo excessivo 
de gordura corporal. Essa elevada prevalência associa-se ao aumento significativo de desordens 
metabólicas e doenças e agravos não transmissíveis como dislipidemias,hipertensão arterial 
sistêmica,dislipidemias, doença coronariana isquêmica, diabetes mellitus,dentre outras. Essas 
doenças apresentam evolução prolongada, lesões irreversíveis e complicações que acarretam graus 
variáveis de incapacidade e óbito. Através de pesquisas bibliográficas o enfoque pode ser dado nos 
aspectos da definição da obesidade, métodos de avaliação do peso corporal, causas e patologias que 
se associam com a obesidade infantil. Muitas escolas hoje, junto com os pais de seus alunos vem 
tentando enriquecer o alimento das crianças no horário do intervalo ao invés de frituras muitas 
vezes consumida. A preocupação não é com a estética. Muitas crianças com excesso de peso 
apresentam alterações nos níveis de colesterol, são descriminadas pelos companheiros e alvo de 
brincadeiras de mau gosto. O controle da obesidade infantil começa em casa, com refeições 
balanceadas, estímulo à atividade física e mudança dos hábitos alimentares de toda a família. Está 
alcançando índices preocupantes, e sua ocorrência na população brasileira tem adquirido grande 
significância na área da saúde, principalmente devido ao impacto que causa na vida das crianças, 
trazendo conseqüências físicas, sociais, econômicas e psicológicas. No mundo, de cada dez crianças 
uma está acima do peso!E isso merece uma enorme atenção das autoridades da área da saúde, pois 
crianças que estão com sobrepeso ou obesas apresentam riscos importantes para a sua saúde atual e 
futura. As crianças consideradas obesas tem mais que o dobro de doenças cardiovasculares ao longo 
da vida, quando comparadas com aquelas que tem um peso adequado. Como a obesidade infantil é 
uma doença de difícil tratamento, a grande arma que possuímos é a prevenção. A escola é a melhor 



 
janela de oportunidades para prevenir essa patologia por uma série de motivos porque faz com que a 
criança faça pelo menos uma refeição por dia na escola e nesse ambiente é possível trabalhar noções 
de educação alimentar, oportunidade de pratica da atividade física e a escola também tem a 
oportunidade de ter uma cantina escolar mais saudável. 
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Resumo:  
 
      A comunidade de macroinvertebrados bentônicos é composta por organismos de diferentes filos 
que apresen tam diversos nichos tróficos e ecológicos. Estes organismos vivem nos fundos de 
riachos, corredeiras, rios, represas e lagos, durante parte do seu ciclo de vida ou toda a vida 
associados aos mais diversos tipos de substratos, tanto orgânicos quanto inorgânicos e apresentam 
corpo superior a 0,2 mm (ROSENBERG E RESH, 1993; CALLISTO, 2004). Entre as classes que 
compõem a comunidade de macroinvertebrados bentônicos estão os representantes da classe Insecta 
(Diptera aquáticos, Ephemeroptera, Plecoptera, Odonata, Trichoptera etc.), Anellida e Mollusca, 
entre outros (MANDAVILLE, 2002; LUCCA, 2006). A divisão trófica é a posição funcional que 
um organismo exerce dentro de uma cadeia alimentar, podendo os indivíduos de uma mesma ordem 
ocupar níveis tróficos distintos. Segundo Merrit e Cummins (1984) a comunidade de 
macroinvertebrados bentônicos possui diferentes funções tróficas e podem ser classificados como 
predadores, filtradores, fragmentadores, raspadores, coletores ou parasita s. Mas deve-se ter cuidado 
com esta classificação trófica, pois estes organismos podem por diversos motivos mudar seu 
comportamento alimentar. O trabalho teve como objetivo analisar a composição trófica da 
comunidade de macroinvertebrados bentônicos do rio Mandu em Pouso Alegre – MG. Foram 
realizadas 6 campanhas, trimestrais durante o período de dezembro de 2007 a março de 2009. Na 
coleta dos espécimes utilizou amostrador tipo Surber (0,9 m² de área e rede de malha de 250 micra). 
As coletas foram realizadas na zona litorânea e seguiu o Protocolo de coleta da Embrapa (2004) e 
também em cada ponto foi colhida uma replicata. As amostras foram acondicionadas em sacos 
plásticos com água do local, etiquetadas e transportada para o Laboratório de Ecologia da UNIVAS, 
aonde foram lavadas em água corrente sobre peneiras com abertura de malhas de 1,00 e 0,25mm 
logo após os organismos foram triados em bandeja transiluminada e preservados em álcool 70% até 
a identificação. Por meio de um estereomicroscópio os exemplares foram isolados e identificados 
taxonomicamente até o nível de família segundo as chaves taxonômicas como: Pérez (1988), 
Trivinho-Strixino e Strixino (1995), Merritt e Cummins (1996) e Costa (2006). Ao analisar a fauna 
coletada durante as 6 campanhas observou que houve dominância do grupo de predadores (35%), 
em contrapartida, ao analisar cada coleta separadamente, encontrou um maior número de 
representantes de coletores catadores, como foi no caso das coletas: C1 (40%), C3 (41%), C5 (35%) 
e C6 (38%), na coleta 4 houve codominância entre coletores catadores e predadores com 32% e 
apenas na 2 os predadores tiveram maior representação (43%).  
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Resumo:  
 
     A Região estudada p or este trabalho é denominada de Vale do Paraíba se estende de São Paulo 
ao Rio de Janeiro, com interfaces com o Sul de Minas Gerais. É composta por um vale 
propriamente dito, ladeado por duas cadeias de montanhas, a Serra da Mantiqueira e a Serra do 
Mar. O clima predominante é o Tropical Atlântico e tropical de altitude, nas regiões mais altas, 
como na Serra da Mantiqueira e Serra do Mar. A temperatura média anual de 20º a 22º C. Há 
estações úmidas e secas bem definidas, exceto nas encostas da Serra do Mar, próximo à costa, onde 
a estação seca é muito curta. Geadas esporádicas podem ocorrer durante o inverno (junho a agosto) 
em regiões de baixa altitude e, mais regularmente, nas montanhas acima de 1.200m de altitude. A 
bacia do Rio Paraíba do Sul perpassa pelo Vale e deságua no Estado do Rio de Janeiro. A Região 
mostra áreas abertas denominadas como cerrados, incluindo os campos sujos (conhecido também 
como cerrado ralo) até cerradões. Há presença de Florestas Montanhas na Serra da Mantiqueira, 
acima dos 1.500 metros de altitude, e os Campos de Altitude, a mais de 2.000 metros, além de 
associações entre elementos florísticos tipicamente tropicais com uma flora mais característica de 
regiões subtropicais. Nesse cenário de montanhas e vale, a fauna ofídica se distribui desde algumas 
cotas de altitude das montanhas até às margens do Rio Paraíba do Sul. Usando os dados 
disponibilizados pelo Instituto Butantan, São Paulo, referentes aos encontros e remessa de serpentes 
da Região à este Instituto, foi possível gerar resultados que se sistematizaram da seguinte forma: 1. 
encontro exclusivo para a Serra da Mantiqueira - Apostolepis assimilis, Atractus maculatus, A. 
reticulatus, A. zebrinus, Clelia montana, C. neglecta, Echinanthera cephalostriata, E. persimilis, 
Elapomorphus blumii, E. quinquelineatus, Epicrates cenchria crassus e Ertythrolamprus aesculapii; 
2. encontro exclusivo para o vale - Crotalus durissus, Echinanthera cyanopleura, E. undulata, 
Helicops modestus, Liophis milliaris merremii, L. neuwiedii e L. occipitalis; 3. encontro exclusivo 
para a Serra do Mar - Calamaria blumii, Crotalus terrificus, Echinanthera affinis, Echinanthera 
amoena, Liophis milliaris orinus; 4. comum ás Montanhas - Atractus guentheri, Bothrops cotiara, B. 
fonsecai e Liophis poecilogyrus poecilogyrus; 5. comum aos três ambientes - Bothrops jararaca, 
Crotalus durissus terrificus, Echinanthera melanostigma, Erythrolamprus aesculapii venustissimus, 
Liophis affinis, L. almadensis, L. milliaris, L. poecilogyrus intermedius e L. poecilogyrus 
montanus. Verificou-se que na Serra da Mantiqueira houve maior biodiversidade ofídica descrita 
(32 espécies), seguido pelo vale (25 espécies) e pela Serra do Mar (24 espécies). Apenas 9 espécies 
compartilham os três ambientes. 
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Resumo:  
 
     A biodiversidade é um elemento de importância estratégica para o ser humano por desempenhar 
papel fundamental no seu desenvolvimento e bem-estar, bem como no e quilíbrio ambiental global 
além de fornecer matéria-prima para diversos setores da economia. Para a exploração adequada 
deste potencial, necessita-se garantir a manutenção e a disponibilidade dos recursos no ambiente, 
sendo assim fundamental a aplicação de mecanismos de conservação ambiental e modelos de 
desenvolvimento sustentável.A família botânica Poaceae ou Gramineae representa mais de 10.000 
espécies distribuídas em todos os continentes do planeta. Pertencem à família Poaceae as plantas 
mais importantes na produção de alimentos para a humanidade, como o milho (Zea) o trigo 
(Tricum), a cevada (Hordum), o centeio (Secale), a aveia (Avena), o arroz (Oryza) e sorgo 
(Sorghum). A estrutura floral altamente reduzida e a polinização principalmente anemófila 
possibilitaram às gramíneas o sucesso na colonização de todos os continentes.Várias gramíneas 
fornecem material para tecelagem, entre nós, o bambu e a taquara são extensamente usados, bem 
como em menor escala, os colmos de a rroz. O sapé (Imperata) e o capim-guaçu (Paspalum) 
fornecem material para cobertura de ranchos e casa principalmente na zona rural. Bambus e 
taquaras são importantes produtos florestais não madeiráveis (PFNM) de agricultura de subsistência 
e estão associados a diversas necessidades comerciais, econômicas, sociais e ambientais. De acordo 
com alguns autores são inúmeras as possibilidades de uso do bambu sendo citado: a fabricação de 
papel, carvão, móveis, cestarias, luminárias, cortinas, objetos de decoração, utensílios domésticos, 
na construção civil e rural, irrigação e conservação do solo e como elementos de projetos 
paisagísticos. A pesquisa foi elaborada a partir de revisão bibliográfica sobre os aspectos botânicos 
e econômicos de produtos florestais não madeiráveis destacando os bambus e taquaras. O presente 
trabalho visa contribuir para o melhor entendimento da flora brasileira no que concerne a família 
Poaceae, em particular dos bambus, em seus aspectos morfológicos, d emonstra a condição 
adquirida de relevante importância econômica desse grupo especial de gramíneas. Informar sobre a 
diversidade de bambus brasileiros e suas aplicações no cenário da economia rural e industrial. 
Assim, observamos que a maioria dos autores trata os bambus como os indivíduos mais primitivos 
da família e em relação ao extrativismo de colmos para subsistência, devido à exploração 
predatória, sugerem-se a realização de estudos ecológicos para o manejo adequado dos bambus e/ou 
taquaras utilizados, buscando sua manutenção e não somente sua exploração. A partir da revisão 
bibliográfica pode-se concluir que as informações sobre aspectos biológicos, ecológicos e 
econômicos sobre os bambus são ainda escassas. 
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Resumo:  

 
A velocidade das mudanças e o surgimento de inovações nas últimas décadas do Século XX 

trouxeram inúmeras possibilidades para modernizar a função gerencial. A Administração Pública 
não ficou imune a essas influências, tendo passado pelo seu próprio quinhão de mudanças, 
preponderantemente associadas às transformações mais amplas que ocorreram no papel do Estado e 
nas relações deste com a sociedade. Planejar o desenvolvimento municipal é um dos maiores 
desafios para o Poder Público nos dias incertos que correm. Visando cumprir todas as normas 
técnicas e a legislação vigente, cria-se a necessidade de instituir uma política pública de gestão 
ambiental para o município de Aparecida/SP. Neste sentindo, o presente trabalho tem como 
objetivo apresentar os meios legais de gerir o meio ambiente municipal. As principais metas e 
diretrizes que o município deve cumprir estão regulamentadas através da Lei Orgânica Municipal, 
Plano Diretor Municipal e Legi slações Estadual e Federal. 
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Resumo:  
 
     O Vale do Paraíba é um corredor situado na região sudeste do Brasil, no estado de São Paulo, 
entre as Serras do Mar e da Mantiqueira. Seu relevo é grandemente acidentado e possui em sua 
vegetação áreas de Mata Atlântica e ecossistemas associados, Cerrado, Campos de Várzea e Matas 
Ciliares, o que o torna uma área detentora de grande diversidade de fauna e flora. Porém, devido às 
atividades antrópicas ao longo dos anos e a consequente urbanização dessas áreas, restam apenas 
fragmentos desses ambientes, presentes principalmente em Unidades de Conservação e áreas de 
Preservação Permanente. Os Felídeos neotropicais são excelentes predadores, sendo responsáveis 
pela manutenção das comunidades de presas e, consequentemente, influenciando no equilíbrio dos 
ecossistemas neotropicais, porém a maioria das espécies encontra-se em sério risco de extinção. 
Está sendo realizado um levantamento bibliográfico sobre as espécies de Felídeos silvestres que 
ocorrem no Vale do Paraíba em seu trecho paulista e, até o presente momento, foram encontradas as 
seguintes: Puma concolor (Linnaeus, 1771) (Onça-parda), P. yagouaroundi (Lacèpéde, 1809) (Gato-
mourisco), Leopardus pardalis (Linnaeus, 1758) (Jaguatirica), L. tigrinus ) (Schreber, 1775) (Gato-
do-mato-pequeno e L. wiedii (Schinz, 1821) (Gato-maracajá), todas sob algum grau de ameaça 
devido principalmente a redução e fragmentação de seus habitats, comércio ilegal, além da 
eliminação de animais que causam prejuízos a produtores rurais. 
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Resumo:  
 
    As plantas ornamentais utilizadas no paisagismo podem ser divididas em grupos conforme seu 
aspecto morfológico, hábito de crescimento ou mesmo usos mais freqüentes. Muit as delas são 
tóxicas e estão presentes em jardins públicos ou particulares, terrenos baldios e escolas. Algumas 
são exuberantes, apresentando aspectos chamativos, mas quando ingeridas por animais ou humanos 
podem causar sérios danos à saúde. As intoxicações geralmente ocorrem por meio de ingestões 
acidentais e principalmente por desconhecimento da população. A cada ano são registrados casos de 
intoxicações que envolvem crianças e pequenos animais de estimação. O objetivo deste trabalho foi 
realizar uma análise das plantas ornamentais em uma escola de Ensino Fundamental, visando 
encontrar dentre elas espécies que são consideradas tóxicas e fornecer subsídios técnicos aos 
gestores em relação à escolha das espécies empregadas. O estudo foi desenvolvido na Escola 
Estadual Prof. Eurípedes Braga, município de Pindamonhangaba, estado de São Paulo. Foi 
realizado o levantamento das espécies ocorrentes dentro da área escolar interna (salas de aula, 
secretaria e corredores de acesso) e da área escolar externa (jardins, pátios e horta). Após a 
identificação das plantas, elaborou-se uma listagem das espécies registradas como tóxicas. Na área 
interna da escola foram encontradas 28 espécies pertencentes a 20 famílias botânicas e na área 
externa foram encontradas 46 espécies pertencentes a 35 famílias botânicas. Quanto as espécies 
tóxicas, foram encontradas 8 espécies na área interna e 12 espécies na área externa. As plantas 
tóxicas representam um total 27% de todas as espécies ornamentais encontradas. A partir da lista 
das espécies consideradas, pode-se concluir que há presença de plantas inadequadas a 
ornamentação, em virtude de apresentarem princípios tóxicos, alérgicos, e que apresentem espinhos, 
acúleos ou folhas pontiagudas. Não existe uma lei que normatize a escolha das espécies 
ornamentais em ambientes escolares, desta forma é conveniente realizar um trabalho de prevenção 
remanejando as espécies encontradas na ornamentação na escola a fim de minimizar os riscos de 
acidentes com crianças. 
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Resumo:  
 
 O presente trabalho traz a identificação e classificação através de registros fotográficos da 
população liquenica saxicolas em campos de altitude no Maciço Pico do Marins, na Área de 
Proteção Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira. A região é formada por vegetação típica de 
Floresta Ombrófila Mista e Campos de Altitude, apresentando diversidade do organismo em estudo. 
Fundamentado no fator de que a micobiota liquenizada em regiões de altitude é pouco conhecida, 
pretende-se estabelecer parâmetros comparativos entre o material registrado e o existente em 
bibliografia, firmando resposta à hipótese da existência de organismos liquenicos de mesmo gênero, 
tanto em regiões de baixa altitude quanto em regiões com altitudes mais elevadas. O trabalho foi 
desenvolvido no Maciço Pico do Marins entre as altitudes de 1.900 m a 2.420 m no município de 
Piquete, SP. Os registros fotográficos foram realizados por deslocamento ao acaso em formações 
rochosas de campos de altitude, determinados pela facilidade de acesso. Utilizando um equipamento 
de localização global (GPS) foram anotadas medidas de altitude nos diferentes pontos analisa dos, 
sendo estes posteriormente identificados com o auxilio de bibliografia específica. Foram 
encontrados 20 táxons, sendo 3 pertencentes ao gênero Parmotrema, 1 ao gênero Rimelia, 1 ao 
gênero Heterodermia, 1 ao gênero Leptogium, 1 ao gênero Haematomma 1 ao gênero Coloplaca, 1 
ao gênero Diploshistes e 1 ao gênero Rhizocarpon, sendo10 exemplares ainda não identificados. O 
estudo pode caracterizar que dos táxons identificados, os gêneros Parmotrema, Haematomma, 
Coloplaca, Diploshistes e Rhizocarpon ocorrem tanto em regiões de altitudes superiores a 1.900 m 
quanto em regiões de altitudes inferiores a 700 m, podendo constatar também a redução de 
ocorrência dos gêneros identificados em altitudes superiores a 2.071 m. 
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Resumo:  
 
