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APRESENTAÇÃO
O X Encontro de Iniciação Científica e VIII Mostra de Pós-Graduação promovido
pelo Instituto Santa Teresa – IST e Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila – FATEA
(ISBN:85-99189-06-9) é marcado pelo crescimento e a interação científica na promoção
tecnológica junto à comunidade, visando a consolidação por meio de parcerias
inovadoras com centros de pesquisas, universidades, faculdades e empresas,
contribuindo pela busca constante pela socialização, mobilidade e o intercâmbio de
ideias na C&T.
O encontro contará com a socialização dos resultados e projetos desenvolvidos por
discentes, professores, pesquisadores, profissionais e também estudantes do ensino
médio e profissionalizante do Instituto Santa Teresa e escolas da rede pública estadual e
municipal, inseridos por meio da realização das atividades multidisciplinares pelo
colégio de aplicação e tecnológico – PIBIC-EM (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica para o Ensino Médio do CNPq).
Em 2013, a FATEA ampliou suas atividades de Pesquisa com a participação e o
aumento das cotas no PIBIC, PIBITI, PIBIC-EM (Instituto Santa Teresa, Escola
Estadual Professor Luiz de Castro Pinto e ETEC Padre Carlos Leôncio da Silva) e o
PIBID – CAPES.
Os Seminários Internos dos Programas de Bolsas Institucionais do CNPq e CAPES
serão realizados na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – SNCT – MCTI.
A instituição foi inserida no Programa de mobilidade acadêmica internacional “Ciência
sem Fronteiras – CsF” com a aquisição inicial de 12 bolsas – 04 individuais (Inglaterra,
Hungria e Itália) e 08 institucionais vinculadas ao PIBIC e PIBITI – CNPq, e
formalizou uma parceria e a instalação do escritório regional da AIESEC do Brasil –
www.aiesec.org.br.
Portanto, em 2013, as iniciativas quanto à realização do X Encontro de Iniciação
Científica e VIII Mostra de Pós-Graduação torna-se cada vez mais um compromisso de
extensão universitária, mobilidade acadêmica, expansão da pesquisa e a
internacionalização da ciência e tecnologia praticada pela IES.
Neste contexto, a temática estabelecida pela Comissão Organizadora do Evento
foi: Mobilidade sem Fronteiras.

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro
Coordenador do X Encontro de Iniciação Científica e VIII Mostra de Pós-Graduação
FATEA

REALIZAÇÃO

APOIO INSTITUCIONAL

X ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
E
VIII MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO – FATEA
1. OBJETIVOS
 Divulgar a produção científica desenvolvida pelos alunos das Faculdades
Integradas Teresa D’Àvila – FATEA e de outras IES, nas categorias de Iniciação
Científica Júnior, Iniciação Científica e pós-graduação.
 Dar maior visibilidade e socialização dos avanços dos projetos de pesquisa e
extensão universitária realizados nas Faculdades Integradas Teresa D’Àvila –
FATEA, e outras instituições.
 Promover o intercâmbio com Colégio de Aplicação – PIBIC-EM, PIBIC,
PIBITI, PIBID PIC e CsF, atuando como campo de pesquisa, mobilidade e
democratização dos projetos;
 Promover a socialização dos trabalhos desenvolvidos pelos Seminários Internos
do PIC – FATEA, PIBIC, PIBITI, PIBID E PIBIC-EM – cota 2012 e 2013.
2. 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.
3. CRONOGRAMA E PREVISÃO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ
CIENTÍFICO
Data limite para envio dos resumos: 30/09/2013
Notificação de Aceite dos Resumos: Fluxo Contínuo
4. ÁREAS TEMÁTICAS
Exatas, Humanas, Saúde, Biológicas e Ciências Sociais Aplicadas.
5. ESTRATÉGIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO
Comunicações Orais e/ou Painéis

6. NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS
As normas foram disponíveis pelo site: www.fatea.br/encontroiniciacao 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 4000 caracteres
Modalidade de apresentação: (oral ou painel)
Painel: 1,00 x 80,00 cm
Apresentação oral: 10 minutos no máximo.

7. X ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E VIII MOSTRA DE PÓSGRADUAÇÃO – FATEA – 2013
COMISSÃO EXECUTIVA

 Prof. Ir. Dra. Raquel Godoy Retz Olga de Sá – Diretora Geral da FATEA
 Profa. Ir. Dra. Olga de Sá – Vice – Diretora da FATEA
 Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – ISPIC – FATEA
 Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena – Coordenador do PIBID
 Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – FATEA
 Bianca Siqueira Martins Domingos – UNIFEI
 Luiz Fernando V. Fernandes – Estagiário do Programa Quero ser FATEA


Marcelo Manoel Valentim Bastos – Bolsista PIBIC – CNPq - FATEA

COMISSÃO ORGANIZADORA

Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica - ISPIC, Programas de PósGraduação e Projetos – PROPÓS, Núcleo de Tecnologia e Informação, Diretório
Acadêmico, Laboratório de Relações Públicas, Núcleo de Publicações, Biblioteca
“Conde de Moreira Lima”, DPCom – Departamento de Comunicação e Design,
Escritório Executivo Júnior, Nead – Núcleo de Ensino à Distância, Coordenadores dos
cursos, FM INOVA, Fundação Olga de Sá e a Comissão de Própria à Pesquisa – CPA.
COMITÊ CIENTÍFICO

Prof. Dr. Gilbert Silva - UNIFEI
Prof. Dr. Gerson Avelino Fernandes - UNIFEI
Prof. Dr. Glauco José Rodrigues de Azevedo - UNIFEI
Profa. Dra. Márcia Regina Baldissera Rodrigues - UNIFEI
Prof. Me. Marcos Moura Galvão - UNIFEI
Prof. Dr. Jorge Luiz Rosa – USP
Prof. Dr. Emerson Augusto Raymundo – UNIFOA
Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – FATEA
Prof. Dr. José Wilson de Jesus Silva – FATEA
Profa. Dra. Luciani Vieira Gomes Alvareli – FATEA
Prof. Dr. Márcio Evaristo da Silva – FATEA
Prof. Me. André Alves Prado –FATEA
Prof. Me. Marcus Vinícius Monteiro Gonçalves – FATEA
Profa. Me. Maria Cristina Marcelino Bento – FATEA

Profa. Me. Neide Aparecida Arruda de Oliveira – FATEA
Prof. Me. Diego de Magalhães Barreto –FATEA
Prof. Me. Carlos André Gonçalves – AEDB
Profa. Danny Cristian Gomes Bustaman – IST
Profa. Evandra Maria Mota Kira – FATEA
Leoni Aparecida Cordeiro
Prof. Me. Henrique Martins Galvão – FATEA
Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – USP / UNISAL
Profa. Me. Valdinéia Luis Hertel – FATEA
Celso Ricardo Paraguay
Profa. Me. Rosana Tupinambá Viana Frazili – FATEA
Prof. Dr. Paulo Sérgio da Sena - FATEA
Prof. Dr. Eduardo Norberto Codaro – UNESP
Prof. Adriano Sorbile – FATEA
Prof. Me. Jefferson José Ribeiro de Moura - FATEA

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 - 2004 A 2013

RELAÇÃO POR ÁREA DE CONHECIMENTO DOS TRABALHOS
APRESENTADOS NO ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E MOSTRA
DE PÓS-GRADUAÇÃO - FATEA

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO X ENCONTRO DE INICIAÇÃO
CIENTÍFICA E VIII MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO FATEA

PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO
Terça-feira – 22/10
Sessão Painel – Pórtico / Prédio Teresa de Jesus
Horário: 11h00 – 12h00
Mediadores: Coordenação e Docentes do curso de Graduação em Enfermagem FATEA
TÍTULO DOS TRABALHOS
Fatores que Impedem as Mulheres de Realizarem o Exame Preventivo
Resiliência em Idosos: Revisão Bibliográfica
Qualidade de Vida dos Profissionais de Enfermagem
Prevalência de Hipertensão Arterial em Docentes na Área da Saúde
A importância da família com o individuo de lesão medular
Prevalência de Idosos com Distúrbios de Sono numa Instituição de Longa Permanência
Suplementação de ácido graxo ômega-3 em indivíduos em treinamento de força
Estabilidade do sorvete de abacate fabricado com duas variedades do fruto: análise sensorial, análise de fibras
e perfil de ácidos graxos
DST X Conhecimento dos alunos de graduação em enfermagem: Revisão de Literatura
Projeto de elaboração da Politica Municipal sobre Álcool e outras Drogas de uma Cidade do Interior Paulista
Cuidador e o Contexto Familiar: Revisão de Literatura
A Importância da Amamentação com Auxilio do Método Mãe-Canguru
Avaliação da Exposição da Equipe de Enfermagem à Radiação em Centro Cirúrgico
Comparação do Nível de Atividade Física, Composição Corporal e Estado Nutricional de Adolescentes do 2°
Ano do Ensino Médio de Escola Particular e Estadual da Cidade De Lorena - SP

Terça-feira – 22/10
Sessão Oral – Auditório Pasin
Horário: 10h30 – 11h20
Mediadores: Coordenação e Docentes do curso de Graduação em Enfermagem FATEA
HORÁRIO
10h30 – 10h40

TÍTULO DOS TRABALHOS
O Conhecimento do Idoso sobre HIV/AIDS: Revisão Bibliográfica

10h40 – 10h50

Segurança do Paciente: Revisão Bibliográfica

10h50 – 11h00

A Importância dos Indicadores de Qualidade na Assistência de Enfermagem

11h00 – 11h10

Síndrome de Burnout em Acadêmicos de Enfermagem: Revisão de Literatura

11h10 – 11h20

A Incidência de HIV em Idosos no Brasil: Uma Revisão Bibliográfica

Terça-feira – 22/10
Abertura Oficial – Direção e Comissão Organizadora
Sessão Oral – Auditório Pasin
Horário: 16h00 – 18h50
Mediadores: Prof. Dr. Eduardo Codaro / Prof. Dr. Rosinei Ribeiro / Isabella
Grego
HORÁRIO
16h00 – 16h10

TÍTULO DOS TRABALHOS
Capacitação de Recursos Humanos para Atender ao Pré-Sal: Engenharia
Brasileira
Criação de Biblioteca de Móveis para Software e Mapeamento para

16h10 – 16h20

Movelaria em Lorena/SP
Avaliação da Cadeia Produtiva e a Definição de Padrões de Qualidade de

16h20 – 16h30
16h30 – 16h40

Novos Produtos Aplicados à Indústria de Arquitetura: Dados Preliminares
Construção Simbólica e Cultural da Marca Olímpica Rio 2016
Criação de uma Marca de Arroz Especial em Conjunto com sua Embalagem:

16h40 – 16h50

Desenvolvimento de Cultura e Sociedade no Vale do Paraíba

Implantação de Metodologias de Aprendizagem Ativa em uma Escola de
16h50 – 17h00

Engenharia
Pesquisa da Participação das Micro e Pequenas Empresas nas Compras

17h00 – 17h10

Eletrônicas do Governo Federal e do Governo Estado de São Paulo
Comparativo entre a Participação de Micros e Pequenas Empresas na

17h10 – 17h20

Economia Paulista nas Compras Eletrônicas da Administração Pública do
Estado de São Paulo
Difusão e Popularização da Ciência e Tecnologia por Meio de Veículo de

17h20 – 17h30

Massa
Estudo Interdisciplinar acerca de Movimentos Sociais Organizados (MSO),

17h30 – 17h40

Tecnologias Sociais e Produção Artesã: Uma Relação entre Design de
Produto e Engenharia de Materiais

17h40 – 17h50

A Concentração do Capital Intelectual como Falta de Planejamento Regional
Sistema para Gerenciamento de Pequeno e Médio Negócio: Uma Perspectiva

17h50 – 18h00

sob a Modelagem Nosql
A Música em Sala de Aula: Uma Transdisciplinaridade no Ensino de Língua

18h00 – 18h10

Portuguesa e Literatura
Análise do Mapeamento do Fluxo de Processos Aplicado ao Lean

18h10 – 18h20

Manufacturing: Estudo de Caso

18h20 – 18h30

A Questão Ética nos Anúncios Publicitários

18h30 – 18h40

Um Novo Modelo de Revista para o Vale Histórico

18h40 – 18h50

Uma Análise da Intertextualidade como Estratégia Persuasiva da Publicidade

Terça-feira – 22/10
Sessão Oral – Auditório Clarice Lispector
Horário: 16h00 – 19h00
Mediadores: Prof. Dr. Paulo Sena / Prof. Dr. Ricardo Mendonça / Camila
Loricchio
HORÁRIO
16h00 – 16h10

TÍTULO DOS TRABALHOS
Submissão Comportamental do Ser Humano

16h10 – 16h20

Dramas do Cotidiano Brasileiro
Análise Comparativa das Obras ”Palestina – Uma Nação Ocupada” e ”Notas

16h20 – 16h30

Sobre Gaza”, de Joe Sacco

16h30 – 16h40

Informação Genética e Consentimento Expresso, Limites Ético-Jurídicos

16h40 – 16h50

Gestão Democrática na Escola Pública Municipal: Um Estudo de Caso
Vídeo aulas: A Produção audiovisual como complementação pedagógica para

16h50 – 17h00

ações práticas complexas

17h00 – 17h10

Analfabetismo Funcional – Um Estudo de Caso

17h10 – 17h20

A Música no Comportamento dos Jovens na Cidade de Lorena
“Orgulho e Preconceito” de Jane Austen e o Romance Inglês: análise da obra

17h20 – 17h30
17h30 – 17h40

com enfoque nas personagens femininas
Formação do Pedagogo – A Vivência do Estágio Obrigatório em Área Rural
Proposta de uma Sequência Didática no Ensino Superior: Uma Experiência

17h40 – 17h50

Interdisciplinar
Arte com Giz – Compreendendo o Mundo e as Ciências Através de

17h50 – 18h00

Atividades Pedagógicas
O Facebook como Ferramenta de Ensino e Aprendizagem: Uma Experiência

18h00 – 18h10
18h10 – 18h20

no Ensino Superior
Atividades Lúdicas para Compreender Conceitos Científicos
Duas Mulheres sobre a Ótica da Sociedade Preconceituosa: Bola de Sebo e

18h20 – 18h30

Geni

18h30 – 18h40

Página no Facebook Utilizada como Ferramenta de Apoio ao Ensino da Ética

18h40 – 18h50

Práticas Educativas em Espaço Não Escolar

18h50 – 19h00

Projeto: Preparando-se para Concursos Públicos

Terça-feira – 22/10
Sessão Oral – Sala 38
Horário: 16h00 – 19h00
Mediadores: Prof. Dr. José Wilson / Prof. Me. Neide Arruda / Flávio Ballot
HORÁRIO
16h00 – 16h10

TÍTULO DOS TRABALHOS
Interdisciplinaridade: Uma Experiência por Meio do TCC do Ensino Médio

16h10 – 16h20

A Interação entre o Professor e o Aluno no Processo Educacional

16h20 – 16h30

O que Leva uma Pessoa a Fazer o Aborto no Brasil: Um Estudo

16h30 – 16h40

Um Estudo sobre o Desafio dos Universitários: Viver em República

16h40 – 16h50 O Envolvimento da População de Guaratinguetá com a Festa de São Benedito
Novas Tecnologias: Uma Nova Relação entre Católicos e Jovens
16h50 – 17h00
17h00 – 17h10

Uma Análise da Violência no Desenho Animado Tom e Jerry
Análise da Viabilidade de Transformação de uma Microempresa do Setor

17h10 – 17h20
17h20 – 17h30

Alimentício em uma Rede de Franquia de Sucesso
Em Busca do Código Ideal para o Receptor Total
Desenvolvimento de Oficina de Brinquedos com Material Reciclável – Uma

17h30 – 17h40
17h40 – 17h50

Experiência
A Influência da Família no Desempenho Escolar dos Filhos
Viagens Ao Exterior: A Análise das Transformações, Consequências de

17h50 – 18h00

Variadas Influências Culturais Distintas
Elaboração de Vídeo - Documentário sobre o Processo de Produção de um

18h00 – 18h10

DVD Musical

18h10 – 18h20

Análise do Programa Pânico na Band

18h20 – 18h30

Análise do Programa Televisivo “Encontro com Fátima Bernardes”
Rainhas do Campo: Mulheres que Quebram Preconceitos Dentro das Quatro

18h30 – 18h40
18h40 – 18h50

Linhas
Educação para a Vida: O Lado Certo do Consumo Infantil
Dos Campos para a Mente do Consumidor: A Evolução do Marketing

18h50 – 19h00

Esportivo no Brasil

Terça-feira – 22/10
Sessão Painel – Pórtico / Prédio Teresa de Jesus
Horário: 18h00 – 19h00

Mediadores: Prof. Dr. Rosinei Ribeiro / Prof. Dr. Humberto Felipe / Bianca
Martins / Leoni Cordeiro
TÍTULO DOS TRABALHOS
Redesign do Processo de Confecção de Imagens Sacras no Município de Aparecida-SP:
Aprimoramento do Projeto
Diretrizes para o Desenvolvimento de uma Materioteca: Fase 3
Desenvolvimento de Ferramentas de Análise Ergonômica
Obtenção e Estudo das Propriedades Físicas das Fases Nb5Ge3 E Nb5Si3 Estabilizadas Com N
Tratamento de Superfície em Relação à Corrosão com Aplicação ao Setor Moveleiro em
Arquitetura de Interiores
Produção de um Produto Audiovisual para Internet
Super Computador IBM O Mais Rápido do Mundo
Segredos da Propaganda Impressa
A Diversidade Sexual dos Egressos de Determinada Instituição de Ensino Superior
Acessibilidade nas Principais Vias Urbanas do Centro do Município de Lorena
Criatividade Reflexiva: As Contribuições da Poesia para Formação dos Alunos
Projeto Lista de Desejo
Análise das Estratégias Persuasivas no Conteúdo Audiovisual do Programa Porta dos Fundos
Aplicabilidade da Responsabilidade Social
A Importância de Estudar a Linguagem Corporal no Meio da Comunicação
A Utilização do Esgoto Doméstico, Especificamente de Águas Cinza, e sua Aplicação na Irrigação
por Gotejamento, em Hortas ou Plantações de Pequeno e Médio Porte
A Expansão da Videoarte com a Internet
Utilização PMI para Implantar Sistema
Os Desafios na Utilização das Redes Sociais no Ensino a Distância
Gerenciamento de Projeto de Confecção E-Commerce

O Urbanismo sem Fronteira, Melhorando a Mobilidade da População
Projeto Integrado de Edificação: Construção com Garrafas Pet
Estudo de Caso do Redesign da Marca Sllalow
HP: A História de Empreendedorismo de Bill Hewlett e David
Análise Ergonômica de Posto de Trabalho
O Gênero Textual Fanzine: Um Estudo com os Alunos do Ensino Superior
Sistema de Rodas Esféricas Multidirecional
O Estudo da Tragédia Grega, Édipo Rei, Por Meio da Linguagem Teatral

Quarta-feira – 23/10
Sessão Oral – Auditório Pasin
Horário: 16h00 – 19h00
Mediadores: Prof. Dr. Cláudia Lysia / Prof. Dr. Jorge Rosa / Natalha Carvalho
HORÁRIO
16h00 – 16h10

TÍTULO DOS TRABALHOS
Laboratório de Ergonomia Anamaria de Moraes (Laerg) – Fatea:
Popularizando a Ergonomia em Benefício da Pesquisa e do Trabalhador
Formação de Engenheiros dentro de uma Universidade em Perspectiva de

16h10 – 16h20

Ciência, Tecnologias e Sociedade
O Contexto das Relações entre Turismo e Trabalho Local na Cidade De

16h20 – 16h30

Delfim Moreira – MG
A Percepção Pedonal pela Pessoa com Mobilidade Reduzida: Um Olhar

16h30 – 16h40

para a Região Central Da Cidade De Itajubá, MG
Inclusão Social: Os Desafios de se Implantar a Inclusão Social no Ambiente

16h40 – 16h50

Escolar: Formação do Professor – EFI

17h00 – 17h10

O Uso do Esquete Teatral para o Ensino de Literatura: Ampliando
Conhecimento por Meio da Interpretação Literária
Sala de leitura: Cultivando o Prazer de Ler para Mudanças

17h10 – 17h20

Alfabetização Digital dos Professores de Nível Superior do Vale

16h50 – 17h00

Análise das Propagandas Governamentais/Ministério da Educação como
17h20 – 17h30

Estratégia de Conscientização para Leitura Através do Rádio

17h30 – 17h40

Análise Feita Sobre os Depoimentos a Respeito do Coletivo Fora do Eixo

17h40 – 17h50

Os Curtas: Linguagens e Características

17h50 – 18h00

Análise dos Elementos Dramáturgicos na Rádionovela sobre Autismo

18h00 – 18h10

Do Funk ao Funk
Análise Linguística dos Programas da TV Aberta “Agora é Tarde” e

18h10 – 18h20

“Programa do Jô”

18h20 – 18h30

A Revolução dos Bichos: Análise dos Discursos Persuasivos

18h30 – 18h40

Opinião: Será uma Necessidade?
A Qualidade dos Serviços Prestados e a Satisfação dos Usuários de

18h40 – 18h50
18h50 – 19h00

Terminais Rodoviários: Estudo de Caso
DFMA: Metodologia para Desenvolvimento em Projetos Industriais

Quarta-feira – 23/10
Sessão Oral – Auditório Clarice Lispector
Horário: 16h00 – 19h00
Mediadores: Prof. Me. Jefferson Moura / Prof. Dr. Emerson Raymundo / Maria
Carolina Dias / Wilton Júnior
HORÁRIO
16h00 – 16h10
16h10 – 16h20

TÍTULO DOS TRABALHOS
A Contribuição da Responsividade para Formação de Leitores CríticoReflexivos
Rádio INOVA FM – Uma Experiência de Participação
O Uso de Jogos Educativos como Estratégia de Nivelamento de Língua

16h20 – 16h30

estrangeira no Ensino Superior
Cognição Estudantil: Um Caminho para o Ensino-Aprendizagem e

16h30 – 16h40

Compreensão das Profissões
A Capa do Livro como Subsídio à Leitura Crítica: Contribuições da

16h40 – 16h50

Linguagem Verbo-Visual à Leitura Literária no Ensino Médio
Elaboração de um Produto Audiovisual para Web – Canal de Culinária

16h50 – 17h00
17h00 – 17h10

Vegetariana no Youtube
Aplicação de Atividades Educativas Práticas e Lúdicas sobre a Dengue no

Ensino Fundamental II
As Representações Corporais nas Fotografias dos Jovens na
17h10 – 17h20

Contemporaneidade: Uma Proposta de Pesquisa
Implementação de um Sistema de Gerenciamento para uma Instituição

17h20 – 17h30
17h30 – 17h40

Social
DIF Concept Book: Conceito, Processo e Realização
A História e o Desenvolvimento da Maquiagem ao Longo dos Anos e na

17h40 – 17h50

Televisão – Do SD ao HD

17h50 – 18h00

HPV, Um Inimigo Silencioso

18h00 – 18h10

Voluntariato
Germinação – Um Experimento Para a Sensibilização e Compreensão da

18h10 – 18h20

Vida

18h20 – 18h30

Análise Do Roteiro do Curta-Metragem Ilha das Flores

18h30 – 18h40

A TV Aparecida como Veículo de Educação Não-Formal

18h40 – 18h50

Gênero Discurso Peça Teatral; Uma Adaptação da Obra Dom Casmurro
Leis de Incentivos Fiscais Processos Burocráticos e Adaptação de Projetos

18h50 – 19h00

Áudio Visuais

Quarta-feira – 23/10
Sessão Painel – Pórtico / Prédio Teresa de Jesus
Horário: 18h00 – 19h00
Mediadores: Prof. Me. Henrique Galvão / Prof. Me. André Prado / Prof. Me. Adriano Sorbile
TÍTULO DOS TRABALHOS
Crescimento e Estudo das Propriedades Físicas de Monocristais de MoO2
Estudo da Viabilidade Celular
Influência da Concentração do Sulfato de Sódio no Tamanho de Micro-Esferas de Parafina Obtidas
por Suspensão
Determinação da densidade a verde de biocompósitos de aço inox 316L/TiC/polietileno e aço inox
316L/HA/polietileno
Microsoft e Suas Tecnologias

Arranjos Físicos: Logística de Acessos aos Prédios do Campus por Pessoas Sem/Com
Necessidades Especiais
O Cenário de Mudanças Climáticas na Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte,
SP. Um Produto de Estudos do Etnoecodesign
Linha de Produção de Brinquedos em “U”
Desenvolvimento de um Mobiliário Urbano que Permita o Usuário ter Acesso ao Sistema
Rodoviário de Transporte Público
A Interdisciplinaridade do Design e a Materialização da Imagem Mental
Síntese de Hidroxiapatita pelo Método de Precipitação Via Úmida
O Sucesso da Marca Melissa no Vale do Paraíba
Como as Empresas podem Utilizar o Marketing Sensorial
A Análise do Programa Radiofônico: “Missão Impossível”
Hospital Universitário: Humanização e Sustentabilidade nos Ambientes de Saúde
A Química e os Medicamentos
O Gênero Dramático no Rádio: A Experiência de uma Radionovela Educativa: “O Amor não tem
Cor”
Bolha de Sabão como Recurso Pedagógico para os Anos Iniciais do Ensino Fundamental
Avaliação da Atividade Larvicida de Diferentes Extratos de Plantas sobre Larvas de Aedes Aegypti
Uso de Armadilhas do Tipo Ovitrampa para Detecção Precoce de Culicídeos em uma Área Urbana
do Município de Taubaté
Marketing no Facebook
O Google Docs nas Empresas
Plano de Comunicação Interna para a Empresa Farma 7 Farmavale & Cia
Projeto Saúde Universitária Permacultura: Práticas para ser Implantada no Projeto do Centro de
Comunicação e Educação Ambiental - FLONA
Urbanismo: Acessibilidade na Cidade de Lorena
Instituições de Longa Permanência como Ambientes de Socialização: Um Estudo de Caso
A Heterogeneidade Tipológica no Gênero Discursivo
“Memorial Justificativo”
Jornalismo Esportivo: Análise das Resenhas dos Ex

Quinta-feira – 24/10
Sessão Oral – Auditório Pasin
Horário: 16h00 – 18h30

Mediadores: Cristina Fukugauchi / Ana Paula Belo / Eriane F. Carvalho
HORÁRIO
16h00 – 16h10

TÍTULO DOS TRABALHOS
Aplicação do Corte por Jato D’água para Anéis em Ágata e Análise do Corte
pelo Processo de Digitalização
Análise do Comportamento à Corrosão em Revestimento Metálico à Base de

16h10 – 16h20

Zinco em Caixas Metálicas de Aço AISI 1020 Aplicadas no Transporte de
Equipamentos na Indústria do Petróleo e Gás
Ciências Naturais – Experiência, Reflexão para Compreender o Espaço em que

16h20 – 16h30
16h30 – 16h40

Vive
O Rádio como Ambiente de Reflexão para o Professor
Cool Hunting: Novos Métodos para Estudo de Tendências de Mercado a Partir

16h40 – 16h50

da Utilização do Ciberespaço como Ambiente de Representação e Pesquisa
Análise de Viabilidade Técnica e Econômica para o Startup de uma Empresa de

16h50 – 17h00

Artefatos em Gesso

17h00 – 17h10

Histórias de Superação. A TV como Espelho da Sociedade

17h10 – 17h20

Estimativas de Flamabilidade da Vegetação

17h20 – 17h30

Marketing Esportivo: Ferramenta para Rejuvenescer a Aparência das Marcas

17h30 – 17h40

O Meme Quintal na Escola de Educação Infantil
Campanha de Conscientização para Adoção e Arrecadação de Fundos para as

17h40 – 17h50
17h50 – 18h00
18h00 – 18h10

Crianças e Adolescentes no Município de Lorena-SP
Aparecida: A Fé de um Povo Peregrino
Transição do Ensino Médio para Ensino Superior: Um Gargalo na Educação
Brasileira
Análise das Expressões das Classes Populares por Meio dos Objetos da Sala

18h10 – 18h20

das Promessas
Técnicas Sustentáveis Aplicadas ao Combate de Alagamentos Urbanos pela

18h20 – 18h30

Utilização de Pavimentos Permeáveis de Baixo Custo

Quinta-feira – 24/10
Sessão Oral – Auditório Clarice Lispector
Horário: 16h00 – 18h30

Mediadores: Prof. Me. Cristina Bento / Luis Blacutt / Ana Clara Alves
HORÁRIO
16h00 – 16h10

TÍTULO DOS TRABALHOS
O Recurso Palavra Cruzada como Facilitador na Construção do Conhecimento:
Relato de uma Experiência

16h10 – 16h20

Governança Corporativa em Tecnologia da Informação

16h20 – 16h30

Fluência Em Inglês: Monitoria Lúdica
Os Jogos de Linguagem Específicos Utilizados pelos Jornais Impressos: Uma

16h30 – 16h40

Análise

16h40 – 16h50

Análise do Programa “Dimensão Livre” da Rádio AM: Um Estudo

16h50 – 17h00

Habitação de Interesse Social: Entre o Valor de Troca e o Valor de Uso
Acessibilidade em Pindamonhangaba: Rampas de Acesso para Eliminar

17h00 – 17h10

Barreiras Urbanísticas
Utilização da Minissérie Capitu como Complemento Educacional: O

17h10 – 17h20

Audiovisual em Parceria com a Prática da Leitura
Proposta para Implantação do Planejamento Municipal e sua Gestão como
Processo Contínuo e Permanente de Forma a Subsidiar o Desenvolvimento

17h20 – 17h30

Sustentável na RM Vale – Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral
Norte

17h30 – 17h40

Habitação de Interesse Social: Uma Análise Comparativa - Brasil e Chile

17h40 – 17h50

A História em Quadrinhos como Fonte de Aprendizagem

17h50 – 18h00

A TV em Dois Olhares
Provérbio Popular: O Uso como Recurso Didático para Estudo de Língua e