    Candidiase e uma infecçao causada pela proliferaçao de fungos, sendo que o mais comum e a 
Candida albicans. Essa proliferaçao depende de um ambiente propicio, como por exemplo, 
umidade, calor, ma higiene ou relaçao sexual. O projeto a se propor e uma pesquisa realizada por 
um periodo de 4 meses (fevereiro de 2008 a junho de 2008) de diferentes postos de saude da 
Prefeitura Municiapal de Guaratingueta. O objetvo dessa pesquisa e desmonstrar a incidencia do 
agente Candida sp. , em quais postos ele e mais frequente, e qual a media de idade das mulheres 
acometidas por essa infecçao. A pesquisa sera realizada atraves de dados fornecidos pelo 
laboratorio que realiza os exames, alem de serem utilizadas referencias bibliograficas sobre o 
referido assunto. 
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Resumo:  
 
     Sagittaria montevidensis é uma erva aquática ereta ou flutuante, c aracterizada por folhas basais 
com pecíolo comprido e limbo ovalado com base sagitada. Possui flores unissexuadas reunidas em 
inflorescências racemosas, onde as flores pistiladas se dispõem na base da inflorescência e se 
desenvolvem antes das estaminadas dispostas no ápice da inflorescencia. A espécie é considerada 
oportunista e conseqüentemente invasora de áreas destinadas ao cultivo do arroz irrigado, onde já 
apresenta tolerância a determinados herbicidas. Nessas áreas a espécie acaba competindo com o 
cultivar por vários recursos presentes ou adicionados ao solo. Sua principal vantagem adaptativa é a 
produção de um numero relativamente grande de sementes. Diante do exposto, o presente trabalho 
teve o objetivo de colaborar com dados relevantes sobre a biologia floral que possam contribuir 
para futuros estudos sobre controle e manejo de Sagittaria montevidensis Cham. & Schltd em áreas 
cultivadas. O estudo esta sendo realizado na Fazenda CENTRI (São Judas Tadeu), mantida pela 
Fundação João Paulo II, em área de amortecimento da Floresta Nacional (FLONA) de Lorena, 
(45°07’16’’S, 22°44’03’’W) Estado de São Paulo, Sudeste do Brasil. Para o estudo fenológico a 
população encontrada foi observada semanalmente por três meses. Anotando-se a presença ou 
ausência das seguintes fenofases: produção de folhas novas, quantidade de folhas maduras, 
quantidade de folhas senescentes, quantidade de inflorescências, quantidade de flores pistiladas, 
quantidade de flores estaminadas, produção de frutos, dispersão de sementes e produção de novas 
mudas. Quanto à biologia reprodutiva, foi analisada a existência ou não de autopolinização manual 
e polinização cruzada utilizando-se 30 flores para cada tratamento. Em campo foi observada uma 
produção continua e abundante de flores e frutos mesmo durante o inverno (junho/agosto), onde as 
áreas destinadas ao cultivo do arroz estão paradas e não recebem nenhum adicional de água por 
meios artificiais. Os indivíduos estudados flor esceram e frutificaram no decorrer de todo o tempo 
de estudo, apresentando um ligeiro decréscimo no comprimento foliar conforme a diminuição da 
umidade do solo nos períodos de estiagem mais críticos. A autopolinização manual foi efetuada 
pela deposição de grãos de pólen em flores pistiladas da mesma planta logo em seguida ensacadas. 
Para o teste da polinização cruzada foram coletados pólen de flores estaminadas de alguns 
indivíduos para serem depositados em flores pistiladas de outros indivíduos. Os tratamentos 
mostraram que a população estudada é autocompativel (autopolinização: 100% frutificação) 
apresentando dessa forma a mesma taxa de frutificação alcançada com polinizações cruzadas, que 
também apresentaram 100% de frutificação. Os resultados encontrados demonstram que S. 
montevidensis possui várias estratégias que aumentam seu potencial reprodutivo, o que explica seu 
grande sucesso na invasão de ambientes aquáticos e de uso agrícola, concluindo que o potencial 
adaptativ o da espécie é reforçado pela variação genética decorrente da polinização cruzada que 
aliada a autocompatibilidade e o florescimento continuo, contribuem com a multiplicação e 
disseminação de novos indivíduos em um curto espaço de tempo. 
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Resumo:  
 
    A visitação em um ambiente natural é realizada por meio de caminhos pela floresta, ou trilhas 
previamente delimitadas, que são implementados e mantidos de acordo com o objetivo e 
característica de cada local. Um dos principais meios utilizados, tanto para a prática de recreação 
como para a conscientização ambiental, tem sido as “trilhas interpretativas” ou “trilhas de 
interpretação” (Vasconcelos, 1998, Takahashi, 1997). A busca de locais protegidos como prática de 
recreação levou à implementação de trilhas e caminhos para serem utilizados como um instrumento 
de informação, sensibilização e conscientização. O principal objetivo deste trabalho é a implantação 
de trilhas interpretativas no Museu Histórico Major Novaes, visando estabelecer e propor futuros 
trabalhos de Educação Ambiental. A trilha implantada fica na antiga sede da fazenda Bela Vista 
atualmente chamado de Museu Pedagógico Major Novaes localizado na cidade de Cruzeiro estado 
de S ão Paulo. Ao longo mês de Agosto foram etiquetadas vinte e oito arvores. Destas vinte e oito 
espécies observadas encontramos oito famílias distintas sendo que dentre essas temos espécies 
nativas, exóticas e frutíferas. Com a identificação das espécies foi possível o melhor traçado para a 
implantação do projeto de Educação Ambiental. 
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Resu mo:  
 
    A adequada gestão dos resíduos sólidos urbanos (domiciliares e da construção civil) é um dos 
grandes problemas com o qual o Poder Público tem que lidar. Em Londrina, desde 1996, a 
quantidade de resíduos gerados aumentou cerca de 5000%. Ao tratarmos do reaproveitamento dos 
resíduos domiciliares, Londrina encontra-se acima da média nacional e mesmo assim o lançamento 
clandestino é frequente. Porém, para que este problema seja solucionado não basta somente que o 
município encontre um lugar apropriado ou proporcione 100% da coleta de resíduos produzidos. É 
necessário também que haja a colaboração da comunidade. Por esses motivos precisamos identificar 
a que nível de percepção a população se encontra a respeito do descarte desses resíduos e constatar 
o grau de consciência ambiental dos moradores. Através de pesquisas e entrevistas identificamos os 
principais focos de descarte no município e também as necessidades emergenciais a respeito de uma 
melhor gestão. Assim, no final, mobilizaremos ações para que os menos preocupados com o meio 
ambiente entendam a necessidade de preservá-lo e com isso, ajudem a diminuir o lançamento 
clandestino. 
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Resumo :  
 
     O presente trabalho tem como objetivo investigar a utilização dos resíduos agroindustriais da 
bananeira (Musa sp.) e sua possível utilização na produção de bioetanol. A produção mundial de 
banana em 2004 foi de 71 milhõe s de toneladas. O Brasil é o segundo maior produtor mundial, 
com 6,6 milhões de toneladas, perdendo apenas para a Índia, que obteve produção de 16,8 milhões 
de toneladas. Para cada tonelada de fruto colhida, há uma produção de dez toneladas de resíduos, 
que são utilizados no forrageio bovino (folhas), na confecção de cordas e tecidos (fibras da bainha) 
ou simplesmente descartados no ambiente, sem algum aproveitamento. Esses resíduos 
agroindustriais podem ser reutilizados através de processos químicos e/ou enzimáticos para 
produção de açúcares e sua eventual conversão em bioetanol. Este biocombustível é de grande 
importância para o Brasil principalmente por ser produzido de fontes renováveis, sem impacto 
ambiental e com significativa redução na emissão de gases do efeito estufa. Os resultados deste 
estudo demonstram que os resíduos da bananeira apresentam quantidades apreciáveis de 
hemicelulose, celulose e lignina. Os hidrolisados desta biomassa apresentam açúcares simples qu e 
podem ser facilmente fermentados por microrganismos para a produção de bioetanol, além de 
substâncias inibitórias de ao crescimento celular. Métodos físicos, químicos e/ou biológicos 
demonstraram ser necessários para a remoção dos compostos tóxicos presentes nos hidrolisados. 
Esta biomassa apresenta um grande potencial de utilização na produção biotecnológica de etanol 
lignocelulósico. 
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Resumo:  
 

Dieffenbachia sp., conhecida popularmente no Brasil como “comigo-ninguém-pode”, é uma 
das principais plantas tóxicas causadoras de intoxicações. É uma planta ornamental amplamente 
cultivada, pertencente à família Araceae. O objetivo do presente trabalho é realizar uma revisão de 
literatura sobre diferentes aspectos de intoxicações por Dieffenbachia sp. Os mecanismos de 
toxicidade da Dieffenbachia sp. são múltiplos e incluem as ráfides de oxalato de cálcio e outras 
substâncias protéicas e não-protéicas. A exposição à toxicidade pode ocorrer através de contato 
oral, ocular e dermal, com sintomas que variam desde edema, irritação da mucosa até mesmo 
asfixia e morte. A exposição acidental é a maior causa de intoxicações por “comigo-ninguém-
pode”, o que mostra a falta de conhecimento da população a respeito de sua toxicidade. Apesar de 
as plantas tóxicas, não serem as principais causadoras de intoxicações, quando se analisa a sua 
freqüência em crianças, principalmente na faixa etária de 0 a 4 anos de idade, o número de 
intoxicações se torna significativo. Dieffenbachia sp. tem sido citada como uma das principais 
plantas tóxicas causadoras de acidentes. Medidas preventivas são sugeridas para uma diminuição 
dos acidentes com plantas, bem como a divulgação das espécies tóxicas encontradas na região. 
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Resumo: 
 
 Brassica oleracea L., da família Brassicaceae é uma hortaliça originada da costa do 
Mediterrâneo que possui um importante uso na alimentação. Contém óleos consistentes e exofrados 
que estimulam o apetite e reforçam as secreções das glândulas, especialmente do tubo 
gastrintestinal. Possuem fontes de cálcio, ferro, iodo e as vitaminas A, B¹, B², Ca e K. As couves 
contêm mais de 50% de minerais ácidos, sendo um alimento acidificante. As de coloração verde 
possuem mais minerais que as outras. O objetivo da pesquisa foi obter informações botânicas e do 
uso da Brassica oleracea L. A pesquisa foi realizada levando em consideração aspectos botânicos do 
uso da espécie cujos dados foram obtidos através de artigos científicos, nas bases de dados Lilacs e 
Google Acadêmico. Planta glabra, bianual, raramente vivaz, de 40 a 120 cm de altura, algumas 
vezes até 2 metros ou mais; caule ereto, robusto, cilíndrico, liso, ramoso, carnoso, não intumescido 
que suporta bem a planta e emite folhas continuamente; raiz axial, suas folhas são distribuídas em 
forma de roseta ao redor do caule, apresentam limbo bem desenvolvido com pecíolo longo e 
nervuras bem destacad as, são espessas, pouco carnosas, insensivelmente decrescentes, as inferiores 
simplesmente sinuadas com segmentos pouco numerosos, as folhas superiores são oblongas ou 
obovadas, inciso-dentadas, semi-amplexicaules, não auriculadas, glaucas e onduladas; flores 
grandes, brancas ou amareladas, dispostas em racimos frouxos, raramente em corimbos; frutos do 
tipo síliqua cilíndrica, mais ou menos comprimida. Suas sementes possuem pregas cotiledonares 
derivadas de rudimentos seminais campilótropos. Propaga-se por mudas e sementes. 
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Resumo:  
 
    Com a descoberta do DNA, essa molécula te m recebido grande destaque pela mídia em temas 
atuais como o projeto genoma, testes de paternidade, biotecnologia, alimentos transgênicos e 
clonagem. Todos esses assuntos podem gerar projetos escolares, capazes de contribuir para a 
construção de um ensino significativo e que torne possível a interação entre a ciência, tecnologia e a 
sociedade. O objetivo desse estudo foi desenvolver um material didático utilizando uma linguagem 
mais acessível aos alunos do ensino médio. O estudo foi desenvolvido através de pesquisa 
bibliográfica especializada nas bases de dados Google Acadêmico usando os termos genômica e 
biotecnologia. Como resultado foi elaborado um folder (material didático) com todas as 
informações sobre o tema que futuramente poderá ser utilizado pelos professores em sala de aula 
como um instrumento de informação e conhecimento. O folder foi desenvolvido explorando a 
linguagem escrita e a linguagem visual com o uso de figuras para auxiliar a compreensão e tornar o 
assun to mais divertido facilitando assim a aprendizagem. O conteúdo trás textos explicando a 
importância dos organismos geneticamente modificados nos dias de hoje e por que sua 
comercialização será importante para o futuro. Esse material será introduzido nas salas de aula 
como um instrumento de informação e conhecimento. A importância da introdução desses 
conhecimentos é fundamental para que os alunos entendam no que é baseado o termo Genômica e o 
que são organismos geneticamente modificados, mostrando o processo de troca de genes e os prós e 
os contras. 
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Resumo:  
 
     O auxilio de modelo pedagógico em uma sala de aula são instrumentos didáticos 
importantíssimos para os processos de ensino e aprendizagem dos alunos, além de despertar nos 
mesmo o interesse pelo conhecimento através de uma forma lúdica e divertida eles tem mais 
interesse pelo conteúdo que esta sendo trabalho, já que não é só teoria e sim um método de aprender 
brincando com as formas e detalhe de uma organela da célula. Objetivo desta proposta é o professor 
elaborar, confeccionar, e divulgar o modelo pedagógico de uma célula vegetal em sala de aula 
através de apresentação do material junto com uma teoria sobre o que é uma célula vegetal e de 
célula animal que auxilia na compreensão e aprendizagem do conteúdo de Botânica de Célula 
Vegetal. Esse modelo pedagógico teve como auxilio literário obras relacionadas à montagem de 
uma célula didática e a conteúdos específicos de como é o interior e exterior de uma célula tanto 
animal como vegetal que auxilia como apresentar uma aula de botânica. O modelo pedagógico foi 
elaborado pelo professor e avaliado em sala de aula do 2º colegial da escola pública Luiz de Castro 
Pinto de Lorena São Paulo através de métodos como avaliação da matéria da parte teórica e da parte 
pratica que é feita com o relacionamento das partes do modelo pedagógico que é uma célula vegetal 
e comparando com uma célula animal. Os resultados obtidos foram positivos, onde os alunos 
diferenciam as organelas com um método fácil de compreender e a diferenciação de uma célula 
vegetal com uma célula animal, pois professores e alunos se mostraram satisfeitos, tendo um alto 
grau de participação, assimilação e aprendizagem do tema estudado, e que dessa forma auxilia o 
processo de ensino pelo professor, bem como na construção do conhecimento e entendimento da 
matéria pelo aluno. 
 