18h00 – 18h10

Literatura

18h10 – 18h20

A Metáfora Conceptual e Representações Sociais

18h20 – 18h30

Preconceito Linguístico Contra o Livro por uma Vida Melhor

Quinta-feira – 24/10
Sessão Oral – Sala 38
Horário: 16h00 – 18h00

Mediadores: Prof. Me. Everaldo Bruno / Prof. Me. Paulo Pina / Magnólia dos
Santos
HORÁRIO
16h00 – 16h10

TÍTULO DOS TRABALHOS
Currículo e Educação de Surdos: Relações de Poder sobre uma Cultura
Minoritária

16h10 – 16h20

Experimentos de Química e Física com Alunos do Ensino Fundamental I

16h20 – 16h30

Escola Tecnológica, Novas Propostas para o Ensino

16h30 – 16h40

Storytelling na Comunicação Organizacional
Felicidade Interna Bruta (FIB): Uma Análise da Essência da Felicidade Dos

16h40 – 16h50

Colaboradores no Ambiente Empresarial
Interdisciplinaridade: Uma Experiência no Ensino Superior por Meio da

16h50 – 17h00

Radionovela
Educomunicação como Proposta e Ferramenta de Ensino na Educação

17h00 – 17h10

Salesiana: O Carisma que se Atualiza para se Aproximar da Linguagem dos
Jovens de Hoje

17h10 – 17h20

Espaços Não Escolares, Mais uma Oportunidade de Atuação do Pedagogo

17h20 – 17h30

A Influência da Novela “Chiquititas” nas Crianças Década de 90
Astronomia: Sugestão de Atividades Pedagógicas para o 4º Ano do Ensino

17h30 – 17h40
17h40 – 17h50

Fundamental I
Black Bloc: Movimentos que Tornam a Violência Subjetiva
Roteiro de Programa de Televisão Educativo - Cultural como Ferramenta de

17h50 – 18h00

Desenvolvimento do Senso Crítico

Quinta-feira – 24/10
Sessão Painel – Pórtico / Prédio Teresa de Jesus
Horário: 18h00 – 19h00
Mediadores: Prof. Dr. Luciani Alvareli / Prof. Dr. Nelson Tavares / Rosana Montemor /
Danny Cristian Gomes Bustaman
TÍTULO DOS TRABALHOS
Violência Lucrativa: A Evolução da Segurança Privada em Camaquã/RS
Protozoários de Veiculação Hídrica em uma População de Idosos da Cidade de Cristina, Minas Gerais
Desenvolvimento de Produto Promocional: O Eco Design como Ferramenta de Persuasão na Escolha
de um Produto
Softwares Empregados na Análise Microestrutural de um Aço Assistido pelo Efeito TRIP
Procedimento Operacional para Produção do Piche Eletrolítico Utilizado no Setor Siderúrgico
Estudo Comparativo entre as Sacolas de Plástico, Papel e Tecido
Estudo do Potencial de Surgimento da Vida na Vizinhança Solar em Função do Tempo
Projeto Vidas Secas: A Literatura na Construção Colaborativa do Conhecimento
O Ensino da Língua Inglesa por meio do Gênero Televisão
Análise de Criação de Personagens de Teledramaturgia
Plataforma Duigo: Uma Ferramenta Gratuita para Aprendizagem Virtual da Língua Inglesa
Análise das Estratégias Persuasivas Nos Anúncios Publicitários da Coca-Cola
Produção de Rádio para Crianças do Ensino Fundamental em Lorena – SP
Utilização das Técnicas de Gerenciamento de Projeto para a Melhoria do Atendimento ao Cliente
Interno
Gênero Literário e a Linguagem Audiovisual: “A Escrava Isaura”- Uma Abordagem em Sala de Aula
Técnicas Televisivas Adequadas para Atrair o Telespectador com Déficit De Atenção
Gêneros e Formatos dos Vídeos do Canal Porta dos Fundos
Proposta de Integração de Software para a FATEC Guaratinguetá
Telefilme de Curta Duração: Uma Nova Opção para o Mercado Televisivo Brasileiro
Informática na Educação: O Papel do Educador Frente ao Uso dos Softwares Educacionais
Black or Black – Roupas e Acessórios
E-Commerce: A Participação dos Chineses Nesse Empreendedorismo Virtual

A Atual Gestão da Apple após a Era de Steve Jobs
Itautec – Destaque na Computação de Alta Performance
Guerrilha SIM: O Design e o Marketing como Aliados na Guerra de Mercado
Reestruturação do Bairro Novo Horizonte: Inclusão Sócio-Espacial e Mobilidade sem Fronteiras
Análise do Crescimento Espacial Urbano do Município de Lorena
Introdução à Arquitetura e Urbanismo: Uma Metodologia de Análise Socioespacial
Adaptação Literária de Clássico para HQ
A Transposição de Obras Literárias para a Linguagem Cinematográfica: ”O Curioso Caso de
Benjamin Button”
O Poder do Facebook no Engajamento da Marca
Cenário dos Aços Avançados
Análise Morfológica da Corrosão por Pites em Aço Inoxidável ABNT 304 Via Salt Spray
Efeitos Colaterais da Mensagem Subliminar em Crianças de Até Oito Anos

MELHORES TRABALHOS – X ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E
VIII MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO

TÍTULO

AUTOR

COAUTOR

COAUTOR

COAUTOR

COAUTOR

COAUTOR

ORIENTADOR

A importância da
família com o individuo
de lesão medular

Diana
Ribeiro
Constatino

Jéssica
Maria de
Souza
Lima

Luiza
Mariana
Silva de
Araújo
Faria

Nelson
Rodrigo
Faria
Almeida

Vera
Lúcia
Souza

Renata
Santos
Bastos
Pimenta

Claudia Lysia de
Oliveira Araújo

Suplementação de ácido
graxo ômega-3 em
indivíduos em
treinamento de força
Avaliação da exposição
da equipe de
enfermagem à radiação
em centro cirúrgico
A importância dos
indicadores de qualidade
na assistência de
enfermagem
Síndrome de burnout em
acadêmicos de
enfermagem: revisão de
literatura
QUALIDADE

Yuri
Gonçalves
Zeni de
Oliveira

Thales
Felippe
Leandro
da Silva

Cindy
Gonçalves
Zeni de
Oliveira

-

-

-

Glauce Gonzaga
Silva

Fabíola
Querido

-

-

-

-

-

Vanessa de Brito
Poveda

Camilla
Auxiliadora
Moliterno

-

-

-

-

-

Claudia Lysia de
Oliveira Araújo

Alison
Francisco

Mônica
Leite

Hercules
Carmo

-

-

-

Claudia Lysia de
Oliveira Araújo

Mariane
Eloy Dotti

-

-

-

-

-

Claudia Lysia de
Oliveira Araújo

Wilton
Antonio
Machado
Junior

João da
Cruz
Payão
Filho

Jorge
Gomes do
Couto

Luciani
Vieira
Gomes
Alvareli

-

-

Rosinei Batista
Ribeiro

Camila
Loricchio
Veiga

José
Lourenço
Júnior

Nelson
Tavares
Matias

Bianca
Siqueira
Martins
Domingos

-

-

Rosinei Batista
Ribeiro

Márcio
Vinícius
Nogueira
de Sá

Jéssica
Leite
Fisco
Magalhães

-

Neide Aparecida
de Oliveira
Arruda

NUTRICIONAL DOS
DISCENTES DE UMA
ESCOLA DE NIVEL
MÉDIO DO INTERIOR DO
VALE DO PARAÍBA

Capacitação de recursos
humanos para atender ao
pré-sal: engenharia
brasileira
Criação de biblioteca de
móveis para software e
mapeamento para
movelaria em lorena/SP
Elaboração de vídeodocumentário sobre o
processo de produção de
um DVD musical

-

-

-

Determinação da
densidade a verde de
biocompósitos de aço
inox 316l/tic/polietileno
e aço inox
316l/ha/polietileno
Avaliação da atividade
larvicida de diferentes
extratos de plantas sobre
larvas de aedes aegypti
Uso de armadilhas do
tipo ovitrampa para
detecção precoce de
culicídeos em uma área
urbana do município de
Taubaté
Permacultura: práticas
para ser implantada no
projeto do centro de
comunicação e educação
ambiental - FLONA
A percepção pedonal
pela pessoa com
mobilidade reduzida:
um olhar para a região
central da cidade de
Itajubá, MG
O uso do esquete teatral
para o ensino de
literatura: ampliando
conhecimento por meio
da interpretação literária
Proposta para
implantação do
planejamento municipal
e sua gestão como
processo contínuo e
permanente de forma a
subsidiar o
desenvolvimento
sustentável na RM Vale
– região metropolitana
do Vale do Paraíba e
Litoral Norte

Renan
Carneiro da
Rocha

Rodrigo
YugiIkuta
Tobisawa

Gilbert
Silva

Gerson
Avelino
Fernandes

-

-

Gilbert Silva /
Gerson Avelino
Fernandes

Larissa
Imaculada
da Costa
Sobrinho

Gilsimara
Grasielli
dos Santos

Fábio
Nunes
Vieira da
Silva

Ana
Cecília de
Paula

-

-

Francine Alves
da Silva Coelho

Ana Cecília
de Paula
Lourenço

Larissa
Imaculada
da Costa
Sobrinho

Fábio
Nunes
Vieira da
Silva

Gilsimara
Grasielli
dos Santos

-

-

Francine Alves
da Silva Coelho

Yan de
Carvalho
Nogueira

-

-

-

-

-

Márcio Evaristo
da Silva

Mariza
Helena
Machado

Josiane
Palma
Lima

-

-

-

Danilo
Passos
Santos

Rodolfo
do
Nasciment
o Macedo

-

-

-

-

Luciani Vieira
Gomes Alvareli

Rosana S.
Vieira

Fabiana
Felix do
Amaral
Silva

-

-

-

-

-

-

Josiane Palma
Lima

A capa do livro como
subsídio à leitura crítica:
contribuições da
linguagem verbo-visual
à leitura literária no
ensino médio
Elaboração de um
produto audiovisual para
web – canal de culinária
vegetariana no youtube
Análise do roteiro do
curta-metragem ilha das
flores
Síntese de hidroxiapatita
pelo método de
precipitação via úmida
Fluência em inglês:
monitoria lúdica
Acessibilidade em
pindamonhangaba:
rampas de acesso para
eliminar barreiras
urbanísticas

Ivan
Domingos
Oliveira
Reis

-

-

-

-

-

Miriam
BauabPuzzo

Priscilla
Cabett
Santos

-

-

-

-

-

Jefferson José
Ribeiro de
Moura

Fabrine
Duarte
Cypriano

-

-

-

-

-

Neide Aparecida
Arruda de
Oliveira

Rossano
Gimenes

Gilbert
Silva

Gerson
Avelino
Fernandes

-

-

-

-

-

-

-

Gustavo
Rodrigues
dos Santos
Jonathan
Florentino
Silva
Vitória
Rocha

-

Keila
Amanda
de
Camargo
Campos
Jéssica
Moreira
Moraes de
Andrade

-

Gerson Avelino
Fernandes

-

Luciani Vieira
Gomes Alvareli

-

-

-

-

-

-

Luiz Fernando

Juliana A.
Silva Leite

-

-

-

Mary Mitsue
Yokosawa

A história em
quadrinhos como fonte
de aprendizagem

Thamires
Heloise dos
Santos

Estudo comparativo
entre as sacolas de
plástico, papel e tecido

Elaine
Cristina S.
Araújo

Projeto vidas secas: a
literatura na construção
colaborativa do
conhecimento

Tamires
Galdino
Vieira

-

-

-

-

-

Luciani Vieira
Gomes Alvareli

O ensino da língua
inglesa por meio do
gênero televisão

Mariana
Bastos de
Magalhães
Davini

-

-

-

-

-

Neide Arruda de
Oliveira

Aline
Cristina
Rodrigues
Sabino

-

-

-

-

-

Neide Aparecida
de Oliveira
Arruda

Karen
Rodrigues
da Silva

Lauren da
Cunha
Duarte

Wilson
Kindlein
Jr

-

-

-

Gênero literário e a
linguagem audiovisual:
“a escrava isaura”- uma
abordagem em sala de
aula
Aplicação do corte por
jato d’água para anéis
em ágata e análise do

-

corte pelo processo de
digitalização
Transição do ensino
médio para o ensino
superior: um gargalo na
educação brasileira

Wilton
Antonio
Machado
Junior

-

-

-

-

-

Luciani Vieira
Gomes Alvareli

Currículo e educação de
surdos: relações de
poder sobre uma cultura
minoritária

Katia
Regina
Conrad
Lourenço

-

-

-

-

-

-

DFMA: metodologia
para desenvolvimento
em projetos industriais

Natalha
Gabrieli
Moreira
Carvalho

Luiz
Fernando
Vargas
Malerba
Fernandes

Maria
Carolina
Dias de
Moraes
Borges

-

-

-

Rosinei Batista
Ribeiro

Ana Clara
Alves de
Toledo

-

-

-

-

-

Maria Cristina
Marcelino Bento

Nicolas
Branco
Vieira

-

-

-

-

-

Jefferson José
Ribeiro de
Moura

Luiz
Fernando
de Lima

-

-

-

-

-

Marcus Vinicius
Dias Garcia

Bianca
Siqueira
Martins
Domingos

-

-

-

-

-

Adilson da Silva
Mello e Rosinei
Batista Ribeiro

Sabrina
Suzan
Ferreira de
Abreu

-

-

-

-

-

Luciani Vieira
Gomes Alvareli

ASTRONOMIA:
SUGESTÃO DE
ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS PARA
O 4º ANO DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
Histórias de superação.
A TV como espelho da
sociedade
Técnicas sustentáveis
aplicadas ao combate de
alagamentos urbanos
pela utilização de
pavimentos permeáveis
de baixo custo
Estudo interdisciplinar
acerca de movimentos
sociais organizados
(MSO)
Língua portuguesa:
novas abordagens para
aprendizagem no ensino
médio

FOTOS DO EVENTO

Resumos Simples - 2013

Graduação: Biológicas
PROTOZOÁRIOS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA EM UMA POPULAÇÃO DE
IDOSOS DA CIDADE DE CRISTINA, MINAS GERAIS
Fábio Nunes Vieira da Silva
vienufabio@hotmail.com
Larissa Imaculada da Costa Sobrinho
Ana Cecília de Paula Lourenço
Gilsimara Grasielli dos Santos
Universidade de Taubaté - UNITAU

Orientador: Francine Alves Coelho
Resumo do Trabalho:

As doenças infecciosas e parasitárias ainda constituem um dos principais problemas de
saúde pública, resultando em altos índices de morbidade, associados principalmente a
quadros diarréicos, de desnutrição e comprometimento do desenvolvimento físico e
mental. No Brasil as doenças causadas por protozoários intestinais têm apresentado
elevados índices de infecção, com maior prevalência nas populações de nível
socioeconômico baixo cujas condições ambientais e de saneamento são inadequadas. A
presença de protozoários intestinais, sejam eles parasitos ou comensais, podem servir
como bio-indicadores das condições sociais, ambientais e sanitárias de uma população e
o estudo de sua prevalência pode auxiliar na tomada de decisões técnicas e nas ações
dos serviços de saúde. Além das espécies obrigatoriamente parasitárias, o homem pode
albergar também alguns organismos comensais, estes apesar de não trazerem dano ao
seu hospedeiro, são capazes de desencadear quadros diarréicos de longa duração, dentre
as espécies mais freqüentes destacam-se: Entamoeba coli, Iodamoeba butschilli,
Endolimax nana e Blastocystis hominis. Esses protozoários apresentam ampla
distribuição geográfica prevalecendo principalmente em áreas onde o saneamento
básico é inadequado. A transmissão pode ser direta (fecal-oral) ou indireta, sendo estes
organismos facilmente veiculados pela água, podendo assim contaminar os alimentos, o
solo e com isso umá grande variedade de hospedeiros. Nos indivíduos com sistema
imunológico competente estes organismos podem causar diarréia de curta duração,
entretanto nos imunocompetentes, dentre estes, crianças e idosos a diarréia pode
persistir por período maior. O idoso apresenta condições que o predispõe à aquisição de
infecções que podem interferir na sua qualidade de vida, essa suscetibilidade está

associada à diminuição das funções fisiológicas d o sistema imunológico. Mediante o
exposto, o objetivo do presente estudo foi verificar a ocorrência de protozoários de
veiculação hídrica em uma população de idosos da cidade de Cristina, Minas Gerais. O
estudo foi realizado em um lar de idosos localizado no município de Cristina, Minas
Gerais. Foram distribuídos 36 Kits coletores, dos quais 30 (83%) retornaram. As
amostras fecais foram coletadas em triplicatas, em dias alternados, com auxílio do Kit
comercial TF-TEST, as mesmas foram transportadas até o Laboratório de Parasitologia
da Universidade de Taubaté e processadas segundo indicação do fabricante. A leitura
das amostras foi realizada em duplicata, com o auxilio de microscópio óptico com
aumentos de 10 e 40 vezes. Para levantamento de fatores sócioambientais e coleta dos
dados relacionados ao estado de saúde dos idosos foi aplicado um questionário
composto

de

questões

abertas

e

fechadas.