Palavra chave: Modelo pedagógico  
 
 
 
 
Inscrição como: Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Biologia 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UM OLHAR EDUCACIONAL NOS PROJETOS DE AREAS VERDES URBANAS 
 

Bruna Fernanda de Campos Bertolino 
srita_fernanda@hotmail.com 

Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 
 
Orientador (a): Profa. Laura Arruda 
 
Resumo:  
 
     Com os recentes acontecimentos climáticos, e a crescente escassez de recursos naturais houve 
uma maior preocupação com as questões ambientais e com uma mudança nos hábitos da sociedade. 
Na tentativa de se educar e reeducar as pessoas formou-se o conceito de educação ambiental, 
embasada em variadas práticas pedagógicas que freqüentemente atingem apenas a parcela mais 
jovem da população. A educação ambiental e a preocupação com o clima causou um fenômeno da 
criação de áreas verdes nos vazios urbanos, contudo como a maioria da ocupação urbana, a criação 
de tais áreas muitas vezes não contempla um projeto amplo, que vise não só a criação das áreas, 
mas sua continua manutenção e principalmente a participação da comunidade e sua educação para 
receber e como proceder com está área. Refletir na maneira de como a população é educada 
ambientalmente e como essas áreas verdes e áreas arborizadas se proliferam de forma 
desorganizada se faz necessário para que elas não se tornem um futuro estorvo para a comunidade 
próxima ao local e a gestão pública. 
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Resumo:  
 
     Introdução Reabilitar um rapinante é muito mais do que exercitar e preparar essas aves para 
caçar por si próprias. Antes de falar sobre reabilitação, precisamos esclarecer a diferença entre 
alguns conceitos importantes, muitas vezes confundidos pelo público: integração, re-integração, 
introdução, re-introdução e soltura. Integrar um animal significa torná-lo apto a manter-se de forma 
autônoma na natureza. A palavra integração é utilizada para aves que nasceram ou se emplumaram 
em cativeiro e que se pretende integrar à vida silvestre; Re-integrar, por sua vez, significa tornar 
novamente apto a manter-se de forma autônoma um animal que já esteve livre antes de sua 
manutenção em cativeiro; Introduzir significa inserir uma espécie animal em um ambiente onde esta 
não ocorre naturalmente. Esta é uma ação com conseqüências possivelmente danosas e, na maior 
parte das vezes, responsável por desequilíbrios ambientais graves, como os que hoje resultam da 
introdução do pardal (Passer domesticus) no Brasil; Re-introduzir significa inserir uma espécie 
animal em um ambiente onde esta já ocorria naturalmente, tendo sido extinta neste local pela ação 
do homem ou da própria natureza. Finalmente, por soltura entende-se a simples libertação do 
animal em um ambiente. A soltura é a etapa final, que conclui um programa de integração, re-
integração, introdução ou re-introdução. Mas o que significa reabilitar? A reabilitação é o todo, a 
meta final para qual concorre cada uma das ações descritas acima, as quais dependem, por sua vez, 
de uma série de informações sobre ecologia, biologia, comportamento e veterinária. Objetivo geral 
Com a falcoaria para educação ambiental, educar os alunos para que não haja captura dessas aves, 
mostrando-lhes as conseqüências que podem ocorrer, e mesmo assim se houver, com consciência, 
que eles possam usar a falcoaria de reabilitação para uma soltura na natureza com sucesso destes 
animais. Utilizar estas aves que entram no Cetas de forma ecopedagógica no período de 
reabilitação. Conhecimentos em alguns tipos de falcoaria para o bem estar dos rapinantes. Reabilitar 
aves de rapina no Cetas para que voltem à natureza, mas com critérios e não apenas para esvaziar 
viveiros do Cetas. Justificativa Com conhecimento da avifauna brasileira, e da importância desses 
predadores, o publico alvo saberá que não se deve manter esses animais em cativeiro, e para as 
pessoas que os mantém, saberão como os re-introduzir na natureza com a sabedoria de como se 
fazer isso com responsabilidade. Pois já é de conhecimento dos mesmos, que não é fácil reabilitar 
uma ave de rapina. Materiais O equipamento usado em falcoaria será de duas naturezas: Os 
equipamentos que são e os que não são colocados na ave: Os equipamentos que são colocados na 
ave tem dois objetivos principais, fazer sua contensão ou ajudar em sua localização. Eles são: 
Braceletes, Correia, Destorcedor, Trela, Gizos, Transmissor de telemetria e Capuz. Equipamentos 
que não são colocados na ave: Luva, Apito, Isca e Poleiro. Métodos. A reabilitação de aves de 
rapina pode-se dividir em 4 estágios: 1- O Amansamento, 2- Estabilidade no punho, 3- A ave sobe 
ao punho, 4- Vôo livre. Resultados Esperados Conscientizar o publico sobre a importância desses 
animais soltos na natureza, e ensina-los a reabilitar as aves de rapina, com isso fazendo da 
reabilitação um recurso ecopedagogico. Referências SCHAUENSEE, RODOLPHE MEYER DE . 
A guide to the birds of South America. The Academy of Natural Sciences of Philadelphia. 1970. 



 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE: conceitos para se fazer educação ambiental, 3ed. São 
Paulo, 1999. 112pgs Senhora absoluta dos ares, ora de hábitos selvagens, como águias, ora de 
utilidade para o homem, como certos gaviões, a ave de rapina ocorre nos mais diversos pontos da 
terra, sendo símbolo de força e poder: revista mensal de cultura enciclopédia block. n.64, p.72, 
agosto, 06/1972 Diversidade local e regional de espécies de Falconiformes da America do Sul, uma 
abordagem geoestatistica: Acta Scientiarum. v.22, n.2, p.409, 06/2000 
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Resumo:  
 
    Pertencente a família Rosaceae, Malus domestica é popularmente conhecida pelo seu fruto, mas 
na verdade constitui um pseudofruto com um alto valor nutritivo e econômico. Corresponde a uma 
planta lenhosa, frutífera de clima temperado que se adapta a variados ecossistemas. Sua família 
abrange cerca de 100 gêneros e mais de 2000 espécies por todo mundo, além de seus híbridos. O 
objetivo deste trabalho é reunir informações sobre o uso medicinal e nutritivo de uma planta muito 
utilizada no dia-a-dia popular dos brasileiros. A pesquisa foi realizada levando em consideração 
aspectos do uso da espécie cujos dados foram obtidos através de artigos científicos, nas bases de 
dados PubMed Central, Lilacs e Google Acadêmico usando os termos plantas nutritivas e plantas 
medicinais. A Malus domestica tem evoluído durante muito tempo pela mão da natureza e 
posteriormente pela ação humana, à reunião das informações acerca desta espécie e de seus 
cultivares se torna necessária, pois ela é parte integrante da alimentação dos brasileiros. Tal 
importância reflete a responsabilidade de cultivar espécies de qualidade sem grandes impactos na 
natureza. As maçãs são nutritivas sendo fonte de vitaminas A, B1, B2, C, P e E, e muito indicadas 
no auxilio ao tratamento de bronquites, febre e problemas intestinais, auxiliando no processo de 
emagrecimento e controle do colesterol. O alto teor de potássio encontrado em sua polpa ajuda na 
eliminação de sódio excedente, melhorando assim a circulação sangüínea. As partes mais utilizadas 
para fabricação dos remédios são as cascas do tronco e seus frutos na forma de chás e infusões, que 
são apreciadas por variadas pessoas. A forma de cultivo de Malus domestica exige variados 
cuidados relacionados ao clima, doenças e floração por parte do agricultor. Existem muitos estudos 
em biotecnologia que possam vir a gerar um melhoramento da planta. Embora tenha uma cultura 
recente no Brasil, se comparar com outros países, em nenhum se pode obser var um crescimento de 
cultivo e consumo tão grande. Hoje Malus domestica faz parte do hábito alimentar do brasileiro, 
que cada vez mais busca uma alimentação saudável. Palavras chaves: Fruto, Malus domestica, 
nutritivo 
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as 14:30 h no período chuvoso e 918(Pa) as 13:00 h no período seco. Conclusão Independente da 
estação a evapotranspiração para a Floresta Amazônica (Reserva Biológica do Cuieiras ao norte de 
Manaus) é mais dependente da disponibilidade de energia do que do controle vegetal e condições 
aerodinâmicas, já que os valores de Ω mostram-se n maior parte do tempo superiores 0,8. 
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Resumo:  

 

 A crescente resistência microbiana aos antibióticos tem incentivado a procura por novos 
medicamentos. Sendo assim, estudos para o melhor conhecimento da atividade biológica de plantas 
visando suas aplicações no controle de microrganismos tornam-se estratégicos e de fundamental 
importância econômico-social. O objetivo deste trabalho foi avaliar a atividade antimicrobiana dos 
extratos das folhas das plantas Eugenia uniflora, Psidium guajava, Punica granatum e Syzygium 
cumini frente às bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Os extratos foram obtidos de 
folhas frescas maceradas em etanol 95%, filtrada após 72 horas e concentrada em rotavapor sob 
pressão reduzida. Utilizando a técnica de macrodiluição em caldo e determinação da densidade 
celular por turbidimetria foi verificado o potencial inibitório de cada extrato sobre o crescimento 
das bactérias S. aureus (ATCC25923) e E. coli (ATCC25922). Resultados mostraram que 1mg/mL 
do extrato das folhas da planta P. guajava promoveu inibição de 96,3% e 28,6% sobre o 
crescimento de S. aureus e E. coli, respectivamente. A atividade inibitória do extrato da planta E. 
uniflora sobre o S. aureus foi de 88%, na concentração de 4mg/mL e de 44,3%, na concentração de 
1mg/mL para E. coli.  A maior atividade com o extrato das folhas da planta S. cumini foi verificada 
com 2mg/mL, promovendo sobre o crescimento das bactérias S. aureus e E. coli uma inibição de 
71,4% e 37,8%, respectivamente. Finalmente, o extrato obtido das folhas da planta P. granatum 
sobre o crescimento do S. aureus apresentou uma inibição de 74,1%, na concentração de 1mg/mL e 
sobre o crescimento da E. coli uma inibição de 25,7% na concentração de 4mg/mL. Conclui-se que 
todos os extratos apresentaram ação bacteriostática sobre o crescimento dos microorganismos. No 
entanto, a ação inibitória sobre o crescimento foi maior sobre a bactéria S. aureus, principalmente 
com o extrato obtido das folhas da planta P. guajava. Agradecimentos: FAPESP  
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Resumo:  
 
     Este estudo tem como objetivo realizar a análise da base de dados do Sistema Nacional de 
Informações Tóxico-Farmacológicas (SINITOX) do ano de 2007 referentes às intoxicações 
ocasionadas por exposição a agrotóxicos. O ano de 2007 foi o escolhido para o estudo, pois são os 
dados mais recentes publicados pela SINITOX. Como a SINITOX depende da voluntariedade das 
36 unidades de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATs) espalhadas pelo Brasil, 
os dados referentes ao ano de 2008 ainda não estão disponíveis para consulta. De acordo com a 
SINITOX os agrotóxicos podem ser divididos em 4 grupos, sendo eles: agrotóxicos de uso agrícola, 
agrotóxicos de uso doméstico, produtos veterinários e raticidas; para este estudo efetuou-se o 
somatório dessas quatro categorias e seus valores foram expostos em gráficos. Este trabalho 
também faz uma revisão bibliográfica acerca dos danos ocasionados à saúde pela exposição aos 
agrotóxicos, podendo as intoxicações provocadas por eles, serem aguda ou crônic a. A primeira é 
responsável pelos casos de exposição a grandes quantidades de agrotóxicos em um curto período de 
tempo (até 24 horas), ocorrendo a manifestação rápida dos sintomas. A segunda caracteriza-se pelo 
aparecimento tardio dos sintomas (meses ou anos), na qual a pessoa é exposta de maneira lenta e 
gradual a um ou mais tipos diferentes de agrotóxicos. Os resultados obtidos pelo estudo foram que o 
número de intoxicações envolvendo o sexo masculino corresponde a 53% ou seja, 8126 casos, ao 
sexo feminino corresponde a 46% totalizando 7059 casos e a percentagem de 1% corresponde a 147 
indivíduos que não tiveram o seu gênero especificado. A percentagem de óbitos ocorridos entre 
homens e mulheres após exposição aos agrotóxicos corresponde a 62% dos casos do sexo 
masculino, totalizando 166 mortes, as mulheres 38% dos casos, representando 100 mortes. Os casos 
de intoxicações por agrotóxicos na zona rural correspondem a 2238 casos de intoxicações, 
equivalente a 15%, a zona urb ana a 12647 casos, totalizando 82%, e a área ignorada onde não foi 
especificado a qual zona ocorreu à intoxicação corresponde a 447 casos e 3% do total. Em relação à 
evolução dos casos por intoxicação por agrotóxicos. Os casos em que houve cura representam 42%, 
ou seja, 7316 indivíduos; os casos de cura não confirmada equivalem 14%, 2480 pessoas; seqüela 
corresponde a 30 pessoas, percentagem inferior 0%; indivíduos que foram levados a óbito 
equivalem a 266, sendo 2% dos casos; óbito por outra conseqüência não confirmada por intoxicação 
representa 12%, ou seja, 2053 indivíduos; outros equivalem a 567 indivíduos, igual a 3% e por fim, 
ignorados os casos de evolução o valor gira em torno de 27%, correspondente a 4647 casos. Os 
dados estatísticos expostos nesse trabalho perdem certa credibilidade, pois todas os casos de 
notificação são enviados de forma voluntária pelas CIATs, sendo que nem todas as 36 unidades 
participam de maneira ativa anualmente no envio dos dados. Além diss o, nem todos os casos de 
intoxicações são registrados, pois há pouca praticidade na sistemática de notificação, já que a maior 
parte das CIATs se encontram nas áreas urbanas e afastadas das áreas rurais. 
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Resumo:  
 
 Hoje, no Brasil, vivem cerca de 460 mil índios, divididos entre 225 sociedades indígenas, 
que representam cerca de 0,25% da população brasileira. É importante esclarecer que este dado 
populacional considera somente aqueles indígenas que vivem em Aldeias, existindo estimativas de 
que, além destes, exista entre 100 e 190 mil vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas 
urbanas. A partir da observação in loco a comunidade tradicional indígena Guarani na cidade 
Ubatuba, Aldeia Boa Vista, foi possível registrar que a Aldeia possui a sua etnia, fala a sua própria 
língua, expressam-se através do Guarani e da música, onde os cânticos são entoados na Casa de 
Reza representam muitas vezes a paz. Os mais velhos ensinam as crianças a importância de se 
respeitar o cacique e o pajé, chefe espiritual, como os pássaros possuem um líder, eles também 
possuem. Vivem da agricultura familiar, da venda de artesanatos e através dos Programas Sociais 
do Gove rno, como o Bolsa Família. A Aldeia Boa Vista é chefiada pelo Cacique Altino Santos, um 
homem de aproximadamente sessenta anos, que gentilmente recebe em sua Aldeia os visitantes e 
acolhe os questionamentos sobre o modo de vida da tribo, ele diz “nós índios não gostamos de viver 
muito perto do outro, gosta de viver espalhado pela Aldeia, então mora um aqui e outro lá na 
frente”. Os Guaranis por tradição, não pescam no mar, pois eles acreditam que o mar é um ambiente 
sagrado, “como ele nos respeita, nós respeita ele”, diz o cacique Altino, os índios não retiram peixes 
do mar, somente aproveitam as “conchinhas” para o artesanato, entre os meios de sobrevivência, 
está a pesca artesanal em rios que cortam a área da Aldeia. O referido projeto visa registrar, sem 
interferência, a cultura indígena, em especial a dos Guaranis da Tekoá Jaexaá Porã, em Ubatuba 
(Litoral Norte do Estado de São Paulo). Após todo registro cultural e social, foi constatado a 
necessidade de se realizar um t rabalho de extensão universitária, com o objetivo de arrecadar 
mantimentos, roupas e utensílios domésticos aos índios da Aldeia Boa Vista, o projeto foi 
denominado “Um dia Guarani”. 
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Resumo:  
 
 Herbário é uma coleção dinâmica de plantas secas, devidamente, identificadas e 
classificadas de onde se extrai, utiliza e adiciona informação sobre cada uma das espécies de plantas 
conhecidas. Uma espécie de planta num herbário é uma fonte insubstituível de registo da 
biodiversidade das plantas e serve como referência a muitas e variadas funções, incluindo 
identificação, pesquisa e educação. Quando virtual e apresentado de maneira clara e objetiva facilita 
a pesquisa disponibilizando os dados coletados por meios eletrônicos. O objetivo desse trabalho é 
promover a vivencia do método científico pelos alunos, desde a coleta do material a campo, 
passando pela pesquisa bibliográfica e montagem de um site. Todo o trabalho foi desenvolvido por 
16 alunos do 8º ano B do Colégio Via Solis do município de Aparecida, SP. A coleta do material foi 
realizada nas imediações do colégio, no bairro Jardim Paraíba. Todos os procedimentos de campo 
como coleta, secagem, identificação e classificação foram fotografadas para a construção do site. 
Foram coletadas 20 amostra s de plantas pertencentes a 20 espécies e 18 famílias. A família 
Nyctagynaceae apresentou maior riqueza de espécies enquanto que a família Boraginaceae a menor 
riqueza. Baseado nesta observação preliminar foi possível identificar que a região possui baixo 
índice de arborização urbana, o que mostra a necessidade de implantação de novos projetos com 
espécies nativas adequadas para arborização urbana no bairro. Com o desenvolvimento do projeto, 
foi possível observar o envolvimento dos alunos o que contribui para o desenvolvimento do 
pensamento lógico e a vivencia do método científico, promovendo assim uma aprendizagem 
significativa. Tendo em vista que atualmente a maior fonte de pesquisa dos alunos é a internet, o 
funcionamento do site com dados concretos e mostrando o passo a passo da construção do herbário 
virtual mostrarão aos profissionais da área novas metodologias de projetos pedagógicos na área das 
ciências naturais. 
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Resumo:  
 
 A mortalidade tem sido uma fonte essencial para compreensão do perfil epidemiológico das 
populações, inclusive no Brasil. A distribuição da incidência e da mortalidade por câncer é de 
fundamental importância para o conhecimento epidemiológico, desde os aspectos etiológicos até os 
fatores prognósticos envolvidos em cada tipo específico de neoplasia maligna. Para monitorar o 
avanço dessas doenças são especialmente úteis estudos voltados á regiões em específico, inclusive 
em cidades do interior. Neste sentido, realizou-se o presente estudo em Taubaté – SP e cidades 
vizinhas (Caçapava, Monteiro Lobato, Tremembé, Roseira, Pindamonhangaba, São Luiz do 
Paraitinga, Redenção da Serra e Lagoinha) objetivando-se analisar a mortalidade por câncer 
segundo faixa etária, gênero e tipo. Os dados de mortalidade foram obtidos diretamente do Sistema 
de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, enquanto que os dados referentes 
á população foram adquiridos do Censo 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Foram calculado os coeficientes da mortalidade por câncer, tendo como base 
100.000 habitantes. Os resultados obtidos demonstram que há uma tendência do aumento da 
mortalidade por câncer nas cidades estudadas (29,27%). A mortalidade por câncer foi 8,30% mais 
incidente nos homens do que nas mulheres e teve um aumento de 22,6%, porém, foi no gênero 
feminino que demonstrou uma evolução mais acentuada (38,14%). Como já esperado, Taubaté foi a 
cidade com os maiores coeficientes de mortalidade por câncer tendo uma evolução de 137,69 para 
172,24, ou seja, uma evolução de 25,1%. As cidades de Caçapava e São Luis do Paraitinga 
apresentaram 75,61% e 150,08% , respectivamente de aumento da mortalidade por câncer, os 
maiores dentre as cidades estudadas. Quando verificada a mortalidade segundo faixas etárias, foram 
explícitos os altos números obtidos para a população de 65 anos ou mais. Os resultados mostram 
que o câncer é cerca de 22 vezes mais freqüente nessa faixa etária do que a todas as de idade 
inferior, evidenciando assim, a importância de se tratar o câncer como um problema de saúde 
pública para esse grupo populacional. Houve tendência de crescimento estatisticamente 
significativo da mortalidade por câncer de traquéia, brônquios e pulmões (71,26%); estômago 
(34,18%); cólon, reto e ânus (66,66%) e próstata (34,69%). A mortalidade por câncer de mama 
evoluiu muito nos seis primeiros anos deste estudo (96,25%), entretanto, apresentou uma queda 
muito significativa desde 2003, decaindo de 10,87 para 4,96 nos coeficientes, ou seja, uma queda de 
19,21%. Embora se tenha encontrado muitos dados compatíveis com outros estudos realizados 
sobre a população brasileira, as diferenças dos padrões de mortalidade por câncer aqui encontrado 
apontam para a importância desses estudos de mortalidade para regiões especificas a fim de se 
identificar o real comportamento dessa doença no Brasil e no mundo. Outros estudos, especialmente 
sobre tipos de neoplasias especificas, devem ser conduzidos para monitorar a tendência aqui 
observada. 
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Resumo: 
  