Com

relação

aos

resultados

coproparasitológicos, observamo s que 13 (43,33%) das amostras analisadas estavam
positivas. Todos os indivíduos apresentavam organismos comensais, não sendo
observada a presença de parasitos patogênicos. As espécies observadas foram
Entamoeba coli (46,15%), Endolimax nana (46,15 %), Blastocystis hominis (23,03 %) e
Iodamoeba butschlii (7,69 %). No que concerne ao levantamento de fatores
sócioambientais todos relataram consumir água de mina sem tratamento, o exame
coproparasitologico é realizado raramente, sendo que os mesmo não apresentam
quadros de diarréia ou cólicas intestinais. Frente ao exposto, podemos concluir que a
presença de protozoários comensais na população de idosos pode estar relacionada com
o tipo de água consumida, fazendo-se necessário a adoção de medidas profiláticas,
como a filtragem ou fervura da água antes do consumo.
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Resumo do Trabalho:
Segundo o modelo do Big-Bang, nos primeiros minutos do universo formaram-se os
primeiros átomos de hidrogênio e hélio, que posteriormente deram origem as primeiras
estrelas. Dentro dessas estrelas outros elementos da tabela periódica foram produzidos,
dando origem a elementos mais pesados (em astronomia, estes são chamados de
metais). Os metais recém produzidos durante e nascimento de novas estrelas, eram
ejetados para o meio interestelar no momento de explosão de supernovas, enriquecendo
esse meio e consequentemente as sucessivas estrelas. Com o passar do tempo a presença
dos metais no Universo foi um dos requisitos para formação de planeta, durante a
formação estelar. Alguns planetas, devido as distancias especificas em relação a estrela
(região de zona habitável), podem possuir água na forma líquida, requisito essencial
para a origem e manutenção da vida (como conhecemos). Até a presente data, a vida,
não foi detectada em locais fora do nosso planeta, o que o torna único. O objetivo desse
trabalho foi quantificar o grau de dificuldade do surgimento de vida em torno de outras
estrelas na vizinhança solar em função do tempo (ao longo da evolução da Galáxia).
Assim, foi criada uma hipótese que define grandeza de parâmetros matemáticos a partir
dos valores da taxa de formação estelar no artigo ROCHA-PINTO et. al. (2000) e
metalicidade das estrelas da vizinhança solar, no artigo de ZHUKOVSKA et. al. (2008),
usando programa Origin7®. Foi realizado um ajuste linear para encontrar o coeﬁciente
angular e o linear da reta que melhor se ajustasse aos dados. A partir dos valores obtidos
por ROCHA-PINTO et. al. (2000), foi encontrado uma função matemática para T(t) =
1.65-0.08*t, que mostrou uma diminuição na taxa de formação estelar. Já para
ZHUKOVSKA et. al. (2008), foi encontrado a função matemática M(t) = -0.53+0.05*t,
que salientou que a metalicidade aumenta linearmente com o tempo. A hipótese sugere
que daqui a cerca de 6 bilhões de anos, aproximadamente, o potencial de surgimento de
vida espontânea por unidade de volume atingirá um valor máximo (possibilidade de

vida), a partir daí haverá uma diminuição nesse potencial. Há possibilidade de
existência de vida para além do nosso planeta, seja esta semelhante ou diferente da vida
terrestre, mas são determinadas condições, como quantidade de estrelas, posição do
planeta referente a essa estrela, quantidade de metais, entre outros fatores, que
condicionarão a forma de manifestação da vida.
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Resumo do Trabalho:
A dengue é uma infecção viral transmitida pelo mosquito A. aegypti, originário da
África considerado cosmopolita em função de sua ampla capacidade de dispersão e
adaptação. Por sua estreita associação com o homem, este inseto a principio
demonstrava uma predisposição a ambientes urbanos, entretanto com o passar do tempo
este passou a ser observado também em áreas rurais. O ciclo evolutivo das espécies do
gênero Aedes compreende uma fase de vida aquática, com a presença de ovos, quatro
estágios larvais e pupa, e um estágio de vida terrestre com a presença de mosquitos
adultos. O controle dos imaturos e adultos atualmente é realizado por larvicidas e
inseticidas, no entanto o uso abusivo de inseticidas tem causado efeitos indesejáveis,
tais como a poluição ambiental, a toxicidade para humanos e outros organismos vivos,
além de levar ao surgimento de espécies resistentes. Várias pesquisas vêm sendo
realizadas com o intuito de buscar produtos naturais, principalmente extraídos de
plantas, que possam auxiliar no controle desses insetos, exercendo atividade inibidora
no desenvolvimento embrionário, na fase larval, pupal e na emergência dos adultos.As
plantas têm surgido como ferramenta promissora para a vigilância entomológica, visto
que, são importantes fontes de substâncias bioativas, com estrutura química diferente e
com diversas atividades larvicidas. Atualmente é possível observar uma grande
variedade de óleos essenciais, extraídos de plantas e frutos, com comprovada atividade
larvicida. Diante do exposto o presente estudo teve como objetivo avaliar a atividade
larvicida de diferentes extratos de plantas sobre larvas de A. aegypti. Para tal foram
utilizados extratos de Allium sativum (Alho), Mentha sp. (Hortelã) e Caryophilus
aromaticus (Cravo da Índia). O estudo foi realizado no Laboratório de Parasitologia da
Universidade de Taubaté. Para coleta das larvas foram instaladas, no Campus Bom

Conselho, armadilhas do tipo larvitrampas; para a preparação dos extratos, as plantas
selecionadas foram trituradas durante três minutos e posteriormente diluídas em água
nas seguintes proporções: Alho – 100g/1000ml, Cravo da Índia – 60 cravos/1000ml e
Hortelã 15g/500ml. Para observação da atividade larvicida, 10 imaturos foram
acondicionados em recipientes plásticos sob as concentrações de 100, 50 e 25ml de
extrato em 50ml de água. As amostras foram tratadas em duplicatas. A avaliação da
atividade larvicida foi realizada 24 horas após a exposição, por meio da observação e
contagem das larvas mortas. Dos extratos testados, os que apresentaram melhores
índices de mortalidade foram os de Alho e Cravo com 100% de eficácia em todas as
concentrações. Já o extrato de Hortelã apresentou eficácia reduzida mesmo quando em
concentrações mais elevadas. Diante do exposto é importante acrescentar a importância
dos estudos relacionados à utilização de produtos naturais no controle de espécies
vetoras, visto que os compostos de origem vegetal têm sido apontados como uma
estratégia promissora, eficiente e ambientalmente segura para reduzir a população de
larvas de mosquitos A. aegypti.
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Resumo do Trabalho:
No Brasil as espécies de culicídeos que se destacam pela sua capacidade vetorial são:
Culex quinquefasciatus, Ochlerotatus e Aedes aegypti, sendo esta última responsável
pela transmissão da mais importante arbovirose da atualidade – a dengue. Os mosquitos
vetores encontram-se distribuídos em praticamente todo território nacional, devido a sua
grande capacidade de dispersão e adaptação aos mais diversos fatores, tanto bióticos
quanto abióticos. Atualmente a grande variedade de criadouros potenciais, garante a
manutenção desses insetos junto à população humana, potencializando o risco de
epidemias. A vigilância entomológica é hoje a ferramenta metodológica mais
importante para a prevenção e controle das doenças transmitidas por culicídeos, sendo
capaz de avaliar o impacto das medidas de intervenção, por meio de coleta e análise
sistemática de informações relativas ao específico agravo. Durante a primeira quinzen a
de julho (2013), a Secretaria de Vigilância Epidemiológica do município realizou um
levantamento para Análise de Densidade Larvária (ADL) e após análise dos resultados
foi possível verificar que o bairro do Bom Conselho está entre as seis regiões com maior
índice de larvas de A. aegypti na cidade de Taubaté. Em função disso o objetivo do
presente estudo foi utilizar armadilhas do tipo ovitrampa para detecção precoce de
culicídeos em uma área urbana do município de Taubaté, São Paulo. A área escolhida
para realização do estudo foi o Campus do Bom Conselho, Universidade de Taubaté,
devido à presença do vetor e a grande circulação de indivíduos de diversas regiões do
Estado que em conjunto podem ampliar o risco de transmissão da dengue. O estudo foi
realizado durante os meses de março à agosto de 2013. Foram instaladas 15 armadilhas
para coleta de ovos de culicídeos, em locais onde anteriormente foi detectada a presença

desses mosquitos. As arma dilhas foram compostas por recipientes plásticos de cor
escura, contendo palhetas de madeira com 13,5cm de comprimento e 2,5cm de largura,
as mesmas foram imersas em aproximadamente 300 ml de água limpa e instaladas a
uma altura de 1,5m do chão. A coleta das palhetas contendo ovos foi realizada
semanalmente. Depois de coletadas as palhetas foram transportadas até o Laboratório de
Parasitologia da Universidade de Taubaté, a contagem dos ovos foi realizada com
auxílio de microscópio estereoscópio. Durante os cinco meses de coleta foram obtidos
4520 ovos, os meses que apresentaram maior e menor abundância de ovos foram
respectivamente, abril (M=507,6) e agosto (M=53,3). As armadilhas que apresentavam
maior número de ovos estavam instaladas próximas às arvores ou em locais com grande
circulação de pessoas. Todos os ovos coletados no Campus Bom Conselho foram
submetidos à eclosão e posteriormente identificados com auxílio de Chave de
Identificação, os imaturos em sua totalidade (100%) eram A. aegypti. Com base nos
resultados obtidos foi possível observar a elevada capacidade de oviposição do A.
aegypti mesmo durante os meses mais frios, comprovando assim a necessidade da
adoção de medidas de controle vetorial em todas as estações do ano, visando além da
redução dos índices de imaturos a redução do risco de transmissão da dengue.
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Resumo do Trabalho:
Os culicídeos são mosquitos hematófagos que vem se destacando pela grande
importância na transmissão de doenças em países tropicais, sendo o Aedes aegypti a
principal espécie vetora. Por apresentar grande adaptabilidade biológica, variabilidade
genética e ampla valência ecológica, esses mosquitos têm se tornado um grande
problema de saúde pública, sendo a dengue a arbovirose mais importante da atualidade.
Os culicídeos do gênero Aedes são holometábolos, ou seja, passam pelas fases de ovo,
larva (quatro estágios larvais) pupa e adulto. A diversidade de criadouros é bem extensa,
podendo ser encontrados tanto em recipientes naturais, quanto artificiais, sendo que os
mais comuns são: bromélias, ocos de árvore, caixas d’água, latas, pneus, piscinas, ralos,
potes plásticos, dentre outros. A alta capacidade de dessecação dos ovos confere
resistência frente as mais variadas condições ambientais, o que garante vantagem a o
mosquito frente as mais diversas ações de controle. Até o momento não existe vacina
contra a doença e apesar da imensa pesquisa acerca do assunto, os estudos relacionados
ao controle de imaturos ainda não surtiram impacto no controle desses insetos. Em
função disso, o presente estudo teve por objetivo verificar a eclosão de ovos de
culicídeos do gênero Aedes em condições laboratoriais. Os ovos foram coletados em
armadilhas do tipo ovitrampas, contendo palhetas de madeira, e transportados até o
Laboratório de Parasitologia da Universidade de Taubaté, sendo posteriormente
submetidos à dessecação. As palhetas com os ovos foram colocadas em estufa de
secagem durante 24 horas, sob temperatura de 50ºC. Depois desse tempo foi realizada a
contagem dos mesmos com auxílio de microscópio estereoscópico. Esse material
permaneceu estocado, em temperatura ambiente, até o momento da realização dos