 A revegetação é considerada parte essencial, não só pelo plantio de espécies vegetais, mas 
també m pela seleção adequada destas, visando reconstituir e acelerar o processo de sucessão 
natural. Este trabalho tem como objetivo acompanhar quantitativamente e qualitativamente a 
formação de uma área reflorestada com espécies nativas da Mata Atlântica. O estudo foi 
desenvolvido em um local que fica entre uma área de proteção permanente e uma área de reserva 
legal localizada no município de Resende, RJ com aproximadamente 150 ha. Todas as atividades de 
recuperação ambiental foram aprovadas pelo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) 
de instituições governamentais de controle e fiscalização. Foram comparadas duas parcelas de 
reflorestamento em um mesmo bioma com todos os fatores condicionantes idênticos (clima, solo, 
degradação, mato competição, etc.) e que se diferenciam apenas pela forma de cultivo (uma parcela 
foi aplicado defensivo agrícola e na outra parcela não). Na área onde não foi aplicado defensivo 
agrícola houve a necessidade de realizar seis roçadas manuais e o coroamento nas mudas, 
observando o estiolamento de algumas espécies. Nesta mesma área houve um índice de replantio de 
25% da área correspondente a parcela. Já na parcela em que foi usado agrotóxico foram feitas 
apenas duas capinas química com pós-emergente e pré–emergente nas coroas. Ate o momento 
apresentam livres de mato competição, e o índice de replantio foi de 5% da área correspondente a 
parcela. As espécies pioneiras e secundarias inicial com maior crescimento e desenvolvimento 
foram o guapuruvú (Schizolobium parahyba) atingindo 1,20 m, anda-assu (Johanesia princeps) 1,40 
m e a sangra-d’-água (Croton urucana) atingindo 1,80 m. Outro fator importante foi a troca do mato 
competição que antes predominava o capim-braquiária (Brachiaria decumbens) e agora há 
ocorrência de novas espécies como guanxuma (Sida rhombifolia), carrapicho-de-carneiro 
(Acanthospermum hipidum), caruru (Amaranthus viridis), carqueja (Baccharis trimera) e picão 
preto (Bidens pilosa). 
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Resumo:  
 
 Os escorpiões são animais que está cada vez mais inserido no cotidiano do ser humano 
devido à destruição do seu habitat natural. Tityus serrulatus é responsável por grande parte dos 
acidentes escorpiônico aqui no Brasil. Tityus serrulatus é dotado de diversidade adaptativa variada 
pode ser encontrado em vários estados brasileiros e em certas regiões, tem populações 
predominantes em relação à espécie Tityus bahiensis devido à reprodução por partenogênese 
(Lourenço, W.R. & Cuellar, O., 1995). O objetivo desta pesquisa cientifica é fazer uma análise 
comportamental do Tityus serrulatus em cativeiro, afim de contribuir para a melhor compreensão do 
comportamento e da adaptabilidade deste animal em ambientes cada vez mais diferenciados a partir 
de experimentos de laboratório e dados sobre a ocorrência de acidentes com humanos na cidade de 
Aparecida – S.P. O estudo comportamental está sendo realizado no laboratórios de Zoologia das 
Faculdade Int egradas Teresa D’Ávila, os animais provenientes da população existente nas 
imediações do cemitério municipal de Aparecida – S.P., estão sendo mantidos em terrário (60 x 30, 
30cm). Os dados foram coletados no departamento de Vigilância Epidemiológica, no Centro de 
Saúde de Aparecida. 
 
Palavra chave: Estudo comportamental,  Tityus serrulatus 
 
 
 
 
 
Inscrição : Graduação 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Biologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SELEÇÃO DE ESPÉCIES MELÍFERAS COM BASE NA FLORA DA REGIÃO DE 
CUNHA, SP. 

 
Diego Alexandre Fernandes 

diegofernandes2005@yahoo.com.br 
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA 

 
Orientador (a): Prof. Me. Luiz Fernando da Silva Martins 
 
Resumo: 
  
 Para o sucesso da atividade apícola e para que ela se torne rentável, se faz necessário 
entender e conhecer os fatores no qual esta atividade está sendo influenciada. Estes fatores 
conhecido como triângulo da atividade consiste em, a abelha, o meio ambiente e o manejo. O 
objetivo deste estudo é identificar e classificar as espécies de plantas com potencial apícola e 
elaborar um calendário da flora apícola para a confecção do cronograma de manejo, 
disponibilizando assim estas informações aos apicultores. A área de estudo localiza-se em uma 
propriedade particular, sitio Santa Rita próximo da região urbana do município de Cunha, SP. O 
procedimento consistiu na coleta sistemática das plantas que apresentaram abelhas forrageando ao 
longo de uma trilha pré-estabelecida com 1.500 km de extensão. O critério de inclusão dos 
indivíduos amostrados foi o diâmetro a altura do peito (DAP) igual ou superior a 5 cm, e os 
exemplares coletados foram devidamente identificados e depositados no H erbário das Faculdades 
Integradas Teresa D´Ávila. Resultados preliminares indicam que a flora apícola obtida foi composta 
por 12 amostras, pertencentes a 12 espécies, 12 gêneros e 11 famílias. A família Asteraceae 
apresentou maior riqueza de espécies enquanto que a família Euphorbiaceae maior número de 
abelhas forrageando. A partir das espécies identificadas, foi possível desenvolver um calendário 
apícola, co-relacionando as espécies com os respectivos meses de floração, identificando assim o 
período de maior abundância de néctar. A maior abundância de néctar foi nos meses de janeiro a 
abril, passando por um período de escassez nos meses de maio e junho, iniciando a abundância 
novamente nos meses de julho a dezembro. Conhecendo os períodos de abundância de néctar há a 
possibilidade de desenvolver um cronograma de manejo para a produção de mel. O cronograma 
auxilia nas tomadas de decisão e o tipo de serviço a ser realizado em cada período tendo um manejo 
racional e eficiente. Palavras-chaves: Flora apícola, apicultura, manejo apícola. 
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Resumo:  
 
     O estudo etnobiológico da pesca em Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo, contribui para o 
conhecimento das atividades cotidianas desenvolvidas pelo grupo de Caiçaras e sua relação com o 
tubarão, animal muito explorado pela mídia quanto aos acidentes com turistas na praia. Para a 
etnobiologia é importante compreender a interação entre as populações humanas e os recursos 
naturais, com especial atenção ao conhecimento, uso e manejo destes recursos. Num recorte 
etnoecológico a abordagem das relações entre os grupos tradicionais de caiçaras com seus 
territórios, enfatizam as práticas de manejo e utilização dos seus recursos, bem como o tratamento 
dado aos possíveis acidentes com tubarões, durante a pesca. Por meio de contato presencial com a 
comunidade e com os informantes caiçaras foi desenvolvida uma entrevista estruturada e semi-
estruturada com anotações em caderneta de campo, gravações em áudio e fotografias, contemplando 
inclusive as histórias da comunidade, relatada pelos informantes, que revelaram uma relação não 
midiática dos acidentes com tubarões. Os resultados mostraram que raramente se comenta ou se dá 
importância aos acidentes com tubarões, durante a pesca, são apenas acidentes de trabalho e que 
devem ser tratados como tal. É pertinente destacar que nas histórias dos pescadores o que mais se 
ressalta são suas relações com os instrumentos de pesca (barco, redes, corda, barril ...) em 
detrimento dos peixes pescados. Assim, não houve relatos de acidentes com tubarões que fossem 
relevantes para compor as histórias cotidianas dos Caiçaras, há outros elementos que compõem 
essas histórias: barco, instrumentos náuticos, rede, vento, maré... 
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Orientador (a): Profa. Dra.  Maria Cristina R. Azevedo Joly 
 
Resumo:   
 

 A compreensão em leitura é facilitada pelo uso de técnicas ou métodos para adquirir a 
informação sendo denominadas estratégias de leitura. As estratégias de leitura implicam em 
intencionalidade, seleção e escolha de alternativas para ler e compreender um texto, englobando 
aspectos cognitivos e metacognitivos na aprendizagem. As cognitivas referem às estratégias de 
aprendizagem da linguagem, enquanto que estratégias metacognitivas, adotam uma posição 
relevante na solução de problemas de compreensão, para a concepção de inteligência que considera 
a existência de um processador central capaz de planejar a atividade intelectual e controlar sua 
execução, sendo as estratégias uma de suas operações cognitiva ou metacognitiva. A metacognição 
é tanto uma habilidade geral, quanto específica por ter características estratégicas em função da 
tarefa a ser realizada. No ensino superior é esperado que o universitário tenha adquirido níveis mais 
complexos de compreensão em leitura, utilizando estratégias metacognitivas diversificadas para 
facilitar seu processo de aprendizagem. No Brasil os estudos com relação à leitura, têm se voltado 
para a problemática da educação, estratégias de aprendizagem, treinamentos para desenvolver 
habilidades, e análise de fatores que impossibilitam a compreensão e uso de estratégias para uma 
leitura eficaz. Neste contexto, destaca-se a defasagem de pesquisas em avaliação de leitura 
utilizadas pelo universitário e o uso de instrumentos para sua mensuração.  

 
Palavras chave: estratégias de leitura; leitura; metacognição; educação, universidade. 
 
 
Inscrição: Pós-Graduação 
 
 
Modalidade: Painel 
 
Curso: Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da Universidade São Francisco - 
Itatiba (SP)  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VALIDAÇÃO CONCORRENTE DE UMA ESCALA METACOGNITIVA DE LEITURA 
PARA UNIVERSITÁRIOS. 

 
Mirthis Czubka de Abreu 

addaan@ig.com.br 
Universidade de São Francisco 

 
Orientador (a): Profa. Dra. Maria Cristina R. Azevedo Joly 
 
Resumo: 
 
 O presente estudo objetivou a validação concorrente de uma escala de estratégias de leitura 
(EMeL-U) por meio da correlação com um teste de inteligência fluida (GfRI). Participaram 84 
universitários de dois estados brasileiros. Observou-se que estratégias direcionadas para a solução 
de problemas foram as mais utilizadas durante a leitura. Identificaram-se correlações baixas e 
negativas entre os itens da EMeL-U e as etapas de resposta do GfRI. O maior número de 
correlações encontra-se nas etapas de pós-teste sem dica e com dica. Os resultados revelaram haver 
relação entre estratégias de leitura e solução de problemas numa perspectiva metacognitiva, 
constatando-se assim evidências de validade para a Escala de Estratégias Metacognitivas de Leitura 
(EMeL-U). Enfatiza-se a importância de novos estudos, embasados na relação entre a metacognição 
e a inteligência, tanto para a continuação de evidências de validade para a EMeL-U quanto para 
uma futura implementação do ensino de estratégias de leitura Isto posto, por considerar-se que o 
número de participantes do presente estudo foi uma de suas limitações. Assim, pretende-se que 
esses resultados sirvam para organização de procedimentos de avaliação e de intervenção, visando 
uma melhor compreensão e resolução de problemas por parte dos estudantes universitários. 
Palavras chave: avaliação psicológica; psicometria; leitura; estratégias de leitura, universidade. 
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Resumo: 
 
 A leitura pode ser considerada como uma das mais importantes habilidades que os alunos 
adquirem durante o processo de escolarização, especialmente por possibilitar a aquisição de 
informações e conceitos. O ato de ler implica em decodificar símbolos gráficos e capacidade de 
captar o sentido do texto ultrapassando os símbolos impressos. Neste sentido, a compreender um 
texto envolve uma interação entre sujeito e texto, na qual o processamento da informação se dá a 
partir das habilidades cognitivas e metacognitivas, das influências sócio-educativas, dos 
conhecimentos adquiridos previamente, da dimensão afetiva do leitor com relação ao hábito de ler. 
O presente estudo objetivou a validação concorrente de uma escala de estratégias de leitura (EMeL-
U) por meio da correlação com um teste de inteligência fluida (GfRI). Participaram 84 
universitários de dois estados brasileiros. As diferenças de uso das estratégias metacognitivas 
observadas pelo efeito da idade, gênero e influência do curso e semestre freqüentado podem ser 
consideradas evidências de validade para a EMeL-U.Enfatiza-se, também,  a importância de novos 
estudos com maior número de participantes por regiões, embasados na relação entre a metacognição 
e outras variáveis, tanto para a continuação de evidências de validade para a EMeL-U quanto para 
uma futura implementação do ensino de estratégias de leitura  
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Resumo: 
 
 Este estudo objetivou identificar a freqüência de uso de estratégias metacognitivas de leitura, bem como 
verificar o desempenho do aluno em resolução de problemas e buscar evidências de validade concorrente de uma 
escala de estratégias metacognitivas de leitura para alunos universitários por meio da correlação com um teste de 
avaliação dinâmica da inteligência fluida. Participaram 84 alunos concluintes e ingressantes de universidades e 
faculdades particulares do interior de São Paulo e Minas Gerais. Os resultados obtidos demonstraram que na 
escala de estratégias metacognitivas de leitura, a estratégia solução de problemas foi a mais utilizada, e por 
momentos de leitura são as estratégias durante a leitura. Na pontuação geral e pontuação específica por fatores, o 
gênero feminino obteve médias superiores. O estado de São Paulo foi o que apresentou a maior dispersão para 
todos os fatores. Há diferenças significativas para idade, curso e semestre cursando na análise dos resultados da 
avaliação dinâmica da inteligência fluida, a pontuação máxima foi obtida nos dois tipos de pós-teste, sendo o 
gênero masculino o que apresentou a maior média em todas as etapas. Houve diferenças estatisticamente 
significativa entre os estados apenas para a etapa pós-teste. Não foram identificadas diferenças estatísticas para 
idade e curso. Conclui-se evidências de validade concorrente das estratégias metacognitivas de leitura e solução 
de problemas, sabendo-se que as estratégias metacognitivas são um dos recursos superiores do desenvolvimento 
intelectual. 
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Resumo:  
 
 A nova Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
publicada pela Secretaria de Educação Especial do Ministério de Educação e Cultura em janeiro de 
2008, garante a consolidação dos direitos humanos constituídos em lei através de formação e 
informação aos profissionais da educação. Seu objetivo diz respeito às transformações que deverão 
ocorrer na organização da estrutura física e pedagógica das instituições de ensino. O presente 
trabalho visa conhecer e informar a realidade atual no que se refere à educação inclusiva da rede 
municipal de ensino de Itajubá - MG. Com base nos subsídios oferecidos pela revisão de literatura 
sobre o assunto, procedeu-se à aplicação de 99 questionários que visaram identificar a percepção 
dos professores e gestores no que se refere à inclusão de alunos com necessidades especiais na rede 
regular de ensino. Como resultado da investigação os respondentes que indicaram total despreparo 
da escola e despreparo parcial para atender alunos com necessidades especiais, obtém–se um 
percentual bastante alto. Como se pode perceber, não bastam dispositivos legais e propaganda para 
que a inclusão ocorra de fato, antes é preciso investir em infra-estrutura adequada e capacitação dos 
professores. A prática da nova proposta de educação inclusiva é necessária para a eliminação das 
barreiras que interferem negativamente nos processos de ensino-aprendizagem e verdadeiro 
exercício da cidadania. Aos gestores educacionais cabe garantir a aplicabilidade das leis que 
favorecem a condução de programas educativos de qualidade em parceria com sua equipe. Estar 
comprometidos com a articulação de suas ações, e com as esferas governamentais responsáveis 
pelas diretrizes educacionais visando o direito de todos a uma escola de todos e para todos.  
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Resumo:  
 
 Das figuras de linguagem, empregadas nos textos literários, a que mais chama a atenção dos 
estudiosos, desde Aristóteles, é a metáfora. Entretanto, ainda são encontradas poucas pesquisas 
sobre este assunto. Por isso, este trabalho se faz relevante, já que pretende mostrar os aspectos 
cognitivo, contratual e argumentativo do processo metafórico. Para isso, foi escolhido, para análise 
de corpus, um poema de Pablo Neruda, conhecido como “poeta da metáfora por excelência”. Outro 
aspecto importante desta pesquisa é trazer à luz alguns estudos contemporâneos sobre a metáfora a 
fim de mostrar que esta figura de linguagem é um recurso estilístico-discursivo capaz de promover 
uma interação entre leitor e texto literário. Isto porque, o caráter cognitivo desta figura evidencia 
que ela não é um simples ornamento da linguagem literária como afirmava alguns estudiosos do 
fenômeno literário. Diante do exposto, este trabalho pode contribuir para esta área de pesquisa, já 
que existem poucos estudos sobre o aspecto cognitivo e argumentativo da metáfora. Os trabalhos de 
Ricouer, Pauliukonis, Ciro e Gavazzi, Camerom e D”onofrio serviram de base para a 
fundamentação teórica desta pesquisa. 
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Resumo:  
 
       Sabendo-se que o texto é um evento comunicativo, que abrange não só o aspecto linguístico, 
como também o processo sócio-cognitivo-interacional, seu uso em sala de aula é instrumento 
facilitador na obtenção de uma competência linguística por parte dos usuários da língua. Cabe ao 
professor a difícil tarefa de selecioná-los, considerando, dentre as várias possibilidades, os 
princípios da intencionalidade e aceitabilidade. Ao analisarmos os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Português encontramos, na sua apresentação, a preocupação em garantir ao aluno o 
domínio da língua oral e escrita, necessário para a participação efetiva na vida em sociedade e 
necessário para o pleno exercício da cidadania. Considerando o texto como evento comunicativo e 
que as pessoas interagem dentro desse evento, construindo seu conhecimento, surge o problema dos 
critérios para a seleção desses textos para serem trabalhados em sala de aula. A todo momento, há 
produções, interpretações de textos nas situações de interação entre as pessoas, ou seja, o texto está 
no cotidiano das relações. É um evento comunicativo e, por isso, vem colaborar para que seja 
possível entender os diversos contextos que existem. Este trabalho tem por objetivo mostrar que, 
devido à necessidade da escolha de textos adequados para as atividades em sala de aula, podem-se 
considerar os princípios de intencionalidade e aceitabilidade, além de verificar como esses recursos 
podem colaborar para que haja interação entre aluno e texto escolhido, e, consequentemente, 
produção de sentido. Para tanto, buscaram-se os fundamentos de Beaugrande, considerando-se os 
princípios de textualidade e também as concepções de Kock e Fávero no que se refere à produção 
de sentido. Ao produzirmos um texto temos a intenção, já pré-definida, de atingirmos um objetivo e 
seu interlocutor interage de modo a compreendê-lo e produzir sentido, deste modo é relevante que, 
ao selecionarmos textos para serem trabalhados em sala de aula, estes transmitam algo que faça 
sentido para os alunos, tenham alguma importância. Para que isso ocorra é necessário que o texto 
seja coeso e coerente e esteja de acordo com o contexto no qual se insere o aluno. 
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Resumo:  
 
            Este texto pretende refletir como as notíci as são construídas nos jornais a partir dos 
princípios estudados por Charaudeau (2005) , Maingueneau (1998) , Marcuschi (2007) e os 
conceitos de texto e textualidade estudados por BEAUGRANDE (1997) e FÁVERO (1986). Os 
jornais são meios de comunicação onde a linguagem nasce, vive e morre na subjetividade portanto, 
deixam de ser imparciais e objetivos ao relatar uma notícia. A notícia dada no jornal é o reflexo da 
Rede de Interesses relatada em Charaudeau ( op. cit., p.42 ) , o autor afirma ainda que “nenhuma 
informação pode pretender por definição , à transparência, à neutralidade ou à factualidade. Sendo 
um ato de transação, depende do tipo de alvo que o informador escolhe e da coincidência deste com 
o tipo de receptor que interpretará a informação dada.” É claro que há interesses econômicos 
envolvidos na produção de um jornal . posto que a notícia vive do interesse dos anunciantes e 
assinantes e, nesse contexto, objetividade e neutralidade não fazem parte do cotidiano de uma 
redação. O jornalista tem o poder da palavra e com ela determinar como o assunto será tratado e 
analisado. Ao fazer isso de maneira nem sempre objetiva e imparcial tende a dar a notícia o seu 
valor de verdade. Isso reflete-se também quando existe certa motivação ou intenção do informante . 
No exercício de sua profissão , o jornalista faz com que o jornal seja o painel consensual em 
determinada sociedade. Faz uso de recortes de imagens a seu favor, muitas vezes distorcendo um 
fato real. Cabe ao leitor , com sua capacidade de ler o mundo , construir a sua leitura das imagens e 
reportagens publicadas e isso depende do repertório de mundo do leitor. Neste estudo, dar-se-á 
destaque a dois princípios: o de intencionalidade (centrado no locutor) e o de aceitabilidade 
(centrado no interlocutor). No que compete a construção da notícia, torna-se relevante que o 
jornalista considere esses dois princípios a fim de selecionar textos pensando nas intenções que 
estão inseridas neles e o modo como o leitor os aceitará, irá perceber intenções, compreendê-las e 
produzir sentido. 
 
Palavra chave: Construção da noticia , intencionalidade, rede de interesses 
 
 
 
Inscrição como: Pós-Graduação: Mestrado 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Mestrado em Lingua Portuguesa 
 
 
 
 
 



 
 

O VERBO NUMA PERSPECTIVA HISTORIOGRÁFICA 
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Orientador (a): Dra.Profª Sueli Cristina Marquesi 
 
Resumo:  
 
 Este trabalho que se insere na linha de pesquisa História e Descrição da Língua Portuguesa 
tem por objetivo apresentar um estudo comparativo da concepção de verbo e o tratamento dado a 
ele partindo dos primeiros gramáticos, Fernão de Oliveira e João de Barros com a do gramático 
contemporâneo, Evanildo Bechara. Com base no referencial teórico da Historiografia Linguística, 
observando o contexto histórico do século XVI a que pertence Fernão de Oliveira bem como o 
século XX a que pertence a gramática de cunho pedagógico como é a de Bechara, verificaremos o 
tratamento dado ao verbo. Direcionamos nosso estudo orientando-nos pelos princípios: 
contextualização, imanência e adequação, levando-nos à compreensão sobre o estudo que buscamos 
realizar no presente trabalho. 
 
Palavra chave: Verbo;gramáticos;historiografia 
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O TEATRO E SUAS MARCAS DE ORALIDADES 
 

Emerson Salino 
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Orientador (a): Prof. Leonor Lopes Fávero 
 
Resumo: 
  
 O Teatro e sua Oralidade Por ser o Teatro formado por um texto escrito fundamentalmente 
para ser representado, o escritor já o faz determinando às marcas de oralidade. Assim como na fala, 
no teatro é possível a observação de turnos, estruturação tópica, marcadores conversacionais e pares 
adjacentes. Apesar de o dramaturgo inserir marcas de oralidade, através das “rubrica” ou muitas 
vezes pelo próprio discurso, as características da modalidade escrita da língua estão fortemente 
presentes. Isso se dá porque mesmo destacando a fala o texto teatral não deixa de ser um gênero 
escrito. Neste trabalho pretende-se mostrar que o Teatro, gênero discursivo literário, que tem como 
principal característica a simplicidade com objetivo de levar ao público a leitura representada, a 
semelhança com o cotidiano, as angústias e alegrias de um povo, uma forte marca de oralidade. 
Para isso será feito um estudo da modalidade falada na língua, apresentando o teatro como base. 
Um dos principais fatores da fala e da escrita é, de fato, a conversação. ( que,para nós, estará 
relacionada ao ato de representar um texto escrito com uma encenação, dramatização). A arte da 
representação depende principalmente da atuação dos atores ao relacionarem-se com seus 
personagens e até mesmo com o público. O que significa que uma apresentação hoje pode ser bem 
diferente da feita ontem e, certamente da que acontecerá amanhã. O teatro é uma arte para ser vista 
e compreendida por todos. Com isso, abre-se um abismo entre o texto – que pode ser objeto de uma 
leitura poética infinita -, e o que pertence à representação isso sem considerar a intervenção direta 
ou indireta dos espectadores. A prática do teatro confere à fala suas condições concretas de 
existência. “Ler” o discurso teatral é, à fala da representação, reconstituir imaginariamente as 
condições de enunciação, as únicas que permitem promover o sentido. (esta é a perspectiva e o 
interesse da proposta de Stanislávski, levada, às vezes, às raias do abuso: imaginar o ser vivo 
portador das falas teatrais, e as condições de enunciação, psíquicas e materiais, de tais falas. Nelson 
Rodrigues não fica de fora de todas essas observações quanto a oralidade no teatro, e baseado em 
sua peças “Beijos no Asfalto, Valsa nº 6 e Vestido de Noiva” apresentamos as principais marcas de 
oralidades propostas. 
 
Palavra chave: Oralidade 
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Resumo:  
 
     Trata-se de uma pesquisa exploratória sobre redes sociais na internet e sua utilização como 
ferramenta de comunicação. A questão central foi compreender o fenômeno das redes sociais na 
Internet, sobretudo da rede de relacionamentos Orkut, e como este pode ser utilizado como 
ferramenta de comunicação em uma campanha alternativa. Este estudo preliminar foi desenvolvido 
através de pesquisa documental sobre redes sociais na Internet e pesquisa exploratória, com base na 
implantação de uma ação no Orkut e seus resultados iniciais tendo como fonte os meios impressos e 
eletrônicos, sobretudo a internet. A principal constatação é de que a utilização das redes sociais 
como o Orkut em campanhas de divulgação, utilizando personagens reais em sua divulgação, gera 
uma maior credibilidade das ações desenvolvidas, bem como uma naturalidade que as campanhas 
convencionais não tem. 
 
Palavra chave: Internet, web 2.0, redes sociais, propaganda, Orkut. 
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Resumo:  
 
    Este trabalho apresenta os resultados parciais de pesquisa em andamento, sobre o ensino de 
leitura e a importância dos aspectos cognitivos na construção de sentidos. Tal pesquisa considera as 
mudanças sócio-econômicas e culturais ocorridas desde o século XIX até nossos dias. Estabelece 
uma reflexão sobre os estudos realizados para o ensino de leitura, considerando as concepções de 
leitura, o processamento estratégico do texto e a leitura numa abordagem sociocognitiva-
interacional. Tem como fundamentação teórica os estudos de Koch (2006), Solé (1998), Colomer & 
Camps(2002) e Kleiman, pautando-se nos estudos da Educação Linguística, de acordo com os 
estudos de Bagno (2002), Palma et alii (2008) e Travaglia (2003). 
 
Palavra chave: Leitura, ensino e educação 
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MATERIAIS DIDÁTICOS E A TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA 
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Orientador (a): Profa. Maria Aparecida Garcia Lopes-Rossi 
 
Resumo:  
 
 Estudos recentes acerca da formação de professores têm demonstrado que os cursos de 
licenciatura privilegiam, na formação inicial, mais os conteúdos que o futuro professor ensinará do 
que o desenvolvimento de compet ências para ensinar esses conteúdos. Assim, o que se tem 
detectado é a dificuldade de os professores fazerem a “transposição didática” (MELLO, 2004). Em 
outras palavras, há dificuldade de se transpor os conteúdos a serem ensinados (geralmente oriundos 
de teorias de determinada área do saber) para uma forma “ensinável”. A teoria dos gêneros 
discursivos, integrante de qualquer manual de ensino-aprendizagem de língua materna ou 
estrangeira atualmente, é uma das teorias que apresentam dificuldade para a transposição didática. 
Assim, o presente trabalho, nascido em dentro de um curso de especilização em leitura e produção 
de textos, faz uma análise comparativa de dois materiais que abordam o gênero artigo de opinião: 
Pontos de vista (desenvolvido pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação 
Comunitária – CENPEC) e Sequência didática: artigo de opinião (BARBOSA, 2006). Ambos são 
materiais institucionais: o primeiro é um caderno de orientações ao professor para a participação da 
Olimpíada brasileira de língua portuguesa e o segundo foi desenvolvido dentro de um programa de 
formação continuada da Rede Pública Paulista. A pesquisa, de caráter estritamente bibliográfico, 
utilizou os seguintes referenciais teóricos para analisar os materiais foram Lopes-Rossi (2006), 
Kaufman e Rodríguez (1995) e Dolz e Schewly (2004). A comparação entre osmateriais demonstra 
aproximação na metodologia utilizada, bem como contato direto com a teoria de Bakhtin. 
 
Palavra chave: material didático; gênero; transposição didática 
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Orientador (a): Profa. Juliana Santana Cavallari 
 
Resumo:  
 
    Este trabalho objetivou problematizar a aprendizagem de uma língua estrangeira (LE), a partir de 
uma análise discursiva das representações que emergem no discurso do sujeito-aprendiz de língua 
francesa (LF). Ao refletirmos sobre o que significa, para este sujeito, aprender uma LE, 
pretendemos desnudar as representações de LF que são constitutivas da identidade do sujeito-aluno 
do sexo masculino, no Brasil. Por meio das imagens que estes sujeitos têm da LF, bem como dos 
mitos e representações que permeiam suas falas sobre esta língua e seus falantes, nosso estudo 
consistiu em investigar o modo como tais representações incidem, positiva ou negativamente no 
processo de aprendizagem, bem como na constituição da identidade do sujeito-aluno desta língua. 
Ao analisarmos os dados coletados, observamos, no dizer do aluno-aprendiz, um imaginário 
socialmente compartilhado que representa a LF como bela e culta. Observamos também, a partir da 
materialidade discursiva, que a LF ocupa um lu gar marginal em relação a outras LE presentes em 
nosso meio, consideradas, imaginariamente, mais urgentes ou úteis e que, este lugar, marginal, é 
legitimado por tais representações. Nos perguntamos, então, qual seria a motivação para estudar 
uma língua estrangeira (LE), admirada por ser bela e o porquê da LF ocupar um lugar à margem, 
em nossa sociedade. Os estudos de Cavallari, (2004) sobre o lugar de poder da língua inglesa no 
Brasil, reforçam nossas reflexões quando a mesma enfatiza que a forte presença desta língua em 
nosso meio “assegura a circulação de representações que passam a fazer parte da constituição 
identitária do sujeito da língua materna” (CAVALLARI 2004, p.171). Alguns conceitos nortearam 
as análises do corpus desta pesquisa. São eles: a noção de identidade que se baseia numa visão de 
processo em constante deslocamento (HALL,1999), e a noção de representação que se ampara nos 
estudos culturais que a entende como sistemas simbólicos, pelos quais as práticas de significação 
são produzidas, construindo sistemas de representações (Woodward, 2000). Orientada pelos 
pressupostos da Análise do Discurso de linha francesa (ADF), esta pesquisa é de natureza 
qualitativa de cunho interpretativista, uma vez que analisamos, discursivamente, os enunciados 
formulados por alunos de diferentes níveis de aprendizado de LF: básico, intermediário e avançado. 
O material de análise foi coletado em uma escola particular de LF durante minha própria prática 
pedagógica. Este estudo também busca subsídios teóricos na psicanálise lacaniana, sobretudo para a 
compreensão do sujeito do inconsciente e os modos de subjetivação existentes em nossa 
contemporaneidade. 
 
Palavra chave: língua francesa, discurso, identidade 
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Resumo:  
 
 Este artigo trata como os pressupostos teóricos que perpassam os Parâmetros Curriculares 
Nacionais pode m contribuir, com os professores de Língua Portuguesa, para o desenvolvimento de 
um trabalho de qualidade em relação ao ensino de leitura e produção de textos escritos. Nosso 
objetivo neste trabalho é apresentar alguns aspectos teóricos assumidos pelos PCN´s do Ensino 
Fundamental em relação à formação leitora e a produção de textos escritos.Primeiramente 
abordaremos a Língua Portuguesa como disciplina e o surgimento dos PCN´s, em seguida 
estratégias de leitura de textos escritos e, finalmente, a produção de textos escritos.A partir de 1997, 
o Ministério da Educação e Cultura elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
Fundamental como documento norteador de práticas de ensino/aprendizagem pautadas em uma 
metodologia sociointeracionista, enunciativa e na linguística textual ao que se refere ao ensino de 
língua materna. O eixo norteador dos PCN´s para o Ensino Fundamental centra-se no domínio da 
leitura e da escrita pelos alunos, pois a falta dessas habilidades contribui para evasão escolar.  
 
 
Palavra chave: ensino de língua portuguesa; leitura; produção de textos escritos 
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Resumo: 
  
 A presente pesquisa se propõe ao estudo da teoria dos direitos fundamentais, junto ao 
Tribunal Superior do Trabalho – TST, no período de 1988 a 2008. Trata-se de pesquisa explicativa 
quanto aos objetivos, e bibliográfico-documental quanto às fontes e aos procedimentos de coleta de 
dados, situada no campo dos fundamentos do direito, ambiciona buscar na obra da juventude 
marxiana uma (crítica à) teorização dos direitos fundamentais. As obras de juventude de Karl Marx 
constituem, pois, principal fonte de pesquisa para análise textual centrada na categoria “direitos 
fundamentais”. Entretanto, não serão excluídas da análise as obras de maturidade do filósofo 
alemão e também textos produzidos por autores marxistas como Engels, Lênin, Pachukanis, 
Gramsci, Lukács. O objetivo central da pesquisa consiste, pois, em analisar a teoria dos direitos 
fundamentais nos acórdãos do Tribunal Superior do Trabalho – TST, no período de 1988-2008, 
enfocando a dignidade humana e a cidadania na perspectiva marxiana. Para abordar o problema 
proposto e atingir os objetivos definidos nessa pesquisa, adotou-se a Metodologia Qualitativa e para 
a coleta de dados realizaremos: Revisão Bibliográfica e Pesquisa Documental. A fim de realizar 
uma aproximação à realidade do Tribunal Superior do Trabalho, essa pesquisa desenvolverá revisão 
de literatura e pesquisa documental. Na revisão de literatura, proceder-se-á a um levantamento 
bibliográfico, investigando os principais trabalhos científicos, em via impressa e eletrônica, que 
abordam a temática dessa pesquisa (teoria dos direitos fundamentais e marxismo), com o objetivo 
de compreendê-la na sua totalidade e, ainda, construir a revisão bibliográfica que servirá de aporte 
teórico para interpretação e análise dos dados da realidade social a ser pesquisada. A pesquisa 
documental será realizada com o objetivo de se obter dados das decisões do Tribunal Superior do 
Trabalho levantados por pesquisa eletrônica no sítio do referido órgão. Os documentos que servirão 
de fonte de dados para a pesquisa serão as ementas dos acórdãos dos Tribunais Superiores, os votos 
dos ministros e a s atas de apuração dos votos. Os votos e as atas são importantes fontes de 
pesquisa, pois podem ser sinalizadoras de posições políticas, conflitos, consensos e propostas. Para 
tanto, é importante ressaltar que o estudo está centrado nas categorias temáticas Direito, Estado, 
Cidadania e Tutela Jurisdicional dos Direitos Fundamentais. Referidas categorias serão analisadas 
na perspectiva marxista. A análise da trajetória do TST apontará se há construção da cidadania e da 
dignidade humana, por meio da efetivação dos direitos fundamentais pela via judicial ou, se na 
tutela jurisdicional dos direitos fundamentais, ainda há o predomínio do paradigma positivista, 
conservador da estrutura econômica capitalista de dominação. 
 