testes. As palhetas contendo os ovos foram mantidas durante 07 dias em bandejas
plásticas, contendo 01 litro de água com pH em torno de 5,5 em temperatura ambiente.
Depois desse tempo, os ovos foram retirados com auxílio de um pincel e colocados em
estufa incubadora, sob temperatura de 29ºC. Para acompanhamento de eclosão dos
imaturos foi realizada checagem diária das bandejas e as larvas eclodidas foram
retiradas e sacrificadas em álcool 70% diariamente. Dos 1232 ovos coletados e
submetidos à eclosão, 386 (31,3%) eclodiram. O período necessário para eclosão foi de
2-3 dias, depois desse período não foi observado eclosão de larvas, o experimento foi
acompanhado durante 41 dias. Os resultados obtidos demonstram que mesmo expostos
às condições adversas para a eclosão, como temperatura elevada, os ovos mantiveram
sua capacidade quando em contato com a água, o que torna imprescindível o
monitoramento dessa espécie.
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Resumo do Trabalho:
O objetivo deste estudo é de identificar os fatores que impedem as mulheres de
realizarem o exame preventivo de câncer no colo do útero. É uma pesquisa
bibliográfica. Utilizou-se artigos pesquisado da Scielo e bireme do ano de 1997 a 2011,
em que foram utilizadas entrevistas com mulheres expondo seu ponto de vista com
relação ao assunto. Foi identificado impedimentos como medo do resultado,vergonha de
se expor,sendo a burocracia dos serviços de saúde,a demora na marcação do exame e
entrega do resultado como fatores que mais se destacaram,pois requerem tempo,o que as
mulheres que possuem trabalho e tarefas do cotidiano não querem perder.Verificamos a
importância de esclarecer sobre o exame,e orientar sobre as conseqüências da não
disponibilidade de um tempo para o exame uma vez ao ano.Também percebemos a
necessidade de um horário alternativo para que as mulheres que não conseguem se
adequar aos horários já existentes,pois esse se tornaram como uma barreira,que elas não
conseguiram ultrapassar.
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Resumo do Trabalho:
Atualmente, uma parcela da população se preocupa quanto à prevenção de Doenças
Sexualmente Transmissíveis, recorrendo à programas de apoio na saúde pública Porém,
de cada dez jovens brasileiros, quatro dispensam o uso de preservativo quando estão em
relacionamentos estáveis porque assumem (explicitamente ou não) um pacto de
fidelidade com seu parceiro.O objetivo do estudo é identificar na literatura cientifica o
conhecimento de alunos da Graduação em enfermagem sobre DST. A metodologia
utilizada foi a busca em banco de dados científicos. Encontramos na plataforma da
Bireme dois artigos sobre o tema. O primeiro abordava sobre o conhecimento do escolar
adolescente de uma escola pública, o outro relatava sobre os fatores psicossociais e
comportamentais associados ao risco de DST/AIDS entre estudantes do primeiro e do
último ano dos cursos de Graduação em Enfermagem e Medicina da Universidade
Estadual de Londrina. Concluímos ser importante o estudo de campo sobre esta
temática, com o intuito de detectar o saber em DST do futuro profissional de saúde em
nossa região.
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Resumo do Trabalho:
O abacate apresenta várias qualidades nutricionais como vitaminas lipossolúveis,
lipídios insaturados, proteínas, vitaminas A, B, D e E, glutationa (27,7 mg por 100g de
fruta), beta-sitosterol e fibras (DAIUTO 2010 e OLIVEIRA et al, 2009). Buscar
alternativas para a aplicação de sua polpa, na formulação de alimentos industrializados
traria grandes benefícios, mas, a comercialização do fruto processado é um desafio, já
que ele é climatério, apresenta alta taxa respiratória e alta produção de etileno póscolheita. Esses entraves provocam consequências indesejáveis como o escurecimento da
polpa e mudanças de sabor no período de armazenamento, resultantes da atividade de
enzimas, rancidez oxidativa e hidrolítica (KLUGE et al 2002 e DAIUTO 2010). A
conservação à frio preserva por mais tempo as características sensoriais (PINHEIRO et
al 2009) e, usar o abacate na formulação original do gelado trará benefícios econômicos
e á saúde dos indivíduos já que a polpa do fruto será a única fonte de gordura do
sorvete, e essa nova forma de produção e armazenamento ampliará a comercialização.
Objetivo: Fazer duas formulações de sorvete, com as variedades Hass e Fucks,
substituindo a gordura tradicionalmente usada pela polpa do abacate, determinar o perfil
de ácidos graxos, o teor e o tipo de fibras, e a vida útil dos produtos. E Também,
verificar a aceitabilidade dos sorvetes de abacate, a intenção de compra, e qual
variedade melhor se aplica à formulação de sorvetes. Metodologia: Avaliação por meio
de teste triangular, intenção de compra, aceitação global utilizando a escala hedônica de
nove pontos. E, determinação do perfil lipídico e de fibras do produto.
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Resumo do Trabalho:
O propósito do presente estudo foi avaliar os efeitos dos ácidos graxos ômega 3 (W-3)
sobre a composição corporal e ganho de massa magra de 11 indivíduos com idade entre
18 a 30 anos em treino hipertrófico de musculação. O estudo teve duração de 35 dias.
Foi feito um ajuste dietético e perdurou por todo o estudo, O treino consistiu na
utilização do programa Intensidade total na qual foram realizados em cinco dias de
treino seguidos de dois de descanso, e no mínimo de 72 horas de recuperação para cada
grupamento muscular, (60% para submáximo, 80% falha, 100% falha total, as cargas
foram aferidas mediante teste de peso máximo (teste de 1 RM). Os indivíduos foram
divididos em dois grupos, um recebendo 4g/dia de W-3 (grupo experimental) e outro
apenas realizou o treino (Grupo controle). Foram realizados medições antropométricas
antes do inicio do experimento e após . O Grupo experimental teve uma perda em 0,06
kg de massa mu scular e o Grupo controle em 1,99 kg, quanto ao percentual de gordura
o grupo controle teve um ganho de 1,53% e o grupo experimental obteve uma grande
redução de 10,66%. Há hipótese portanto, que o W-3, pode ser uma boa alternativa de
suplementação para a redução de percentual de gordura.
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Resumo do Trabalho:
Nos dias de hoje em que a obesidade, a falta de atividade física e a má alimentação
atinge a maioria dos adolescentes no mundo. A importância de se fazer um estudo que
compare a composição corporal, nível de atividade física e estado nutricional no ensino
privado com o ensino público podendo evitar um descontrole da saúde de adolescente e
ajudando a se conscientizarem sobre como manter uma ótima saúde evitando doenças.
Participaram deste estudo quarenta e cinco alunos sendo vinte e um regularmente
matriculados no 2° ano Ensino Médio do ensino público, sendo dez mulheres e onze
homens, e vinte e quatro regularmente matriculados no 2° ano Ensino Médio do ensino
particular, sendo onze mulheres e treze homens com idade de 15 a 17 anos ambas as
escolas da cidade de Lorena – SP. A pesquisa verificou o nível de atividade física por
meio do questionário IPAQ em sua versão curta; aferiu a composição corporal pelo
IMC analisou as dobras cutâneas e índice de relação cintura/quadril; verificou o estado
nutricional por meio do recordatório 24 horas (Guedes & Guedes 2003). Após as analise
dos dados a comparação do ensino particular e estadual demonstram que ambos os
grupos e sexos mesmo tendo suas diferenças socioeconômicas são ativos, os
adolescentes atualmente devido a novos estilos de vida, levando eles a buscarem
emprego precocemente a realização de cursos fora do horário normal de aula assim
tornando-os mais ativos, porem devido a isso leva a uma deficiência quanto à relevância
a alimentação correta fazendo-os ingerirem alimentos rápidos e práticos de fácil acesso
considerados ruins quanto ao seu valor nutricional.
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Resumo do Trabalho:
O Objetivo do estudo é descrever a importância da família com o indivíduo de lesão
medular traumática em sua reabilitação. É um estudo de revisão bibliográfica por meio
de análise de artigos publicados. Foram utilizados como critérios de inclusão de cinco
artigos em português no período de 2006 a 2013, feita exclusão de artigos estrangeiros e
alguns em português e pesquisado 50 artigos que se relaciona com o tema da pesquisa.
Concluindo, que a atuação da assistência do enfermeiro, junto com a família, ajuda o
indivíduo aprender a se adaptar a nova situação e ao seu novo ambiente.

Palavra chave: Lesão de Medula espinhal, Trauma medular, Reabilitação de lesão
medular, Família, Lesão medular.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

PREVALÊNCIA DE IDOSOS COM DISTÚRBIOS DE SONO NUMA
INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA
Luiza Mariana Silva de Araújo Faria
lu.ma_saf@hotmail.com
Jéssica Maria de Souza e Lima
Nelson Rodrigo Faria de Almeida
Renata Santos Bastos Pimenta
Vera Lúcia Souza
Diana Ribeiro Constantino Fatea
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Resumo do Trabalho:
O objetivo desta pesquisa é compreender os motivos pelos quais os idosos têm
distúrbios do sono em Instituições de Longa Permanência, sendo o mesmo o local onde
eles residem. É um estudo de revisão bibliográfica por meio de análise de artigos
publicados. Foram utilizados como critérios de inclusão de quatro artigos em português
no período de 2010 a 2013, feita à exclusão de artigos estrangeiros e alguns em
português e pesquisados 25 artigos que se relacionam ao tema da pesquisa. Concluindo
que o sono é fundamental para a saúde, para o equilíbrio homeostásico de um idoso em
ILPI.

Palavra chave: Distúrbios do sono, Instituições de Longa Permanência, Enfermagem.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

PREVALÊNCIA DE HIPERTENSÃO ARTERIAL EM DOCENTES NA ÁREA
DA SAÚDE
Jéssica Maria de Souza e Lima
je.lima-le@hotmail.com
Luiza Mariana Silva de Araújo Faria
Renata Santos Bastos Pimenta
Diana Ribeiro Constantino
Nelson Rodrigo Faria de Almeida
Vera Lúcia Souza
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Resumo do Trabalho:
Entendemos que os professores são elementos importantes na educação, porém estão
expostos a aspectos relacionados com saúde-doença. Este é um estudo de revisão
bibliográfica por meio de análise de artigos publicados na base de dados Bireme e
Scielo. Foram utilizados como critérios para a inclusão artigos em português no período
de 2008 a 2013 e as palavras chave. Concluindo que o estilo de vida dos professores
obteve um crescimento no agravo à saúde, sendo associado às demandas existentes no
trabalho cotidiano, devido ao estilo de vida.

Palavra chave: Hipertensão arterial, Saúde de professores, Professor e o aumento da
pressão arterial.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

QUALIDADE DE VIDA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM
Michelle Fernanda Dos Santos
nandaketty@yahoo.com.br
Edilene Dias Félix
Cristiane Alves
Tatiane Helena Fonseca
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Rosana Tupinambá Viana Frazilli
Resumo do Trabalho:
A qualidade de vida no trabalho é o maior determinante da qualidade de vida do
trabalhador. Assim sendo, o trabalho passou a ocupar um lugar central na vida do
homem, mais especificamente o trabalho organizacional. A qualidade de vida tem por
objetivo proteger o trabalhador e oferecer condições melhores tanto dentro como fora da
instituição. Visa também proporcionar um salário justo para seus funcionários. O
hospital, normalmente é um local que oferece aos seus funcionários certo risco, por ser
um ambiente penoso, insalubre e privilegiado para o adoecimento. Muitos que ali
trabalham ficam expostos a pressão psicológica e social que são submetidos, tanto
dentro da instituição como fora dela. Os profissionais de enfermagem realizam suas
atividades em condições de trabalho precárias, a qualidade de vida e a manutenção da
saúde ficam prejudicadas. Realizam jornadas de trabalho cansativas, pouca demanda de
profissionais para a realização das atividades e a pressão que cada procedimento exige
de cada um no ambiente hospitalar. O profissional precisa ser valorizado, reconhecido e
promover auto desenvolvimento na instituição. O trabalho não deve ser realizado apenas
por obrigação, mas com prazer para gerar a satisfação de vida, profissional e determinar
a qualidade de vida. A instituição deve oferecer qualidade de vida para a equipe de
enfermagem, porque é um dos fatores que faz a diferença na qualidade da assistência
prestada e na vida do individuo. Considerando os aspectos acima mencionados,
escolhemos este tema com os objetivos de avaliar a qualidade de vida dos profissionais
de enfermagem e levar conhecimento para que possam adquirir qualidade d e vida no
trabalho. Concluímos que a preocupação em colocar em pratica a qualidade de vida no
dia a dia do profissional e que isso influencia fortemente sua saúde, não é o único
desafio. Ainda há muitas questões a serem resolvidas sobre isso. Resta a nós esperar por
essa melhoria. Utilizado método de revisão da literatura baseada em banco de dados

eletrônico Scielo, Google acadêmico, onde foram identificados 200 artigos relacionados
e após leitura do titulo e resumo seis destes julgamos de maior relevância e os critérios
de inclusão e exclusão utilizados foram artigos com evidencias e relatos que se
encaixem no cenário nacional, artigos em português com data de publicação posterior a
2005 referentes à Qualidade de Vida dos Profissionais de Enfermagem, sua importância,
objetivos.

Palavras-chave: Qualidade de vida, Enfermagem, Trabalho, Instituição.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

OCORRÊNCIA DE ÚLCERA VENOSA EM PACIENTES ATENDIDOS EM UM
AMBULATÓRIO DE ENFERMAGEM NO INTERIOR PAULISTA
Michelle Fernanda Dos Santos
nandaketty@yahoo.com.br
Michelle Fernanda Dos Santos
Edilene Dias Félix
Cristiane Alves
Tatiane Helena Fonseca
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Ana Beatriz Pinto da Silva Morita
Resumo do Trabalho:
As feridas crônicas, atualmente chamadas de feridas complexas são consideradas
problemas de saúde pública. A úlcera venosa, lesão crônica que ocorre na parte inferior
das pernas e pés pela presença de hipertensão venosa traz não só sofrimento físico ao
paciente como o impede de trabalhar, pois a lesão permanece, muitas vezes, aberta por
meses ou anos, causando problemas socioeconômicos, tanto para seu portador como
para as organizações de saúde e sociedade.Sabe-se que a úlcera venosa é um problema
de saúde pública que acomete a população. Faz-se necessária, portanto, a sistematização
do cuidado com esses pacientes, avaliando a ferida para determinar a terapêutica
adequada. A insuficiência venosa resulta da obstrução das válvulas venosas nas pernas
ou de um fluxo de sangue para trás através das válvulas afetando as veias superficiais e
profundas, este distúrbio resulta em hipertensão venosa, em virtude do aumento
prolongado da pressão dos vasos causando a formação de ulceras. Justifica-se o
interesse por esse tema a necessidade de identificar o número de pacientes atendidos
atualmente em determinado ambulatório de feridas local, por falta de uma pesquisa
atual a respeito do tema abordado. Tem o intuito de fornecer embasamento para novas
pesquisas. Utilizado método de revisão da literatura baseada em banco de dados
eletrônico bireme, scielo, onde foram identificados 120 artigos relacionados e após leit
ura do titulo e resumo seis destes julgamos de maior relevância e os critérios de inclusão
e exclusão utilizados foram artigos com evidencias e relatos que se encaixem no cenário
nacional, artigos em português com data de publicação posterior a 2005 referentes à
Incidência De Ulcera Venosa Em pacientes, suas causas, tratamento. Descritores: úlcera
venosa, paciente, ambulatório.

Palavras-chave: Úlcera venosa, Paciente, Laboratório.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

Graduação: Exatas
DETERMINAÇÃO DA DENSIDADE A VERDE DE BIOCOMPÓSITOS DE
AÇO INOX 316L/TIC/POLIETILENO E AÇO INOX 316L/HA/POLIETILENO
Renan Carneiro da Rocha
renancarneirorocha@hotmail.com
Renan Carneiro da Rocha
Rodrigo Yugi Ikuta Tobisawa
Gilbert Silva
Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI
Orientador: Gerson Avelino Fernandes
Resumo do Trabalho:
A adição de hidroxiapatita ao aço inox aumenta sua bio-atividade e a sua produção na
forma porosa também ajuda na sua fixação, pelo crescimento da célula através de seus
poros. Porém a presença de poros diminui a resistência mecânica, que pode ser
recuperada pela adição de carbeto de titânio. Neste trabalho foi estudada a densidade a
verde de amostras preparadas com diferentes concentrações de cera de polietileno
(agente porogênico), de carbeto de titânio e hidroxiapatita. Os resultados mostraram que
a adição de cera tende a aumentar e adição de hidroxiapatita e carbeto tendem a
diminuir a densidade das amostras.