Palavra chave: Marxismo; Direitos Fundamentais; Ideologia Jurídica. 
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Orientador (a): Profa. Adilson Roberto Gonçalves 
 
Resumo:  
 
 Archaea é a designação do domínio dos seres vivos em que se encontram procariotos que 
sobrevivem a condições extremas de temperatura, pressão osmótica e pH, como fontes de água 
quente, lagos ou mares muito salinos, regiões vulcânicas, pântanos (onde produzem metano), 
ambientes ricos em gás sulfídrico e metais pesados. Por esse motivo, são chamados de organismos 
extremófilos. Exibem uma diversidade fenotípica contendo características dos grupos Bacteria e 
Eukaria e alguns autores consideram o domínio Archaea como um intermediário na escala evolutiva 
entre os outros dois, sendo chamados de arqueobactérias. Por esse motivo, a classificação entre 
esses grupos deve ser filogenética e não fenotípica. Este grupo foi descoberto na década de 1970 
por Carl Woese e, com o advento da biologia molecular, diversos estudos foram desenvolvidos a 
fim de descrever esses microrganismos minuciosamente. Esses estudos classificaram o domínio 
Archaea em 3 filos: -Euryarchaeota, que contém os organismos produtores de metano, as 
hipertermófilas, que sobrevivem a temperaturas superiores a 95ºC e as halófilas extremas, que 
suportam concentrações de sal entre 2 e 5,5M; -Crenarchaeota, que engloba as arqueobactérias 
redutoras de enxofre, que habitam regiões vulcânicas e as termoacidófilas, que suportam condições 
extremas de pH; -Korarchaeota, um grupo que se ramifica perto da raiz da árvore filogenética, 
representando um organismo modelo para estudos da vida primitiva. Com o descobrimento dos 
microrganismos extremofílicos, ampliou-se ainda mais a diversidade microbiana, a potencial faixa 
de processos para utilização de enzimas também se ampliou, principalmente porque as 
extremozimas (enzimas provenientes de microrganismos extremófilos) sendo naturalmente estáveis 
em ambientes extremos, vieram suprir a demanda industrial, para a qual, de certa forma, sempre 
estiveram em desvantagem as enzimas tradicionais. Um problema inerente às extremozimas é a 
dificuldade de produzi-las utilizando microrganismos selvagens, já que estes, em geral, necessitam 
de condições especiais para se reproduzirem, como ambientes anaeróbios estritos, altas 
temperaturas, meios definidos, etc. Contudo esse problema pode ser contornado expressando essas 
enzimas em outros organismos de mais fácil manipulação, já que existem vários exemplos em que 
essas enzimas, quando expressas em microrganismos heterólogos, mantêm suas características 
originais. Dentre as principais aplic ações biotecnológicas das arqueobactérias, as mais importantes 
são: -Produção de biogás, em biodigestores de matéria orgânica; -Processamento do amido, com 
aplicação das enzimas hidrolíticas termoestáveis de arqueobactérias; -Manufatura do papel, nos 
processos de polpação e branqueamento utilizando xilanases e celulases termoestáveis presentes 
nesse grupo; -Utilização da enzima TAQ Polimerase desses organismos na PCR (Polimerase Chain 
Reaction), facilitando a amplificação de sequências de DNA; -Produção de arqueossomos, que são 
preparações lipídicas da membrana de arqueobactérias utilizadas em formulações bioativas. 
Considerando que o Brasil possui uma grande extensão territorial com inúmeros e variados 
ambientes extremos, como: águas termais, salinas, inúmeras estações de tratamento de esgoto, 



 
rejeitos industriais, entre outros. A biodiversidade microbiana brasileira, ainda não explorada, pode-
se tornar uma fonte para o desenvolvimento biotecnológico do país. Estamos em plena era 
biotecnológica, quando os processos bioquímicos são cada vez mais utilizados para a produção de 
agentes terapêuticos, produtos químicos e biocatalisadores. O grande desafio será incorporar a 
informação decorrente do estudo desses organismos extremofílicos em novas tecnologias, 
utilizando o enorme potencial de suas enzimas e biomoléculas. 
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Resumo:  
 
     O xilitol é um poliálcool de cinco carbonos, carboidrato natural, com poder adoçante semelhante 
ao da sacarose. Apresenta propriedades anticariogênicas e seu metabolismo em humanos é 
independente de insulina. A obtenção do xilitol por via biotecnológica constitui uma via alternativa 
ao processo químico em função do seu baixo custo e da capacidade de microrganismos fermentarem 
a xilose presente nos hidrolisados. Microrganismos podem converter xilose a vários produtos como 
álcoois, ácidos orgânicos, cetonas, polióis ou ainda proteína celular . Especificamente com relação à 
capacidade de reduzir xilose a xilito l, as leveduras, geralmente são consideradas as melhores, 
destacando-se as do gênero Candida, especialmente a levedura Candida guilliermondii FTI 20037, 
seja para uso em meios sintéticos ou hidrolisados hemicelulósico contendo xilose. Os biorreatores 
de leito fluidizado têm apresentados resultados promissores neste processo, entretanto a 
produtividade ainda é um parâmetro que necessita ser melhorado em processos conduzidos neste 
tipo de biorreator. A utilização de condições que permitem uma perfeita fluidização do meio, altas 
concentrações celulares e altas taxas de aeração apontam como novas estratégias possíveis de 
conhecimento deste processo visando aumento da produtividade em xilitol. O presente trabalho visa 
estudar parâmetros de vazão do ar (200 a 1500 ml/min), concentração inicial de células no meio 
fermentativo (1 a 3 g/l) e velocidade de recirculação do meio de fermentação (38 a 182 l/h) em 
reator de leito fluidizado para a obtenção de xilitol a partir de hidroli sado de bagaço de cana 
utilizando a levedura Candida guilliermondii FTI20037 na sua forma não imobilizada para 
determinar o comportamento fisiológico desta em resposta a estas condições. Os experimentos 
serão realizados de acordo com um planejamento experimentalfatorial 23 completo com três 
repetições do ponto central, totalizando 11 ensaios fermentativos em sistema descontínuo. Da 
mesma forma, os dados serão analisados estatisticamente visando verificar as possíveis interações 
entre as variáveis para a posterior etapa de otimização do processo previamente estudado. Os 
resultados demostrarão o comportamento desta levudura frente as paramentros experimentaise e a 
possibilidade de produção de xilitol em bagaço nesta condições. 
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Resumo:  
 
     O xilitol é um açúcar-álcool que apresenta aplic ações reais nas indústrias alimentícia e 
odontológica, sendo que possui propriedades de interesse para produtos farmacêuticos e cosméticos. 
O xilitol pode ser encontrado em produtos como gomas de mascar, spray nasal, enxaguante bucal, 
pasta de dente entre outros. O mesmo pode ser utilizado como adoçante alternativo por indivíduos 
diabéticos, pois seu metabolismo independe de insulina, sendo que possui poder adoçante 
semelhante à sacarose. A presença de xilitol nas mucosas da via respiratória e na epiderme dificulta 
a adesão de microrganismos patogênicos e desta maneira previne doenças como colite 
pseudomembranosa, otites e cárie. Este poliálcool é tradicionalmente produzido em um processo 
químico sob condições extremas de pressão e temperatura e que demanda extensivas etapas de 
purificação tanto da matéria-prima como do efluente produzido. Estes fatos motivaram a busca de 
rotas alternativas de obtenção de xilitol. Dentre as opções da época a via microbiológica foi 
apontada c omo sendo a mais promissora, uma vez que nesta pode-se trabalhar sob condições 
amenas e não há necessidade de uma elevada purificação da matéria-prima e nem do rejeito. Esta 
via, entretanto, resulta no inevitável desperdício de parte do substrato em diferentes rotas 
metabólicas e, também, em baixas produtividades. O avanço da biotecnologia tornou possível o 
surgimento de uma alternativa interessante, o processo enzimático ou in vitro de produção de 
xilitol. Neste bioprocesso existe a possibilidade de se obter maior rendimento em xilitol e em um 
aumento substancial da produtividade, uma vez que o bioprocesso enzimático não apresenta 
dificuldades com transferência de massa e nem há o desvio do substrato para outros subprodutos. 
Nos últimos anos iniciou-se uma nova linha de pesquisa para investigação da produção enzimática 
de xilitol, em escala laboratorial, em nossa instituição. Nesse contexto, o presente trabalho tem 
como objetivo expor o estágio de desenvolvimento atual dess a nova tecnologia através de 
resultados experimentais e comparações com os processos tradicionais. Foram realizadas reações 
em batelada sob diferentes condições experimentais empregando meio sintético e meio baseado em 
hidrolisado hemicelulósico de bagaço de cana-de-açúcar, concentrado e tratado. O melhor resultado 
para a produtividade volumétrica de xilitol em meio sintético foi de 1.50 g.l-1.h-1 com uma 
eficiência de conversão de xilose em xilitol de 99 %. Para meio reacional baseado em hidrolisado, 
20 e 40 % v.v-1 do volume total da reação, não houve diferença no comportamento da catálise em 
relação ao meio sintético. Os resultados de produtividade obtidos até o momento são comparáveis 
aos otimizados pela literatura para o processo microbiológico, sendo que o valor de eficiência 
obtido é maior do que os relatados. Em relação ao meio com hidrolisado, os resultados da produção 
enzimática de xilitol foram inesperados, pois esperava-se uma diminuição na produtividade devido 
a os compostos tóxicos à microorganismos contidos no mesmo. De fato, com esta concentração de 
hidrolisado no meio de cultivo microorganismos já apresentam dificuldades para crescer e produzir 
xilitol. A partir dos resultados obtidos até o momento pode-se afirmar que essa tecnologia é 
tecnicamente viável e possui grande potencial, pois mesmo em etapas iniciais já apresenta 



 
resultados similares aos processos largamente abrangidos. Para trabalhos futuros espera-se o 
aprofundamento sobre processos multi-enzimáticos para melhoria da produção e o estabelecimento 
das bases de conhecimento necessárias para a futura viabilização econômica de uma tecnologia 
nacional de produção enzimática de xilitol. AGRADECIMENTOS: FAPESP, CNPq e CAPES. 
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Resumo:  
 
       As enzimas são essenciais para a vida já que apresentam uma eficiência catalítica 
extraordinária, em geral muito maior que dos catalisadores si ntéticos ou inorgânicos. Elas têm um 
alto grau de especificidade por seus substratos (molécula que se liga ao sítio ativo e sofre ação da 
enzima), aceleram as reações químicas de uma maneira formidável e funcionam em soluções 
aquosas sob condições muito variáveis de temperatura e pH. Com exceção de um pequeno grupo de 
moléculas de RNA que apresentam propriedade catalítica, todas as enzimas são proteínas terciárias 
e quaternárias com propriedades catalíticas devido sua capacidade de ativação específica dos seus 
substratos. Tal definição indica as propriedades características das enzimas, que, por sua vez 
governam os fundamentos dos métodos de análise enzimática (Maiolini et al, 2009). As enzimas, 
importantes componentes do metabolismo de todos os seres vivos, têm a capacidade de promover e 
acelerar reações químicas. Microrganismos ou substâncias com essa propriedade já eram usados por 
populações humanas muito antigas para modificar alimentos fermentar uvas e fabricar o vinho, ou 
alterar o leite e produzir queijo, por exemplo. Depois que os cientistas desvendaram a atuação das 
enzimas, estas passaram a ser cada vez mais empregadas, com variadas finalidades. Hoje, essas 
proteínas especiais são úteis inclusive na indústria, não apenas na área de alimentos, mas em muitos 
outros setores. Um setor em que as enzimas vêm ganhando espaço é o de cosméticos. Já há enzimas 
incorporadas à formu¬lação de vários produtos presentes no mercado, como tinturas, depilatórios, 
alisantes de cabelo, sais de banho, dentifrícios, desodorantes, produtos anticaspa, curativos e outros, 
ou aplicadas em limpezas de pele (descamação) e produtos aromáticos. Enzimas que quebram 
proteínas têm recebido atenção espe¬cial da cosmetologia, com destaque para a papaína, capaz de 
promover a penetração de compostos na pele e atuar como agente de raspagem e depilação em 
produtos de uso local. É importante, no desen-volvimento do cosmético, conhecer as características 
da enzima usada, dos demais componentes da fórmula e do recipiente onde é acondicionado, além 
das condições de armazenamento, para evitar reações entre essas substâncias, que prejudicariam a 
eficácia e a segurança do produto (Mussato et al,2007). A incorporação de enzimas nos cosméticos 
não é de fácil realização, devendo satisfazer os seguintes requisitos: •A estabilidade da enzima deve 
permitir que a preparação de um produto comercial, que nas condições normais de estocagem não 
se altere. •A enzima não deve ser inibida pelos componentes da formulação cosméticas. Por 
exemplo, os tensoativos, especialmente os aniônicos, podem inibir enzimas presentes nos sabonetes 
e nas emulsões. •O uso tópico de enzimas não deve ocasionar reações tóxicas, irritantes ou 
sensibilizantes (Santos, 2001). As enzimas vêm sendo utilizadas em cosméticos há muitos anos. As 
enzimas proteolíticas (bromelina, papaína, entre outras) são utilizadas para o amaciamento da pele 
(peeling). Existem alguns problemas associados a aplicação das proteases na superfície da pele, pois 
a atividade é difícil de controlas e a enzima irá causar irritação. Uma área em que a aplicação tópica 
de enzimas tem demonstrado benefícios significativos é a da proteção da pele (Lods,2000). Pode-se 
citar ainda: o uso em depilatórios (Taversa et al,2007), combate ao envelhecimento cutâneo 
(Bertinger et al, 2007;), tinturas capilares, produtos de higiene bucal, alisantes, onduladores, agentes 



 
de ação antimicrobiana (desodorantes e conservantes), tratamento da celulite (Alabas et al, 2009), 
entre outros. 
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Resumo:  
 
       A fermentação para obtenção de produtos lácteos é uma das técnicas mais antigas de 
preservação de alimentos. Os Egípcios, des de 7000 a.C, tinham por hábito fermentar o leite e, 
desde então, perceberam que os indivíduos que consumiam regularmente este leite fermentado 
apresentavam longevidade. A partir deste acontecimento, a tradição de fermentar leite foi se 
difundindo pela Europa oriental e Rússia. A conseqüência desta prática é que, até hoje, existe nestas 
regiões uma grande variedade de produtos derivados de leite fermentado, destacando o iogurte e o 
kefir. O conceito de alimentos funcionais foi introduzido há muito tempo por Hipócrates, que tinha 
como lema: “deixe o alimento ser sua medicina”. Embora a importância do papel dos produtos 
lácteos fermentados tenha sido reconhecida há muito tempo, somente no final do século XIX é que 
os cientistas, na sua maioria microbiologistas, perceberam que os produtos a base de “leite azedo” 
apresentavam outros benefícios ao organismo humano, além de promover a longevidade e 
apresentar propriedades sensoriais agradáveis. Esses benefícios foram percebidos a p artir do 
momento que estes cientistas passaram a conhecer, com mais detalhes, o corpo humano e o 
importante papel desempenhado pela microbiota natural. A origem do termo probiótico foi 
creditada a Werner Kollath (1953), relacionado em uma publicação do cientista alemão Ferdinand 
Vergin (1954). Kollath propôs o termo probiótico quando verificou que “substâncias ativas são 
essenciais para o desenvolvimento de uma vida saudável”. Desta forma, o termo probiótico foi 
primeiramente empregado como antônimo de antibiótico, sendo originado das palavras gregas pro e 
biotos que significam “pró-vida”. A FAO (Food and Agriculture Organization of the United 
Nations) e a WHO (World Health Organization), grupos responsáveis pela avaliação de produtos 
alimentícios, descrevem probióticos como microrganismos vivos que, quando administrados em 
concentrações adequadas, conferem beneficio à saúde e bem-estar do hospedeiro. Desta forma, uma 
grande variedade de espécies de microrganismos poderia se r considerada probióticos potenciais. 
Bactérias lácticas são caracterizadas como microrganismos Gram-positivos, não esporulantes, 
destituídos de citocromos, ácido tolerantes, anaeróbios (sendo tolerantes à baixa concentração de 
oxigênio) e fermentadores estritos. Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, Streptococcus, 
Pediococcus, Leuconostoc e Bifidobacterium são as espécies mais empregadas na produção de 
preparações probióticas. A microbiota saudável é definida como a microbiota normal que conserva 
e promove o bem-estar e a ausência de doenças, especialmente do trato gastrointestinal. Os 
benefícios à saúde dos hospedeiros atribuídos à ingestão de culturas probióticas consistem no 
controle da microbiota intestinal; estabilização da microbiota intestinal após o uso de antibióticos; 
promoção da resistência gastrointestinal à colonização por patógenos; diminuição da população de 
patógenos através da produção de ácidos acético e lático, de bacteriocinas e de outros compostos 
antimicrobianos; promoção da digestão da lactose em indivíduos intolerantes; estimulação do 
sistema imune; alívio da constipação; aumento da absorção de minerais e produção de vitaminas. 
Embora ainda não comprovados, outros efeitos atribuídos a essas culturas são a diminuição do risco 
de câncer de cólon e de doença cardiovascular. Ao longo do tempo, algumas características 
fisiológicas e tecnológicas para a seleção de cepas de microrganismos de efeito probiótico foram 
reconhecidas: a cepa deve ser de um microrganismo que normalmente seja componente da 



 
microbiota bacteriana natural do hospedeiro; deve ser não-patogênica e deve ter a capacidade de 
colonizar o trato intestinal, para tanto, sobreviver às condições adversas de acidez durante a 
passagem pelo estômago. Para garantir a sobrevivência, a concentração de microrganismo no 
produto probiótico deve estar entre 107 e 109 UFC/mL ou g de produto. 
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Resumo: 
 