Palavra chave: Biomaterial, Aço inox, Densidade, Carbeto de titânio, Hidroxiapatita
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Engenharia Mecânica
Modalidade: Painel

CENÁRIO DOS AÇOS AVANÇADOS
Tiago Francisco Lins Leal Pinheiro
sfc_tiago@yahoo.com.br
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" - UNESP

Orientador: Cristina Fukugachi
Resumo do Trabalho:
O crescente mercado automobilístico motiva seus produtores a aperfeiçoar os veículos a
fim de otimizar o consumo de combustível, aumentar a segurança e diminuir a emissão
de gases poluentes. Para que essas metas sejam atingidas, foram criados programas
(como USLAB e USLAB-AVC) visando a pesquisa e desenvolvimento de aços
avançados. Desses projetos resultaram automóveis (classe C européia e de médio porte
norte americana) mais leves e com alta resistência mecânica, garantindo a segurança,
eficiência em relação ao consumo de combustível, além do fato, de o aço ser um
material com elevada taxa da reciclagem.

Palavra chave: Aços Avançados, Segurança, Meio Ambiente, Mercado.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Física
Modalidade: Painel

TÉCNICAS SUSTENTÁVEIS APLICADAS AO COMBATE DE
ALAGAMENTOS URBANOS PELA UTILIZAÇÃO DE PAVIMENTOS
PERMEÁVEIS DE BAIXO CUSTO
Luiz Fernando de Lima
fernandotrompete0609@gmail.com
Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL

Orientador: Marcus Vinicius Dias Garcia
Resumo do Trabalho:
Os alagamentos, a cada dia têm se tornado situações cotidianas de pessoas que vivem
em áreas urbanizadas. A falta de um bom planejamento urbano permite o aparecimento
desse problema, tendo com uma das principais causas a impermeabilização do solo. A
impermeabilização impede que a água da chuva infiltre no solo, causando um pico de
vazão da água não infiltrada, ou seja, parcelas de água passam a escoar pelos condutos,
aumentando o escoamento superficial, gerando os alagamentos. Os meios tradicionais
de escoamento artificial são deficientes e ainda não foi concebido um sistema de
drenagem viável que suporte um volume de água maior que o nível previsto para uma
máxima pluviométrica. Nesse contexto surgem como uma possível solução, os
pavimentos permeáveis, dispositivos dotados de estrutura permeável que facilitam a
infiltração da água no solo, diminuindo a vazão para os sistemas de drenagem. Este
trabalho propõe um mo delo sustentável, eficiente e de baixo custo de pavimentos
permeáveis, através do uso de biopolímeros em geotêxteis, componentes dos
pavimentos permeáveis, e o uso do pó de borracha de pneus inservíveis em ligantes
asfálticos, a fim de tornar esses pavimentos mais baratos e resistentes ao longo do
tempo.

Palavra chave: Alagamentos, Pavimentos porosos, Biopolímeros.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Engenharia Civil
Modalidade: Oral

ANÁLISE MORFOLÓGICA DA CORROSÃO POR PITES EM AÇO
INOXIDÁVEL ABNT 304 VIA SALT SPRAY
Elaine Xavier Dias
lalazinha.xd@bol.com.br
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

Orientador: Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
Este trabalho tem como objetivo estudar a evolução da corrosão por pites em aços
inoxidáveis austeníticos ABNT 304, a partir do estado já recebido e colocado em
diferentes tempos de exposição via Salt Spray. Assim , tendo como intuito a
classificação, tamanho e a determinação dos parâmetros morfológicos que comanda o
crescimento dos pites. A metodologia que será utilizada para a verificação da formação
dos pites serão: preparação metalográfica, testes de corrosão em diferentes condições
via névoa salina, análise microestrutural, análise dos perfis dos pites, processamento
digital e análise de imagens.

Palavra chave: Corrosão por Pites, Aço Inoxidável ABNT 304.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Engenharia de Produção
Modalidade: Painel

SÍNTESE DE HIDROXIAPATITA PELO MÉTODO DE PRECIPITAÇÃO VIA
ÚMIDA
Gustavo Rodrigues dos Santos
guto.santo@gmail.com
Rossano Gimenes
Gilbert Silva
Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI

Orientador: Gerson Avelino Fernandes
Resumo do Trabalho:
A hidroxiapatita (HA) é uma cerâmica amplamente utilizada como biomaterial, pois
promove a ósteo-integração, apresentando composição química similar ao tecido ósseo.
A sua síntese via precipitação química é vantajosa, devido ao seu baixo custo e
simplicidade. Neste trabalho foi realizada a síntese de HA pelo método de precipitação
química via úmida, utilizando uma reação de neutralização entre o ácido fosfórico e o
hidróxido de cálcio, uma vez que essa reação tem apenas água como subproduto. O pó
produzido foi analisado por difração de raios X, e os resultados mostraram que foi
produzida uma hidroxiapatita com alto grau de pureza.

Palavra chave: Hidroxiapatita, Biomaterial, Síntese e Precipitação.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Engenharia Química
Modalidade: Painel

OBTENÇÃO E ESTUDO DAS PROPRIEDADES FÍSICAS DAS FASES NB5GE3
E NB5SI3 ESTABILIZADAS COM N
Laís Rodrigues Nogueira
laisrnogueira@hotmail.com
Ausdinir Danilo Bortolozo
Leandro Marcos Salgado Alves
Antonio Jefferson da Silva Machado
Escola de Engenharia de Lorena – EEL – USP
Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP
Orientador: Bruno Sanches de Lima
Resumo do Trabalho:
Recentemente descobriu-se que a fase Nb5Ge3 com dopagens intersticiais de C
apresenta supercondutividade com temperatura crítica de 15,3K.. O objetivo deste
trabalho é preparar amostras de alta qualidade de Nb5Ge3 e Nb5Si3 dopadas ou não
com nitrogênio e estudar as suas propriedades elétricas, térmicas e magnéticas para
avaliar de que forma a dopagem de nitrogênio e a substituição do Ge pelo Si
influenciam as propriedades físicas nesses materiais.

Palavras-chave: Nb5Ge3, Nb5Si3, Supercondutividade.

Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Engenharia Química
Modalidade: Painel

Graduação: Ciências Sociais
Aplicadas
GERENCIAMENTO DE PROJETO DE CONFECÇÃO E-COMMERCE
Helder José Ayres da Veiga
helder_ayres@yahoo.com.br
Elisângela Angélica Pereira
Luiz Fernando Lelis
Silvio Roberto Lafaiete
Rudson José Valentim
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O trabalho consiste em realizar o Gerenciamento de Projeto de uma Confecção nascente
que terá suas transações realizadas por meio da Web. O trabalho visa descobrir a
viabilidade do negócio, o mercado em potencial, além de suas dificuldades.

Palavras-chave: Gerenciamento de Projeto, Confecção, E-Commerce.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

MICROSOFT E SUAS TECNOLOGIAS
Ana Paula de Oliveira
anapolivei@hotmail.com
Fernando Estevão Oliveira
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho tem por objetivo apresentar a importância da inovação tecnológica
nas organizações, que consequentemente geram alta lucratividade e posição de destaque
dentro do mercado. O gigante da tecnologia da informação Microsoft constantemente
tem inserido no mercado novas tecnologias, que por sua vez tem conquistado grande
parte do mercado, atualmente a Microsoft tem apostado em três novas tecnologias que
prometem revolucionar o mercado e que consequentemente geraram significativas
mudanças no cotidiano de pessoas, empresas e no setor automobilístico, a seguir serão
brevemente apresentadas às respectivas inovações. Entre as inovações da Microsoft,
podemos citar algumas: I) Omni Touch: é uma câmera que tem um sensor acoplado que
permite ou usuário projetar a imagem (interfaces) em qualquer tlpo de superfície seja
regular ou irregular, sendo que o instrumento necessário para realizar o touch pode ser o
próprio dedo, pode-se projetar a interface em uma mão e com a outra realizar todo
trabalho; II) Heads up: é a tecnologia que a Microsoft desenvolveu, e criou uma
aplicabilidade para os automóveis, visando um mercado com alto índice de crescimento
aposta que Heads Up revolucionara o conceito de instrumentação em automóveis, pois
substituirá uma serie de instrumentos analógicos por projeções no para brisas dos
automóveis, tecnologia que era utilizada apenas em aviões de guerra; III) Deep Natural
Network: Esta tecnologia “padroniza o comportamento do cérebro humano” e oferece a
possibilidade de “treinar mais características e obter um melhor reconhecimento da
fala”, é um software que permite a tradução simultânea de palavras em diversos idiomas
para o idioma desejado. A metodologia utilizada para elaboração do respectivo trabalho
deu-se por meio de pesquisas realizadas em livros, jornais especializados e em site
específicos, voltados à apresentação de novas tecnologias, as informações que foram
absorvidas criaram uma base solida que por sua vez é capaz de sustentar a conclusão do
trabalho. Conclui-se que para ser o primeiro no ranking das maiores organizações não

significa que aquele lugar será sempre seu, atrás existem inúmeras organizações que
aspiram ao seu lugar, nenhuma empresa esta sozinha no mercado tecnológico. Após
análise constata-se que, é questão de sobrevivência as empresas sempre buscarem
inovações tecnológicas, o mercado é extremamente exigente, se uma empresa não faz a
outra faz, é notória a posição que a Microsoft tem ocupado dentro do mercado, fato este
que se da, simplesmente pelo constante trabalho de inovar e surpreender, não
permitindo que concorrentes abocanhem sua fatia de mercado. Inovar é sempre preciso,
pois a inovação sempre traz benefícios que solidificam uma organização e ajudam criar
uma identidade.

Palavras-chave: Tecnologia, Inovação, Empresa, Futuro.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

O GOOGLE DOCS NAS EMPRESAS
Edvaldo Batista de Azevedo Gonçalves
goncalves_edvaldo@hotmail.com
Patricia Silva Marucco
Sônia Camila M. do Amaral
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
Este trabalho tem por objetivo demonstrar uma ferramenta inovadora e muito útil criada
pela empresa Google. A Google foi criada por Larry Page e Sergey Brin, dois
estudantes de ciências da computação da Universidade de Stanford que fizeram uma
parceria e desenvolveram um mecanismo de pesquisa chamado BackRub. Tal
mecanismo operou em servidores de Stanford durante mais de um ano, e acabou por
usar largura de banda excessiva para os padrões da universidade. Larry e Sergey
decidiram que o mecanismo de pesquisa precisava de um novo nome. Após algumas
sugestões, escolhem a denominação:Google, um trocadilho em cima da palavra
”googol”, termo matemático para o número representado pelo dígito 1 seguido de cem
dígitos 0. O uso do termo reflete a missão da dupla em organizar uma quantidade
aparentemente infinita de informações na web. Algum tempo depois, várias outras
ferramentas de utilidade pública foram criadas pela empre sa Google, inclusive o
Google DOCS que é muito utilizado em empresas e por navegadores da Internet que
desejam compartilhar documentos em Cloud Coputing (Computação nas Nuvens), que
refere-se a dados e aplicativos que são executados diretamente na web, podendo ser
acessados a qualquer momento de qualquer lugar do mundo. O Google DOCS é uma
ferramenta que ajuda os seus usuários a realizarem tarefas, neste pode-se criar
documentos, planilhas, gráficos, fazer anotações, pesquisas e até apresentações online,
sendo que tudo fica gravado automaticamente no Google DRIVE (uma espécie de HD
Virtual com 5 GB de espaço gratuito para armazenamento de dados), outra ferramenta
inovadora da Google. A metodologia utilizada para a realização do trabalho será com
base nas informações do site oficial da empresa, sites científicos da Internet, artigos,
livros, revistas, jornais e depoimento de usuários da Google. Com o levantamento das
informações foram identificados pontos f ortes e fracos da ferramenta Google DOCS e a
aceitação dos usuários principalmente dentro das empresas. Para ter acesso ao Google

DOCS basta fazer um cadastro e obter um login e uma senha. Após análise foi
constatado que o Google Docs, ferramenta gratuita disponível na internet, é excelente
para atividades individuais e para uso de equipes globais. Os arquivos ficam gravados
no Drive com segurança e o usuário tem acesso quando quiser, podendo compartilhar de
seus documentos com outras pessoas quando desejar.

Palavras-chave: Google, Inovação, Documento, Artigo científico.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETO PARA
A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO CLIENTE INTERNO
Geisa Bastos de Souza
geisa_bastos07@hotmail.com
Camila de Assis Quelemente
Larissa Magalhães
Suzy Mendonça
Hanna Zanin
Thais Fernandes Uchoas de Andrade
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho tem por objetivo a formação profissional dos colaboradores
internos, identificando o perfil de cada um para que os mesmo se adeque em uma
função especifica, focando na melhoria do atendimento do cliente. Para isto foram
utilizadas as técnicas de gerenciamento de projeto PMI PMBOK. O Guia PMBOK foi
publicado pela primeira vez pelo PMI (Project Management Institute) como um white
paper em 1983 na tentativa de documentar e padronizar as práticas que são
normalmente aceitas na gerência de projetos. A primeira edição foi publicada em 1996,
seguida pela segunda edição em 2000. Em 2004, o Guia PMBOK — Terceira Edição —
foi publicado com maiores mudanças, considerando as edições anteriores. A última
versão do Guia PMBOK é a quinta edição que foi publicada em 2013 em Inglês.
Traduções estão disponíveis em Árabe, Chinês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês,
Coreano, Português, Russo e Espanhol. O Gu ia PMBOK identifica um subconjunto do
conjunto de conhecimentos em gerenciamento de projetos, que é amplamente
reconhecido como boa prática, sendo em razão disso, utilizado como base pelo PMI.
Uma boa prática não significa que o conhecimento e as práticas devem ser aplicadas
uniformemente a todos os projetos, sem considerar se são ou não apropriados. O Guia
PMBOK também fornece e promove um vocabulário comum para se discutir, escrever e
aplicar o gerenciamento de projetos possibilitando o intercâmbio eficiente de
informações entre os profissionais de gerência de projetos. O guia é baseado em
processos e subprocessos para descrever de forma organizada o trabalho a ser realizado
durante o projeto. Essa abordagem se assemelha à empregada por outras normas como a