     Existe uma ampla necessidade do controle microbiano para prevenir a transmissão de doenças e 
infecções, a deterioração e danos de materiais, a queda no rendimento e na produtividade devido ao 
consumo de nutrientes, dentre outros. Sua vasta aplicação inclui a Área Médica, Indústrias de 
Alimentos, Medicamentos e Cosméticos, Tratamento de Água, e em Laboratórios de Pesquisa e 
Análises Clínicas.Vários agentes físicos e químicos podem ser utilizados. Métodos Físicos 
englobam principalmente: Altas Temperaturas (Calor Úmido: Vapor D’água, Água em Ebulição, 
Tindalização, Pasteurização e Calor Seco: Incineração), Baixas Temperaturas, Radiações Ionizantes 
e Não-Ionizantes, Filtração (Membrana Filtrante e Filtros de Partículas de Ar de Alta Eficiência) e 
Dessecação. Os Métodos Químicos englobam a aplicação de Fenol e compostos fenólicos, Álcoois, 
Halogênios (Iodo e Cloro e seus compostos), Metais pesados, Detergentes (Quaternários de 
Amônio) e Esterilizantes químicos gasosos (Óxido de etileno, β-Propiolactona , Glutaraldeído e 
Formaldeído).Esses agentes podem induzir, por diferentes mecanismos, a formação de substâncias 
químicas letais no interior das células e/ou alterações em moléculas essenciais para a manutenção e 
sobrevivência celular, levando a morte do microrganismo.  Os possíveis mecanismos estão 
associados com os principais aspectos estruturais: alteração do estado físico do citoplasma, 
inativação de enzimas e proteínas, alterações no DNA e RNA, ou rompimento da parede celular - 
podem levar à morte da célula. A escolha do melhor agente depende em parte se você quer destruir 
ou remover todos os microrganismos presentes, destruir somente certos tipos ou simplesmente 
prevenir a multiplicação daqueles já presentes. Entende-se por esterilização a destruição de todas as 
formas de vida.Alguns aspectos fundamentais se aplicam as duas classes de agentes, como o padrão 
da população microbiana após a exposição a um agente microbicida, as condições que influenciam 
a eficiência de um agente antimicrobiano e a forma pela qual as células microbianas podem ser 
lesadas por um agente antimicrobiano.Para avaliação do poder antimicrobiano existem 3 
procedimentos amplamente utilizados em laboratório: Técnica de diluição em tubos, Técnica de 
inoculação em placas e Técnica de coeficiente fenólico.O conhecimento da cinética de destruição é 
extremamente importante para que se determine o critério de esterilização, permitindo assim 
projetar as variáveis para um processo mais vantajoso e efetivo.O modelo cinético mostra que a 
destruição dos microrganismos não se produz de forma instantânea, pois existe uma relação 
temperatura / tempo / condições gerais do produto a esterilizar que influenciam no resultado do 
processo.O imprevisível e diversificado comportamento das doenças infecciosas tem acarretado a 
discussão das condições de biossegurança nas instituições de ensino, pesquisa, desenvolvimento 
tecnológico e de prestação de serviços. No Brasil, a Lei de Biossegurança (Lei Federal nº 8.974 de 
1995), engloba apenas a tecnologia de engenharia genética, no entanto, as atividades e estudos não 
mais se restringem aos GMO, mas visam o controle dos métodos de segurança para evitar riscos de 
acidentes químicos, físicos, microbiológicos e ecológicos, buscando a preservação do meio 
ambiente e melhor qualidade de vida. 



 
Portanto é indiscutível a importância da esterilização para controle microbiano, desde a área médica 
até os processos biotecnológicos, sendo os métodos empregando calor úmido, geralmente, os mais 
eficientes.  
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Resumo do Trabalho:  
 
 A mucopolissacaridose é uma doença genética e hereditária ligada ao cromossomo x. atinge 
ambos os sexos. ao nascimento so se detecta com um exame sangüíneo específico. é uma doença 
progressiva. quero através desse trabalho apresentar essa patologia para as demais áreas da saúde. 
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Resumo:  
 
       Segundo dados da UNAIDS (2007 e 2008) e Organização Mundial de Saúde (2006), o número 
de pessoas convivendo com o HIV no mundo ultrapassa os 40 milhões. Além de uma pandemia, a 
AIDS, por ser uma doença incurável, exige gastos econômicos para o tratamento e a prevenção da 
síndrome, aumentando cada vez mais a necessidad e políticas públicas mais eficientes voltadas às 
pesquisas que abordam o assunto. (REIS; SANTOS; CRUZ, 2007). OBJETIVO O objetivo do 
trabalho é investigar a eficácia adaptativa do indivíduo portador do vírus HIV. MÉTODO Foi 
aplicada a Entrevista Clínica Preventiva (SIMON, 1983) em um usuário do Programa DST / AIDS 
do município de Aparecida – SP. A amostra foi escolhida por conveniência já que não houve 
critérios estatísticos para a escolha da amostra. Os dados colhidos foram analisados 
qualitativamente. A entrevista foi avaliada de acordo com a Escala Diagnóstica Adaptativa 
Operacionalizada – EDAO (SIMON, 1983). A Entrevista Clínica Preventiva atua como sendo uma 
determinante na prevenção dos serviços de saúde, pois tem a condição de diagnosticar o indivíduo 
nas várias fases da vida. A aplicação da EDAO como instrumento de avaliação, permite um 
diagnóstico amplo sobre os quatro setores de funcionamento do indivíduo e possibilita uma 
avaliação da adaptação desse indivíduo livre dos quadros nosológicos tradicionais. Após o 
diagnóstico dessa pesquisa, foi orientado que o sujeito se submetesse à psicoterapia breve para a 
resolução dos conflitos e perdas relatados na entrevista. RESULTADO Após a avaliação do 
resultado da entrevista pode-se contatar que o diagnóstico adaptativo do indivíduo é ADAPTAÇÃO 
INEFICAZ SEVERA, grupo 4, sub grupo 5c. CONCLUSÕES Durante toda a vida do portador 
ocorreram perdas que não foram assimiladas e negadas por ele: sentimento de abandono com a 
morte do pai, rompimento com a família, diagnóstico positivo para HIV. Ele não se mostrou 
satisfeito com seu trabalho tampouco com o ciclo de amigos. Com relação ao setor orgânico, 
embora seja portador de uma doença crônica, e tenha que lidar com a dificuldade do estigma da 
AIDS, com a rotina de exames, consultas médicas, com o uso da medicação Anti-Retroviral, e com 
sua condição clínica, é aderente ao tratamento, tem boa relação com os profissionais da equipe e 
comprometido com sua saúde. 
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Resumo:  
 
    Esta pesquisa refere-se ao conheciment o e atuação dos Agentes comunitários de saúde (ACS) 
frente à problematização das DST’s na comunidade. As DST’s atualmente são consideradas em 
âmbito mundial, um problema da saúde coletiva. Com a criação do PSF em 1994, objetivando a 
promoção de ações de saúde, prevenção, recuperação e reabilitação das doenças e tendo como 
conseqüência à abordagem das DST’s com a população, principalmente por meio dos agentes 
comunitários de saúde. Esta pesquisa refere-se ao conhecimento e atuação dos ACS frente a esta 
abordagem das DST’s. Utilizou-se metodologia descritiva, quantitativa e de campo; com a 
participação de 30 ACS, de ambos os sexos. Nos resultados, detectou-se boa avaliação, sendo que 
as agentes demonstraram superficialmente conhecimento sobre as DST’s, nas formas de prevenção, 
as manifestações clínicas, tratamento e a atuação perante o caso. Porém entende-se que ainda há 
muito a ser feito para desmistificar mitos, sanar dúvidas deste membro da equipe que é um elo entre 
a comun idade e o PSF. Observou-se também que as mulheres com relações duradouras, mostram-
se alienadas, quanto ao uso do preservativo, isso demonstra a importância da atuação do enfermeiro 
na comunidade, instruindo assim seu ACS e consequentemente intervindo na assistência. 
 
Palavra chave: Doenças Sexualmente Transmissíveis, Saúde Pública,Estratégias Sáude da familia 
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Orientador (a): Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira 
 
Resumo: 
 
 Neste artigo busca-se refletir sobre a interface entre Educação e televisão, escola, f amília e 
crianças, sem velhos ranços e disputas em determinar quem educa ou não, mas mostrar o desafio 
que a família e a escola têm a enfrentar para orientar as crianças a assistir e a inferir sobre os 
conteúdos transmitidos pela televisão. Discute-se muito sobre a função da TV. Ela deve apenas 
entreter ou educar? Esta reflexão enxerga a criança como um ser extremamente ativo, porém ainda 
não maturacionalmente pronta a nível cognitivo e psicológico para ser receptora de determinados 
programas exibidos, exigindo desta forma um exímio cuidado com a forma e com o conteúdo 
transmitidos pela televisão. 
 
Palavra chave: TV, criança, educação, escola, família. 
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Resumo:  
 
 O ensino de Ciências Naturais através de ensino e aprendizagem de seus conteúdos destaca-
se um deles a prática experimental em sala de aula, a mesma leva os alunos a fazerem 
descobertas/redescobertas por conta própria através da observação e prática, facilitando assim a 
compreensão do conteúdo. O objetivo principal desse trabalho é discutir a importância do uso de 
experiências práticas nas aulas de Ciências Naturais no ensino fundamental, através das habilidades 
e competências que pode se desenvolver com a pratica dessa atividade. Para o desenvolvimento do 
presente trabalho foi realizado uma pesquisa bibliográfica exploratória a respeito da importância da 
pratica de atividades experimentais de Ciências Naturais no ensino fundamental. Para isso foi usado 
um referencial teórico sobre o tema com o intuito de esclarecer, discutir e propor alguns modelos de 
experiências para o ensino experimental nas escolas. Resultados preliminares indicam a seleção de 
12 experiências abordando temas diversos. A sugestão de indicação de uso das experiências nas 
séries iniciais do ensino fundamental foi realizada baseada nos livros didáticos de ensino e de 
acordo com o nível de desenvolvimento cognitivo exigido para as diferentes séries. Para cada série 
do ensino fundamental foram selecionadas 3 experiências. Quanto aos temas foram divididos da 
seguinte forma. Para a 1ª série os temas sugeridos foram: o ar é matéria, o osso mole e filtro de 
cascalho e areia. Para a 2ª série, desenvolvimento das plantas nos diferentes tipos de solo, as plantas 
precisam de luz e clorofila. Para a 3ª série: como os pulmões funcionam, colorindo rosas brancas e 
disco de Newton. E para a 4ª série: foguete de gelo-seco, dilatação dos corpos e permeabilidade nos 
solos. Aplicar e discutir os benefícios do uso de experiências práticas em sala de aula é uma forma 
de mostrar a sua importância, pois com a motivação da escola e do professor é possível conseguir 
um ensino com melhor rendimento e qualidade para os alunos. 
 
 
Palavra chave: Palavras-chaves: Prática experimental, descobertas/redescobertas, habilidades, 
competências. 
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Resumo:  
 
 A partir da necessidade de investigar as causas e buscar possibilidades para motivar 
estudantes de Espanhol Língua Estrangeira (E/LE) em instituições regulares de Ensino Médio esta 
pesquisa depara-se com duas questões relevantes: a faixa etária dos alunos e a existência de 
elementos capazes de distrair o jovem, tirando -lhe o foco da aula propriamente dita; em função 
dessas observações, passou-se a investigar o papel de traços típicos da pós-modernidade no 
contexto da sala de aula formulando novas questões sobre o fazer pedagógico e levando em conta 
aspectos tais como a fragmentação, a incerteza e a crise – esta última característica tanto da pós-
modernidade quanto da adolescência. O que se deseja é equacionar um problema que atinge aulas 
de E/LE, as quais costumam ter pouco espaço na grade curricular e despertar pouco interesse dos 
alunos, até mesmo em função de ser considerada ‘fácil’. Entendendo a adolescência como uma fase 
entre o final da primeira década de vida e o início da segunda, período em que o indivíduo encontra-
se em permanente crise buscando construir sua própria identidade, desligado da infância, mas ainda 
sem poder considerar-se adulto, individualizando-se e procurando suas próprias perspectivas para 
entender o mundo e o futuro que o espera, além de cada vez mais valorizar seu grupo de amigos; 
portanto, um momento de incertezas, angústias e medos. Ao mesmo tempo, reconhecendo a Pós-
Modernidade como forma de pensamento revelado pelo capitalismo contemporâneo, pela ruptura 
com os paradigmas da Modernidade, pelo individualismo e pelo consumismo exagerados. Assim, 
além de incorporar as novas tecnologias ao dia a dia da sala de aula, utilizando-as em favor da 
construção do conhecimento, a autora entende que a abordagem do ensino de LE sob a perspectiva 
pós-moderna deveria visar aos aspectos comunicativos, apoiando-se em elementos culturais do dia a 
dia. 
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Orientador (a): Prof. Henio Fontão 
 
Resumo:  
 
 Este trabalho de iniciação científica estudou acerca do controle ambiental da água, pois, 
sendo esta um recurso escasso e indispensável ao homem e ao ambiente, torna-se cada vez mais 
importante que sua qualidade seja preservada. Embora haja um volume muito grande de água em 
nosso planeta, uma quantia mínima é de água doce e a maior parte está na sua forma sólida, nas 
geleiras e calotas polares. Há uma grande dificuldade no seu aproveitamento por consequência de 
sua distribuição global e da concentração populacional que agrava a escassez desse recurso natural. 
Neste cenário, a questão social também é relevante, pois, as secas periódicas, causam migrações de 
povos que geram sérias consequências de infra-estrutura e de disputas por recursos nas áreas 
urbanas. Nesta pesquisa, objetivou-se discutir a respeito de alguns fatores inerentes aos recursos 
hídricos, tais como: os meios de utilização, o consumo consciente, a recepção dos efluentes e as 
formas viáveis de reutilização. O problema de pesquisa contextualiza-se na identificação dos meios 
disponíveis para preservar a água em suas diversas aplicações. Utilizou-se o método da revisão 
bibliográfica e como instrumento de coleta de dados, livros, artigos e web sites afins. Para 
sistematizar e facilitar a coleta de dados e a análise, estruturou-se o modelo conceitual em três 
bases: fatores independentes (recursos, poluentes e alterações no ambiente); fatores dependentes 
(consumos: doméstico, agrícola e industrial) e como fatores reguladores, os métodos de despoluição 
e reutilização (verificação dos meios, análise de implantação, viabilidade e decisão de qual processo 
agrega mais valor). Os resultados mostraram que dentre suas várias tipologias (Tipo I = água pura; 
Tipo II = água de processo de alta qualidade; Tipo III = água tratada e Tipo IV = água bruta ou 
reciclada), a água tem c omo principais finalidades: o consumo agrícola, o consumo doméstico, o 
consumo industrial, mais especificamente como matéria-prima, como fluido auxiliar, para geração 
de energia, como fluido de aquecimento e resfriamento e no transporte e assimilação de 
contaminantes. A prática de reutilização de efluentes tratados apresenta limitações técnicas, 
operacionais e econômicas, assim como a necessidade de adequação do projeto ao espaço 
arquitetônico e instalações hidráulico-prediais. Também, em certos casos, a reutilização somente é 
viável por meio da utilização de técnicas complexas de tratamento e altos investimentos. Outro fator 
limitante é que muitas vezes a realização de um tratamento biológico não é o bastante para garantir 
a reutilização da água, devido à presença de óleos, graxas, entre outros poluentes químicos. Pode-se 
concluir que é possível reutilizar 100% da água consumida no âmbito empresarial e, grande parte 
dos esgotos domésticos e da área rural. Existem diversos m eios para o reaproveitamento da água 
consumida, entretanto, a exequibilidade dos projetos dependem em grande parte da iniciativa 
privada, pois, envolve além das ações socioeconômicas e ambientais, questões de cunho político-
administrativo. 
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Resumo:  
 
 O movimento tropeiro esteve presente em várias cidades do Vale do Paraíba, entre elas a 
cidade de Silveiras – interior de São Paulo, que teve sua formação através de um rancho de tropas 
que se instalou na região. As marcas dessa história são muito profundas e podem ser encontradas na 
cidade até os dias de hoje, tanto em sua estrutura física, quanto na memória e nos eventos que 
Silveiras promove para manter viva a tradição. A cidade abriga a Fundação Nacional do 
Tropeirismo e realiza há 29 anos a Festa do Tropeiro que é a forma de comunicação com o restante 
da região e com as pessoas que por lá passam. Comunicação essa feita para não deixar que o tempo 
apague as marcas das tropas, fundadoras da cidade. A folkcomunicação compreende essa festa de 
modo que suas tradições são perpetuadas ao longo do tempo, levando os costumes, modo de vida, 
culinária e história a milhares de pessoas ao longo dos anos. Para mostrar a crescente evolução da 
festa, foi utilizada a imprensa do Vale do Paraíba, que noticiou os acontecimentos e as novidades 
surgidas em determinadas edições, bem como a adequação e aumento da festa quando se julgou 
necessário. 
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Resumo:  
 
 O objetivo deste trabalho de iniciação científica é identificar elementos relevantes na 
preparação de materiais instrucionais e no comportamento dos tutores dos ensinos à distância 
(EaD). Este assunto torna-se relevante, principalmente, neste momento no qual o ensino à distância 
conquista cada vez mais respeito como modelo educacional. Os resultados do último Exame 
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), o qual avalia anualmente o ensino superior, 
mostraram que os alunos que ingressaram em cursos universitários na modalidade à distância, estão 
se saindo melhor do que alunos matriculados em cursos equivalentes na modalidade tradicional. 
Nesta pesquisa, utilizou-se o método da revisão bibliográfica, por meio da coleta de dados em 
livros, artigos e web sites. Percebe-se, no que diz respeito ao levantamento de dados acerca dos 
tutores, que alguns elementos são citados com mais frequência, tais como: necessidade de 
conhecimentos teóricos e práticos sobre as disciplinas, espírito de cooperação, habilidades e 
competências para resolução de problemas. Enquanto, que o fator: “conhecimento técnico em 
informática” está mais relacionado aos monitores, embora, alguns autores descrevam esta variável 
como uma competência inerente também ao tutor. França, 2000 (apud Fleming; Luz; Luz, 2009, p. 
1), afirma que os monitores devem buscar a facilitação da socialização, interação dos alunos, a 
humanização do sistema e a adaptação dos alunos aos ambientes virtuais. Dessa forma, não cabe a 
monitoria questões relacionadas aos conteúdos e aos processos de avaliação da aprendizagem. Para 
Fleming; Luz; Luz (2009), as principais características esperadas nos monitores são: pró-atividade, 
capacidade de observar, investigar, recepcionar, organização, flexibilidade, dinamismo, 
conhecimentos de informática e do arcabouço tecnológico que ampara o EaD, além de habilidades 
para atender aos alunos. Belloni (1999); Neder (2000) defendem que os principais elementos, os 
quais permeiam a atuação dos tutores em ambientes virtuais, são: competência para elaborar 
material instrucional e oferecer apoio didático ao aluno, buscando solucionar dúvidas relativas ao 
conteúdo e à praticidade das disciplinas ministradas, habilidades para identificar características 
individuais e motivar os alunos, despertando interesses individuais e coletivos e ter capacidade de 
avaliar a aprendizagem. Emerenciano; Freitas; Sousa (2009), descrevem como elementos básicos 
para os tutores de EaD, a questão dos valores, capacidades, atitudes e disposição. Portanto, há uma 
preocupação em definir o perfil do monitor, do tutor e do professor; no intuito de deixar bastante 
evidente a função de cada um. É importante formar grupos em plena sintonia entre seus membros, 
onde cada um supera as expectativas do outro, buscando atender plenamente as necessidades dos 
alunos. Pode-se concluir que, embora, muitos elementos levantados sobre os objetos de pesquisa 
sejam comuns, estes podem sofrer adequações e ter características específicas para cada instituição 
de ensino. E mesmo que, o termo: “significado para o conhecimento construído no EaD”, não seja 



 
descrito com muita freqüência nos artigos pesquisados, ainda assim, os elementos dos arcabouços 
educacionais em EaD citados parecem direcionar para esta finalidade. Percebeu duas bases 
específicas, as quais direcionam os objetivos dos tutores, assim como, os objetivos esperados com a 
preparação de material instrucional, ou seja: primeiro a valorização da auto-aprendizagem, por meio 
da discussão, o debate, a pesquisa de informações, a reflexão pessoal, a construção de textos e, 
segundo o estímulo a interaprendizagem, explorando o número de pessoas, a agilidade e o 
sincronismo da informática. Ser tutor no curso à distância é mais do que transmitir infor mação e 
conhecimento é interagir com o aluno para despertar o senso critico e criatividade na construção do 
novo ou uma nova visão do que já existe. 
 
Palavra chave: Material Instrucional; Comportamento do Tutor; EAD. 
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Resumo:  
 
 A reorganização da prática pedagógica é uma necessidade, para tal se faz também necessária 
a reflexão permanente do docente. Não há mais espaço para uma escola cujo perfil do professor seja 
pautado no autoritarismo e na transmi ssão de conteúdos, que acabam por excluir a vivência e os 
interesses do aluno. No entanto, a prática da reflexão não é uma tarefa simples aos educadores. 
Cada professor deve, constantemente, manter um movimento entre o fazer-pensar da ação 
pedagógica. A pesquisa de natureza exploratória pretendeu responder a seguinte indagação: como 
constituiu-se o ato de pensar e reformular as ações educativas de professores, pós graduandos, a 
partir de práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula? Os objetivos da pesquisa são: analisar 
o registro da visita à memória de pós graduandos da área educacional; verificar se os alunos 
percebem a necessidade da mudança da sua prática pedagógica; compreender se a utilização de 
recursos didáticos incentiva a mudança de posição do aluno em relação ao seu próprio fazer 
docente. Foi elaborado um questionário e apresentado aos alunos matriculados e freqüentes no 
curso de pós graduação em Gestão Escolar de uma Instituição de Ensino Superior do Vale do 
Paraíba Paulista, que aceitaram participar do estudo, de forma livre e esclarecida. Os dados foram 
analisados de forma quanti-qualitativa para o alcance dos objetivos propostos. 
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Resumo:  
 
 O presente trabalho de iniciação científica tem por objetivo estudar a respeito do arcabouço 
legal que nortea a questão do lixo tecnológico, mais especificamente no território brasileiro. A 
relevância da pesquisa está inserida na necessidade de discutir a importância dessas leis, assim 
como, suas abrangências, aplicabilidades e meios para fiscalização. O método utilizado foi o da 
pesquisa bibliográfica, a qual foi elaborada com base em livros, artigos de periódicos e anais e 
material disponível na internet. De forma sintetizada, o lixo tecnológico é composto por materiais 
não biodegradáveis e tóxicos, tais como: lâmpadas fluorescentes, computadores, equipamentos 
eletrônicos, telefone celulares, pilhas, entre outros. De forma genérica, o Brasil preocupa-se com a 
preservação do meio ambiente, como alude o artigo 225 da Constituição Federal promulgada em 
198 8, ou seja: “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade 
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. Casos específicos, como a 
resolução 257 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) atribui a responsabilidade aos 
produtores, pelo gerenciamento da coleta, classificação e transporte de baterias e pilhas esgotadas e 
descartadas. Entretanto, o principal resultado encontrado foi que no Brasil, ainda não existe uma 
política nacional de resíduos sólidos, a qual englobe o lixo tecnológico. Todavia, alguns projetos 
estão em processo de atualização, sobretudo, em âmbitos regionais, para que o país tenha indústrias 
ecologicamente sustentáveis, tornando possível o reaproveitamento, reciclagem e descarte correto 
do chamado e_lixo. Atualmente, algumas empresas e profissionais liberais que se preocupam com 
essa questão, estão p riorizando a preservação do meio ambiente, por meio de iniciativas isoladas. 
Pode-se concluir que é importante que cada empresa posicione-se diante dessa realidade, 
independentemente da existência de leis que determinem essa conduta, pois, não é suficiente que 
apenas existam leis ambientais específicas, mas sim, que estas sejam exeqüíveis e efetivamente 
aplicadas após serem sancionadas e entrarem em vigor. 
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Resumo: 
  
 O presente trabalho tem como finalidade abordar as políticas públicas e ações educacionais 
voltadas ao processo de inclusão considerando a dimensão educacional e social a partir das 
produções científicas sobre a temática “Produção de Conhecimento na perspectiva da Educação 
Inclusiva em textos científicos”, apresentadas nos encontros da ANPED – Associação Nacional de 
Pós-graduação em Educação, no período de 2000 a 2007. Inicialmente, a pesquisa desenvolveu-se a 
partir do reconhecimento e levantamento da coleta dos dados empíricos feita no site da ANPED 
www.anped.org.br. Nos anais selecionados no site da ANPED o Gt de Educação Especial foi o foco 
da análise, por se entender que este seja o locus do debate das políticas de Educação Inclusiva. 
Neste Gt fizemos a seleção dos trabalhos a partir da categoria educação inclusiva, políticas públicas 
de educação de inclusão a serem lidos, fichados e analisados quanto a sua abordagem teórica e a 
perspectiva metodológica. Posteriormente, verificamos como as políticas públicas da educação 
especial estão sendo trabalhadas nas instituições educacionais e a relação que esta tem travado com 
a sociedade. Neste sentido, além de mapear as concep ções teóricas usuais e emergentes nas 
pesquisas que tratam da temática inclusão educacional, também buscamos perceber a relação teoria-
prática e seus processos. Para este estudo ser concretizado, realizamos leituras dos textos publicados 
no evento citado anteriormente, seguido de fichamentos bibliográficos e temáticos em que se 
buscou apreender através dos referidos textos, como as políticas públicas de inclusão estão sendo 
implementadas no espaço da escola e da sociedade. Para tanto, a pesquisa adotou o enfoque 
qualitativo, que se preocupa com a compreensão e interpretação do fenômeno estudado, 
considerando os diversos significados atribuídos à temática e a diversidade de ações que objetivam 
a viabilização da educação inclusiva. 
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Resumo:  
 
     A vida no Brasil, nas últimas gerações, tornou-se predominantemente urbana. Os padrões de 
trabalho e lazer também sofre ram mudanças, afetando também os hábitos alimentares. A dieta 
antes baseada em grãos e cereais foi substituída por grandes quantidades de alimentos de origem 
animal, gorduras, açúcares e alimentos industrializados. O presente trabalho tem como objetivo 
demonstrar os conceitos qualitativos dos diferentes tipos de componentes químicos dos chamados 
alimentos funcionais e suas principais características na manutenção da saúde do organismo, 
demonstrando os benefícios fisiológicos e preventivos através de um extenso levantamento 
bibliográfico. De acordo com a pesquisa o conceito “alimentos funcionais” foi adotado rapidamente 
no mundo inteiro, movimentando cerca de 60 US$ bilhões em 2005. Uma vez que o conceito saúde 
é abrangente e se apóia nos recursos sociais, pessoais e não somente na capacidade física e 
biológica dos indivíduos são adotados como incentivo práticas saudáveis além da alimentação: a 
atividade física regular e inibição de hábitos e práticas prejudiciais à saúde. Ve rifica-se também a 
necessidade de maior investimento em pesquisa e desenvolvimento de alimentos funcionais para a 
melhoria da qualidade da alimentação dos indivíduos. Os resultados do presente trabalho 
apresentarão os benefícios dos alimentos funcionais, seus reflexos na saúde e sua contextualização 
na vida moderna. 
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Resumo:  
 
     Nos últimos anos, duas tendências têm se destacado no universo cervejeiro: a obtenção de 
cervejas a partir de mostos concentrados e a elaboração de cervejas utilizando adjuntos especiais, os 
quais podem aromatizar ou não as mesmas. Visando um aumento da produtividade juntamente com 
uma menor necessidade de investimentos na capacidade produtiva, algumas cervejarias vêm 
optando pelo aumento do extrato inicial de fermentação para valores superiores aos tradicionais 
(10-15 ºP). A elaboração de cervejas utilizando adjuntos especiais vem se tornando uma solução de 
barateamento na obtenção de cerveja devido à substituição de parte do malte, acrescentando ainda, 
atributos sensoriais característicos nos produtos obtidos. A banana constitui-se em matéria-prima 
bastante favorável à fermentação alcoólica por ser rica em carboidratos, minerais e apresentar baixa 
acidez. O principal objetivo desta pesquisa foi utilizar a banana como um adjunto do malte e como 
um aromatizante natural e sutil das cervejas obtidas. Das cervejas otimizadas elaboradas na planta 
piloto da USP (de 12 ou 17,5 ºP fermentadas a 15 ºC), fez-se uma avaliação sensorial comparando-
as com cervejas do mercado brasileiro. Observou-se que em relação aos testes de preferência, as 
cervejas com banana foram estatisticamente preferidas em relação às amostras do mercado. Já os 
testes de aceitação demonstraram que não houve diferença significativa (p< 0,05) quanto ao grau de 
aceitação entre os produtos correspondentes às amostras experimentais otimizadas e as amostras do 
mercado. Ou seja, as amostras de cerveja com banana foram tão aceitas pelo consumidor quanto às 
amostras de cerveja do mercado. Tudo isto demonstra que é sensorialmente viável produzir as 
cervejas com banana, tanto elaboradas com mostos convencionais como elaboradas com mosto de 
alta densidade. 
 
Palavra chave: Análise Sensorial Afetiva, Cerveja com Banana, Adjunto do Malte, Preferência, 
Aceitação. 
 
 
Inscrição como: Pesquisador 
 
Modalidade: Oral 
 
Curso: Pós-Doutorado 
 
 



 
 

AJUSTE DE MODELOS PARA PREDICCIÓN DE SOLUBILIDAD DE GLUCOSA EN 
AGUA 

 
Ernesto Acosta Martínez 
eacosta@debiq.eel.usp.br 

IPT-SP 
Silas Derenzo 

Mauricio M. Uematsu 
Lourdes A. Alves 

João B. Almeida e Silva 
 
Orientador (a): Prof. Dr. Marco Giulietti 
 
Resumo:  
 
     La D-glucosa (C6H12O6) es el azúcar encontrado en la sangue y constituye nuestra fuente 
primaria de energia. Sus diversas aplicaciones dependen de su baja velocidad de cristalización, del 
menor poder endulzante y de la formación de cristales diferentes. Este trabajo tiene como objetivos 
estudiar modelos termodinámicos para el equilibrio sólido-líquido comparando el funcionamiento 
de diferentes modelos con datos experimentales. Fueron utilizados glucosa (Sigma) grado analítico 
y agua desionizada. Los ensayos de solubilidad (0 - 60 oC) fueron realizados en cristalizador de 
escala de laboratório con 100 mL de volumen útil, enchaquetado, con agitador tipo hélice, ambos 
construídos en vidrio de borossilicato. Las soluciones fueron agitadas a 450 rpm en la misma 
temperatura durante 48 horas. La temperatura fue controlada con un baño termostático tipo Julabo 
HP, Alemania. La solubilidad fue determinada a partir de la lectura del índice de refracción (IR) de 
la solución en cada temperatura la cual fue relacionada con el IR de concentraciones conocidas a 70 
oC. La optimización de los modelos fue realiz ada minimizando la función objetivo diferencia de 
solubilidad (2). Los parámetros de Wilson, NRTL (Non Random Two Liquid) y UNIQUAC 
(Universal Quase Chemical) fueron considerados constantes con la  de NRTL fue considerado 
constante (0,3). Lasαtemperatura y el parámetro  moléculas de los compuestos fueron separadas en 
los siguientes grupos funcionales para la determinación de Ri y Q (3): agua: 1 H2O; glucosa: 1 
CH2, 4CH, 1CHO y 5OH. El ajuste fue realizado en código interpretado en el software Matlab. 
Para el sistema glucosa-agua se observa que casi todos los modelos se ajustan de manera 
satisfactoria con desvíos medios de 1,21% (Nývlt), 1,4% h). El modelo de van Laar presento mayor 
desvío (23,17%). Elλ(UNIQUAC), 2,52% ( modelo UNIFAC (Universal Functional Activity 
Coefficient) presentó menor desvío medio (30,06%). Los modelos de predicción GSP (Group 
Solubility Parameter) y ASOG (Analytical Solution of Groups) presentaron desvíos mayores 
(95,92% y 88,20% respec tivamente) demostrando que estos modelos deben ser usados cuando no 
exista alternativa para la obtención de datos experimentales. La curva de solubilidad del sistema 
glucosa-agua puede ser ajustada de manera satisfactoria utilizando modelos de ajuste. 
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Resumo:  
 
     Sensory analysis is an interdisciplinary method used to measure, analyse and comprehend 
reactions caused by food and beverages characteristics when in contact with organism’s sensorial 
organs. These sensation experiences provided during degustation can be defined as flavor, while 
aroma means the sensorial properties obtained through retronasal olfactive organ during 
degustation. Although analytical instruments can be effective detecting important physical-chemical 
characteristics for beverage industry, they are not able to measure human perception. Thus, sensory 
analysis is a very important tool to study beverages, once they are the only way to measure intensity 
of flavor or aroma, evaluate acceptance or even provide answers to quantify sensorial characteristics 
of a product. There are many applications for sensory analysis in food industry and research, such 
as, controlling development steps of a new product, evaluating the effect of alterations of raw 
materials, effect of technological process o ver a product, selecting a new supply source, and even 
on quality control. This way, it is possible to affirm that sensory evaluation and characterization 
provide technical support to the company, on development, manufacturing, marketing and quality 
control of new or already known products. Many studies have been carried out on sensory analysis 
of beers. In a broad sense, quality of a brewing product is a sum of all characteristics that may 
attend market’s needs, i.e., attract and satisfy consumers. It is through sensory characteristics, 
obtained by sensory analysis that, in part, is established a relationship between product and its 
consumers, i.e., memorized qualities and defects by consumers determine their attitude in relation to 
a certain product. Acceptance and preference tests, also known as affective tests, aim to evaluate 
responses about these two attributes of a certain product or one of its characteristics. Acceptability 
is defined as degree of acceptance of a pro duct when an individual or population reacts positively 
to this product, in terms of sensorial properties. Brewing companies are making a crescent use of 
affective tests, once commercial success of a beer is directly related to satisfying expectations of 
their habitual or potential consumers. 
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