ISO 9000 e o Software Engineering Institute’s. Por essa razão percebe-se que são os
clientes leais e não os clientes meramente satisfeitos que sustentam a liderança de uma
empresa no mercado, com i sso para se ter um centro de estética funcionando com
qualidade é preciso contar com uma equipe de profissionais qualificados. Competência
técnica, limpeza do ambiente e dos utensílios, cumprimento de horários e localização
conveniente aparecem como os principais atributos de qualidade percebidos. Os
resultados desta pesquisa podem ser usados pelos gerentes de salões de beleza para
aprimorar a qualidade do serviço e a satisfação dos clientes, estabelecendo um
diferencial competitivo para sua empresa. Para realização deste estudo a metodologia
utilizou como base pesquisas bibliográficas, jornais, revistas, assimilação dos conteúdos
exposto durante a aula e busca em sites na internet e o manual PMI PMBOK. Concluise após análise que o PMI PMBOK possui excelentes ferramentas para serem utilizadas
em projetos que focam na melhoria do atendimento ao cliente.
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Resumo do Trabalho:
O presente trabalho tem por finalidade implantar um plano de negócios o qual irá traçar
o retrato fiel do mercado, do produto e das atitudes do consumidor. Diante disso será
elaborado um projeto de uma Loja de roupas e acessórios para público diferenciado
utilizando as técnicas de gerenciamento de projetos PMI (Project Management
Institute), o qual terá início e fim definidos, assim como, escopo, tempo e custo; e um
nível de desempenho a ser atingido. A gestão do projeto visa aplicar conhecimentos,
habilidades, técnicas e ferramentas em suas atividades, para transformar a estratégia em
resultados esperados. Os padrões mundiais do PMI PMBOK fornecem orientações,
regras e características do gerenciamento de projetos. Como esses padrões são
amplamente aceitos e aplicados de forma consistente, pode-se obter a excelência
profissional. E devido ao fato de serem criados e atualizados, tanto por equipes de
voluntários, quanto pel o público em geral, pode-se ter a certeza que nossos padrões
refletem em evolução, com precisão e de forma contínua. Será apresentado ao gestor a
importância de investir na elaboração de planejamento de negócios e no conhecimento
direcionado as práticas gerenciais, para que o mesmo possa assim manter seu
empreendimento, ter uma visão ampla e fundamentada sobre o negócio e suporte para
tomadas de decisões. Atualmente percebe-se a crescente busca do consumidor para
produtos diferenciados de acordo com seu estilo de vida e até mesmo padrões impostos
pela sociedade ou meio de convívio, porém, diante das incertezas econômicas, políticas
e socioambientais, é importante o acompanhamento do planejamento estratégico que
possibilita a definição das diretrizes, objetivos e ações futuras de uma empresa. A
metodologia utilizada para desenvolver este estudo utilizou-se de pesquisas em sites
confiáveis da internet, o manual do PMI PMBOK, livros, jornais e revist as. Conclui-se

que após análise percebe-se que o projeto é viável e após executado poderá propiciar
bom retorno.
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Resumo do Trabalho:
O presente trabalho tem por objetivo utilizar do PMI (Project Management Institute)
para ter sucesso na implantação de um sistema que será desenvolvido para organizar,
melhorar e monitorar os estoque da empresa Confecção e Moda, sendo que esta empresa
visa a produzir vestuário em geral, com estamparia ao gosto do cliente. É importante
ressaltar que utilizado o (programa de melhoria contínua), uma ferramenta já conhecida
pela maioria dos profissionais de empresas. Este trabalho conta com a estrutura PMI
para ser estruturado e analisado de forma critica para que a organização tenha uma
maior eficiência no atendimento aos seus clientes e fornecedores. Projetos são muito
utilizados para a melhoria de um produto, serviço ou formas de se trabalhar, por isso são
muito vistos nas organizações como parte fundamental para o sucesso da mesma, tendo
sempre o objetivo de criar algo que seja único e indispensável. Os projetos são desenv
olvidos em todos os níveis da organização, podendo envolver toda ela ou apenas
algumas pessoas, onde podem durar algumas semanas ou anos. Alguns exemplos para
desenvolver projetos são: Desenvolver um novo produto ou serviço, programar uma
mudança organizacional, construir uma nova instalação, entre outros. A metodologia de
pesquisa utilizada neste estudo envolveu consultas ao manual PMI PMBOK, livros,
revista, jornais e sites científicos da Internet. Após análise, conclui-se que o PMI é um
guia completo de Gerência de Projetos que inclui conhecimentos já comprovados
através de práticas tradicionais que são amplamente utilizadas, assim como as práticas
mais inovadoras e avançados para Gerenciamento de Projetos, dando um norte a ser
seguido através de fazes de construção e maneiras de serem feitas do projeto, sendo

muito útil para elaborar as etapas e melhorar processo de estoque de uma empresa de
Confecção e Moda.
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Resumo do Trabalho:
O presente estudo abordará tecnologias avançadas da empresa IBM, uma empresa que
oferece a combinação de conhecimento tecnológico rico e profundo com o objetivo de
projetar uma cadeia de valor transparente, com agilidade que suporta suas necessidades
atuais, permitindo – lhe traçar um caminho para a inovação e crescimento. A IBM é
uma das poucas empresas da área de Tecnologia da Informação (TI) com uma história
contínua que remonta ao século XIX. A IBM fabrica e vende Hardware e Software,
oferece serviços de infra-estrutura, serviços de hosting e serviços de consultoria nas
áreas que vão desde computadores de grande porte até a nanotecnologia. Foi apelidada
de “Big Blue” por adotar o azul como sua cor corporativa oficial. A empresa IBM
desenvolveu um novo computador capaz de fazer 16,32 quadrilhões de cálculos por
segundo e conseguiu de volta o título de fabricante do supercomputador mais rápido do
mundo. Chamado de Sequoia é baseado na arqu itetura Blue Gene/Q e ultrapassa o
recorde do japonês Fujitsu K, que superou 10,51 petaflops (ou quadrilhões de cálculos
por segundo). Os Estados Unidos voltaram à primeira posição no ranking dos
supercomputadores mais rápidos do mundo. O Sequoia, um computador tão, mas tão
rápido que faz em apenas uma hora cálculos que demorariam 320 anos para serem feitos
por 6,7 bilhões de pessoas usando calculadoras.Com isso, o supercomputador deixa para
trás o japonês K, fabricado pela Fujitsu, que até então era a máquina mais veloz do
mundo. A supermáquina americana é 1,55 vezes mais rápida do que o modelo japonês e
usa mais de 1,5 milhão de processadores – mais da metade do que o concorrente
asiático. Esta tecnologia de ponta deve servir principalmente para conduzir simulações
que ajudem o país a estender a vida útil de suas armas nucleares em processo de
deterioração, evitando a necessidade de fazer testes. A metodologia do presente estudo
envolveu levantame nto bibliográfico inicial sobre a temática a ser abordada,
organizando resultados obtidos, e sistematização de fundamentação sobre o tema,

através de análises textuais e de síntese para aplicação do conhecimento obtido a partir
diversos sites. Após analise do estudo de caso constatou-se que um supercomputador
representa o que de mais avançado a tecnologia de processamento já alcançou em
termos de velocidade. Geralmente são desenvolvidos por empresas tradicionais, mas
não em série. Logo, supercomputadores são produzidos para executar operações
específicas e cálculos de extrema complexidade, como em análises de física mecânica.
Outros usos para supercomputadores incluem previsão do tempo, pesquisas climáticas,
criação de modelos moleculares, simulações físicas (aviões em túneis de tempo, por
exemplo) e outros semelhantes.
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Resumo do Trabalho:
O presente estudo tem por objetivo demonstrar a importância de equipamentos de alta
performance da Itautec para a vanguarda tecnológica. A Itautec S/A é uma empresa
100% nacional que fabrica equipamentos de Tecnologia da Informação( TI), automação
comercial e automação bancária, fazendo parte da Itaúsa – Investimentos Itaú S.A. um
dos maiores grupos privados no País. A Itaúsa foi criada para centralizar as decisões
financeiras e estratégicas de um conjunto de empresas, propiciando-lhes melhores
condições de expansão. As empresas da Itaúsa, mesmo atuando em áreas tão diversas
como os setores financeiro e imobiliário, indústrias química, eletrônica, de painéis de
madeira, louças e metais sanitários, abrangendo setores de informática, componentes,
serviços e Internet, têm algo em comum: a visão Itaúsa da maneira de desenvolver e
gerir cada um dos seus negócios. Os princípios de valorização do capital hu mano, a
ética nos negócios e a geração de valor para os acionistas de forma continuada e
sustentável são a marca de todas as companhias do Grupo. Estes princípios
fundamentam sua competitividade por meio da melhoria contínua da qualidade dos
serviços e produtos, com base no desenvolvimento próprio e na absorção das mais
modernas tecnologias disponíveis, o que tem proporcionado ao Grupo a liderança em
diferentes setores. Os supercomputadores são computadores com altíssima velocidade
de processamento e grande capacidade de memória. Tem aplicação em áreas de
pesquisa que necessita grande quantidade de processamento, como pesquisas militares,
científica, química, medicina, etc. Supercomputadores são usados para cálculos muito
complexos e tarefas intensivas, como problemas envolvendo física quântica, mecânica,
meteorologia, pesquisas de clima, modelagem molecular e simulações físicas. A nova
lista dos 500 supercomputadores mais potentes do mundo traz como no vidade a

inclusão do modelo desenvolvido pela Itautec, o Grifo04. O equipamento agora é o mais
bem colocado do Brasil e da América Latina, ocupando a 68ª posição na lista mundial e
a 1º na América Latina. Para realizar esta pesquisa, foram utilizados sites com bases de
dados científicas, revistas, livros e revistas especializadas. Após análise, conclui-se que
a Itautec é uma excelente empresa e que muito contribui para a vanguarda tecnológica
do país.
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Resumo do Trabalho:
O presente trabalho tem por finalidade apresentar um projeto que tem como objetivo
remodelar uma linha de produção continua de brinquedos de baixa qualidade e
reorganiza-la no formato de produção em ”U”, onde os brinquedos passem a ser
produzidos com maior qualidade e eficiência, assim agregando valor a marca, e
buscando um novo público alvo, a fim de ganhar um novo seguimento de mercado, que
é voltado para brinquedos de qualidade. Em um período de 12 meses será realizada uma
reforma predial e também uma adaptação do maquinário para que o mesmo suporte a
produção de brinquedos de qualidade, assim como ocorrerá o treinamento dos
colaboradores, com o intuito de qualifica-los para um novo processo de produção, que
exige maior atenção e cuidado. Por fim, será realizada uma festa de inauguração, onde a
divulgação se dará através de mídia digital (internet e TV), e mídia impressa (folhetos,
etc). Para a criaç ão do trabalho será utilizado um reconhecido guia para construção de
projetos, o PMI (Project Management Institute) PMBOK(Project Management Body of
Knowledge), Trata-se de uma técnica que apresenta um conjunto de práticas em gestão
de projetos ou gerenciamento de projetos publicado pelo Project Management Institute e
constitui a base do conhecimento em gerenciamento de projetos do PMI. A metodologia
de pesquisa para a realização deste estudo envolveu pesquisa em livros, revistas, jornais
especializados, fontes seguras da Internet e o Manual PMI PMBOK. Após análise
conclui-se que o gerenciamento de projetos que utiliza as técnicas propostas pelo guia
PMI PMBOK pode trazer resultados significativos no remodelamento de uma linha de
produção.
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Orientador: Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
The pre-salt Brazil revolutionized the field by new technological and scientific
challenges as extraction. The methodology of this study consisted of technical visits and
monitoring of specialized lectures in industrial oil sector. In the second phase, the tool
was applied quality management Method of Analysis and Troubleshooting, to analyze
how the situation is the empowerment of people across the country. The results were
that will need more interactions between the three main agents around the qualification
for the pre-salt that would be the government, corporations and educational institutions.
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Resumo do Trabalho:
O

presente

trabalho

pretende

demonstrar

a

eficiência

estratégica

que

o

Marketing vêm apresentando nas páginas da maior Rede Social do mundo: o Facebook.
Os anúncios publicitários, além de uma ótima geração de Receita, estão impactando as
Agências e impulsionando uma mudança de posicionamento e em alguns casos,
contribuindo para o surgimento de Agências especializadas de marketing digital.
Somente no último trimestre de 2012, a Empresa lucrou US$ 1,3 bilhão de dólares
oriundo de propagandas. A verdade é que os clicks são os de menos, pois usuários
olham a propaganda e esta acaba influenciando exatamente como faz a propaganda
na televisão. Especialistas acreditam que o Facebook pode virar a maior mídia do
mundo também para fins publicitários. Para elaborar este estudo a metodologia aplicada
envolveu pesquisa em sites confiáveis na Internet, livros, jornais e revistas
especializadas. Após análise, conclui-se que o Facebook é um excelente instrumento de
marketing por possuir audiência de usuários. A rede social mais famosa da atualidade
permite a criação de fã-pages para divulgação de empresas, negócios e eventos.
Atualmente são milhões de usuários navegando no Facebook, uma poderosa ferramenta
de marketing na Internet.
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Resumo do Trabalho:
O atual trabalho visa desenvolver um projeto que tem como objetivo implantar um
software integrado em uma empresa do varejo no ramo de eletrodoméstico multimarca.
O programa será responsável em controlar e filtrar a pós-venda e criar um perfil do
consumidor preparando com isso uma pré-venda destes clientes. A partir da primeira
compra serão coletados as informações rapidamente direto com o cliente e alimentadas
pelo colaborador a esse sistema possibilitando assim verificar qual será o próximo
desejo de consumo daquele consumidor. Então no momento em que estiver aplicando
uma pós-venda o colaborador responsável apresentará produtos conforme o perfil de
consumidor associando a quitação da mesma por uma nova linha de crédito. Dentro
desta estratégia de vendas, promover uma fidelização através de uma “lista de desejos”
para sempre estar ligado com o que realmente os consumidores almejam estar
adquirindo e quando exatamente pretendem pagar por um produto. Para desenvolver o
projeto será utilizado o guia PMI (Project Management Institute) PMBOK (Project
Management Body of Knowledge). A meta principal do PMI é avançar na prática, na
ciência e na profissão de gerenciamento de projetos em todo o mundo, de uma maneira
consciente e proativa, para que as organizações em todos os lugares apoiem, valorizem
e utilizem o gerenciamento de projetos. Além das oportunidades de associação, o PMI
administra e coordena um programa de credenciamento mundialmente reconhecido.
Para elaborar o presente estudo foram realizadas pesquisas na Internet, jornais, revistas,
livros especializados e no manual PMI PMBOK. Conclui-se após análise que é
perfeitamente possível implantar um projeto de implementação de um software capaz de
registrar os desejos dos consumidores visando a obter uma fidelização do cliente e por
consequência aumentar as vendas.
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Resumo do Trabalho:
O projeto tem como proposta criar um produto promocional personalizado para uma
edição especial dos jogos de esporte para console de videogame, sendo o produto feito
com material reciclado/reciclável. Como a maioria dos brindes variam entre enfeites,
chaveiros ou objetos sem muita função, acabam sendo esquecidos algum tempo depois,
não cumprindo o papel de promoção do produto. Atualmente a preocupação com a
ecologia está em alta, ou seja, ela se torna um ponto importante na hora da compra.
Após uma rápida análise de similares, foi observado que nenhum os jogos tem calçados
promocionais. Com a globalização, temos um público que vem crescendo cada vez mais
no mundo inteiro, os Sneakerheads. Eles colecionam tênis raros, edições limitadas e
com características peculiares. Coleções inspiradas por filmes, desenhos, quadrinhos e
etc. estão ganhando um espaço muito grande no mercado. Os jogos para consoles, por
sua vez, també m estão ganhando grande espaço no mercado brasileiro. Com a redução
de preços, o acesso aos jogos originais e edições especiais está cada vez mais fácil.
Juntando estes pontos, ao pensar em criar um produto ecológico e que faça a promoção
dos jogos, temos um tênis feito com material reciclado personalizado. Ao final o tênis
deve ter um visual diferente inspirado nos jogos e ao mesmo tempo utilizar materiais
que são descartados utilizáveis na fabricação, com o objetivo de abrir os olhos dos
fabricantes que nem sempre é necessário materiais “virgens” na fabricação, e incentivar
a compra de jogos originais e edições especiais.
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TECIDO
Elaine Cristina S. Araújo
elaine_csa@terra.com.br
Elaine Cristina S. Araújo
Jéssica Moreira Moraes de Andrade
Juliana A. Silva Leite
FATEC Professor Waldomiro May – FATEC Cruzeiro
Orientador: Mary Mitsue Yokosawa
Resumo do Trabalho:
A sustentabilidade está diretamente relacionada ao desenvolvimento econômico e
social, por meio da utilização de recursos naturais de forma inteligente para que estes
materiais continuem disponíveis no futuro. Atualmente, a sustentabilidade é um assunto
presente em diversos segmentos, como em empresas, indústrias e no comércio em geral.
As indústrias estão cada vez mais focadas em utilizar mecanismos de fabricação e
matérias-primas que sejam ecológicos, agregando assim, maior valor ao produto final e
mostrando ao consumidor que a empresa está preocupada com o meio ambiente.
Vários tipos de sacolas são utilizados pelos estabelecimentos comerciais, tais como
sacolas de papel, plástico, tecido, entre outros.Atualmente o mercado nacional tem
buscado alternativas para o uso de sacolas de plástico e papel, lançando diversos
modelos de sacolas retornáveis, 100% recicláveis mais conhecidas como Ecobags. O
objetivo deste trabalho é fazer uma comparação entre as vantagens e desvantagens do
uso dos três tipos por meio de uma revisão bibliográfica de artigos, livros e sites
relacionados ao tema. E dessa forma conscientizar a população sobre qual sacola é a que
menos traz danos ao meio ambiente.
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Resumo do Trabalho:
Logística são as atividades relacionadas à movimentação de produtos acabados, desde o
final da linha de produção até o consumidor. Inclui também a movimentação de
matéria-prima até o início da linha de produção. Nestas atividades se faz o transporte, a
armazenagem, o manuseio dos materiais, o controle de estoque, layout do espaço físico
etc. O Layout, também chamado de Arranjo Físico pode ser simplesmente o arranjar ou
o rearranjar até se obter a disposição mais agradável de um ambiente, determinando sua
forma e aparência. Também determina a maneira que os recursos transformados fluem
pela operação, como: materiais, informação e clientes. É aquilo que a maioria notaria
inicialmente

quando

entrasse

pela

primeira

vez

em

uma

organização.

No entanto, este procedimento não é tão simples, pois um pequeno erro pode causar
sérios problemas na utilização dos locais, causando custos altíssimos no rearranjo. Para
evitar que isto aconteça, é necessário realizar um estudo, e assim encontrar o melhor
planejamento do Arranjo Físico. Um planejamento mal feito pode afetar a produtividade
da empresa, causando interrupções no processo, problemas também em estoques de
matérias e atraso nos pedidos. Escolhendo devidamente o Arranjo físico que será
implantado no local, ocasionaria na minimização dos custos de manuseio e
movimentação interna de materiais, possibilitando a utilização o espaço físico
disponível de forma eficiente. Facilitará a comunicação entre as pessoas envolvidas na
operação, entrada, saída e movimentação dos fluxos de pessoas. O mesmo também
proporcionará facilidade no fluxo de informações e materiais, aumentando a
produtividade tanto de trabalhadores como dos equipamentos e redução dos riscos de
acidentes. A utilização do Arranjo correto não é necessária apenas nas empresas, mas
também nos campus das universidades. Este proporcionará uma maior mobilidade e
acessibilidade para os estudantes deficientes e também para todos que por lá transitam.
Para fazer um estudo de caso de Arranjos Físicos relacionados à acessibilidade foram

utilizadas as instalações do campus das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila –
FATEA, a fim de avaliar as dificuldades e facilidades no acesso por novos alunos e
visitantes. Foi realizado um percurso passando por diversos setores dentro da instituição
que seriam de maior interesse para ingressantes ou pessoas de fora, analisando tempo
percorrido no trajeto, obstáculos e a disposição do layout de cada sala ou setor.
Verificou-se uma inadequação na disposição dos recursos em diversas localidades
visitadas, o que dificultaria ou impossibilitaria o acesso para pessoas com deficiência de
locomoção. A inadequação se deve a má organização e presença de recursos
desnecessários, como por exemplo, materiais de escritório e de divulgação que não
estão sendo utilizados e foram acumulados dentro de algumas salas; divisórias que
promovem uma péssima distribuição de espaço; móveis com tamanhos incompatíveis
em relação ao tamanho de algumas salas; portas estreitas e degraus limitando a
passagem de deficientes. Este estudo de Arranjos Físicos visa analisar as incoerências
encontradas e propor melhorias para cada problema identificado, além de definir
sinalizações e indicações para facilitar a mobilidade dentro destas instalações.
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INFORMAÇÃO GENÉTICA E CONSENTIMENTO EXPRESSO, LIMITES
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Resumo do Trabalho:
Um dos maiores problemas enfrentados pelos geneticistas e pesquisadores em
laboratórios é a utilização da informação proveniente de um diagnóstico genético em
pleno benefício do paciente e demais membros da árvore genealógica. Isso porque a
imensa sensibilidade de tal informação pode ocasionar impactos psicológicos
devastadores em face de um diagnóstico de doença grave. A exposição de todos os
integrantes da árvore genealógica é o mais sério de todos os dilemas. Além de barreiras
éticas e morais, não se desconsideram aqueles de cunho jurídico, pois o respectivo
profissional pode ser responsabilizado civil e criminalmente pela utilização indevida de
tal informação, além da responsabilidade administrativa consoante Código de Ética
Médica. Há casos que o profissional de saúde tem nas mãos um dilema mediante o qual
tal informação é crucial à prevenção da saúde dos demais membros da família, mas se
contar poderá ser processado por ferir o direito de não saber, o direito de estar só. Isso
pode ocasionar sério abalo psicológico dando azo aos danos morais. Por outro lado, o
profissional de saúde tem o dever legal de não utilizar a informação genética além dos
limites concedidos expressamente pelo paciente. Também não pode ir além da
autorização do paciente. Qualquer ”vazamento” de informação a terceiros nessa seara é
passível de danos morais e materiais, se houver, além das responsabilidades criminais e
administrativas consoante anteriormente salientado. Assim, julga-se fundamental uma
reflexão nessa dimensão, tendo em vista a imensa gama de responsabilidade sobre a
qual se encontra tais profissionais.
Palavras-chave: Privacidade, Intimidade, Danos morais, Bioética.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Direito
Modalidade: Oral

DESENVOLVIMENTO DE UM MOBILIÁRIO URBANO QUE PERMITA O
USUÁRIO TER ACESSO AO SISTEMA RODOVIÁRIO DE TRANSPORTE
PÚBLICO
Paula Mayumi Hashimoto
paullynh@gmail.com
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Orientador: Nelson Tavares Matias
Resumo do Trabalho:
Uma cidade bem projetada atende as necessidades das pessoas, traz conforto e
comodidade. Quando se pensa numa cidade, pensa-se sempre em funcionalidade.
Mobiliário urbano lembra decoração e esta por sua vez, não condiz totalmente com o
termo. Todo mobiliário urbano interage com o usuário e compõe a identidade de cada
cidade, por isso não deve ser apenas como um objeto decorativo, deve ser funcional e
também bonito. E, portanto, o abrigo de ônibus que será estudado, também deve seguir
nesse conceito.O grande problema é de que os usuários não escolhem os abrigos de
ônibus e sim lhes é imposto, independente de suas preferências. Há um universo amplo
e variado de pessoas, requerendo adaptações ou critérios para a implantação de um
mobiliário para todos e portanto, muitas vezes é implantado um abrigo inadequado.
Para o desenvolvimento do projeto será considerado simplicidade de linhas e
transparências, de modo a conferir leveza e facilitar sua inserção na paisagem urbana,
resistência a intempéries e ações de vandalismo, utilização de materiais de fácil
manutenção, ser confortável, ergonômico, ter informações das linhas e os horários e
uma iluminação mais econômica, além da sinalização, também para turistas e da
acessibilidade.
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Resumo do Trabalho:
O presente estudo aborda o E-Commerce, um tipo de transação comercial feita
especialmente através de um equipamento eletrônico, como por exemplo, um
computador, tablet, Smartphones, e sua relação com a China, identificando os fatores
organizacionais que explicam o porquê a China é tão lenta para adotá-lo.
A China é certamente, um dos países mais interessantes quando se pensa no uso futuro
do comércio eletrônico baseado na internet. É um país com muitas peculiaridades, pois
é o maior do mundo, consequentemente o mais populoso e tem uma política comunista
que censura a utilização da internet. Segundo um estudo na Universidade Harvard, ao
menos 18.000 websites são bloqueados no país entre eles o Facebook.
Para o desenvolvimento deste trabalho foi pesquisado em páginas da internet, revistas e
jornais especializados.Após análise percebe que o crescimento da China exige que o ECommerce seja utilizado. Entretanto o sistema político adotado e o controle impedem
que esse crescimento seja exponencial.
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Resumo do Trabalho:
A FATEC Guaratinguetá possui diversos softwares, usados em ambiente local e pela
Internet, desenvolvidos in house ao longo dos seus 18 anos de história, e em diferentes
tecnologias (e.g. linguagens de programação, banco de dados). Isso trouxe diversos
benefícios (e.g. gerenciamento das informações, digitalização de documentos) e também
um grande desafio, a falta de integração entre eles. Este artigo sugere uma proposta de
integração de softwares, de forma segura, para a FATEC Guaratinguetá, usando
Arquitetura Orientada a Serviços (SOA), Web Services e Web Service Security. A
metodologia envolve Pesquisa bibliográfica para abordagem e aprofundamento. Estudo
de caso na FATEC Guaratinguetá para verificação de possibilidade e análise do
processo de integração. A FATEC Guaratinguetá possui diversos softwares disponíveis
em plataforma web, tais como, Plataforma de Aprendizagem a Distância – 4Learn,
softwares para Plano de Ensino, Controle de Notas, entre outros. A maioria desses
softwares foi desenvolvida em linguagens de programação distintas e necessitam ser
integrados. Segundo [1], integrar é obter uma operação mais eficaz dos processos de
negócio de uma empresa. Uma solução integrada na FATEC utilizando SOA permitirá
aumentar a produtividade in house no desenvolvimento dos softwares, melhorar o
relacionamento com professores, alunos e funcionários, e permitir maior alinhamento
aos objetivos estratégicos da instituição.A Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)
representa um modelo de arquitetura que visa melhorar a agilidade e custo-efetividade
da empresa e ao mesmo tempo reduzir a carga global de Tecnologia da Informação (TI)
em uma organização [2]. A comunicação e o tráfego de informações através das
estruturas SOA pode ocorrer através de Web Services. Web services são serviços
disponibilizados através de um servidor Web para os usuários da Web ou para outros
softwares [3]. A solução proposta é a integração dos softwares, através de Enterprise
Service Bus (ESB), implementado através de Web Services. Com a utilização de SOA é

natural que algumas informações classificadas irão circular pelas infraestruturas
responsáveis pela arquitetura SOA, ficando evidente a necessidade de se proteger as
estruturas SOA em uma organização. Visando a proteção das informações trafegadas
entre os softwares, é proposto o uso do padrão WS-Security. O padrão Web Services
Security (WS-Security) é um dos vários tipos de padrões com a intenção de apoiar SOA
no sentido de prover segurança quando os dados são trocados como parte de um Web
Service [4]. Além disso, é um sistema rico para prover segurança, tanto em
confidencialidade quanto em autenticação. A arquitetura sugerida é a integração de um
Server em plataforma Linux com softwares desenvolvidos em Java e/ou PHP e um
segundo Server em plataforma Windows Server 2008, com softwares desenvolvidos em
C#. Integração é um tema delicado nas organizações públicas, pois requer quebra de
paradigmas. Soluções de integração são sistemas complexos que tratam muitas
tecnologias e níveis de abstração diferentes. A proposta de integração apresentada
representa o primeiro passo para a integração e interoperabilidade de softwares para a
FATEC Guaratinguetá.
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Resumo do Trabalho:
O presente trabalho pretende demonstrar como é possível unir as técnicas de
gerenciamento de projetos PMI PMBOK para auxiliar em questões de melhoria à saúde.
O Project Management Institute (PMI) atesta profundos conhecimentos nas boas
práticas de gerenciamento de projetos, responsabilidade social e ética, baseados na
norma PMI-ANSI denominada PMBOK. É a mais reconhecida pelo mercado entre as
oferecidas pelo programa de Certificações Profissionais do Instituto e também a de
maior destaque mundial no que tange à Gerência de Projetos, sendo a primeira
organização a ter o seu programa de Certificação homologado pelo ISO. O seu objetivo
é dar reconhecimento público de que o profissional certificado tem excelentes
conhecimentos e grande experiência na Gerência de Projetos na forma preconizada pelo
PMI na norma PMBOK. Um dos principais problemas do mundo moderno é o
sedentarismo, ou seja, o baixo nível de atividade física exe rcido pelas pessoas. Realizar
exercícios físicos regularmente é uma das medidas mais importantes para se ter uma
vida saudável, a inatividade física é fortemente relacionada à incidência e severidade de
um vasto número de doenças crônicas. Assim sendo, o exercício físico torna-se uma das
ferramentas terapêuticas mais importantes na promoção de saúde. Partindo deste
principio o Projeto Fitness visa a criação de uma Academia dentro da FATEA
(Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila) a fim de beneficiar primeiramente alunos e
colaboradores e consecutivamente a comunidade, incentivando os mesmos a prática de
atividades físicas, podendo gerar lucros para a Instituição. Para a elaboração deste
estudo, utilizou-se como metodologia o manual do PMI/PMBOK, jornais, revistas
especializadas, sites científicos da Internet e ainda com o auxilio de pesquisas
bibliográficas de autores renomados. Conclui-se após desenvolvimento do Projeto

Fitness utilizando a prática do PMI PMBOK que é viável o uso desta técnica de
gerenciamento de projetos para a criação de uma empresa voltada à melhoria da saúde.
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ACESSIBILIDADE NAS PRINCIPAIS VIAS URBANAS DO CENTRO DO
MUNICÍPIO DE LORENA
Thais Eugênio de Moraes
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Orientador: Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
Nas últimas cinco décadas houve um crescimento populacional acelerado aliado à
ausência de planejamento urbano, desencadeando sérios problemas nas cidades
brasileiras no século XXI. Dentre eles, a carência de acessibilidade para os
deslocamentos das pessoas, especialmente, as com deficiência. Considerando que
23,9% da população brasileira têm algum tipo de deficiência, a ausência de
acessibilidade torna-se um problema relevante e bastante atual, demonstrado em alguns
estudos. Partindo da observação direta das principais vias urbanas do centro de LorenaSP, foi possível diagnosticar que elas não oferecem, em geral, condições adequadas de
acessibilidade e mobilidade para os deslocamentos de seus cidadãos. A falta de
conhecimento da legislação e o não cumprimento da mesma por parte dos profissionais
da área e órgãos dos governos municipais, também contribui para este quadro.
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Resumo do Trabalho:
Este projeto visa à viabilização de uma startup a partir de uma pesquisa de campo que
será realizada em empresas da região Vale Paraibana que trabalham com o
desenvolvimento de artefatos e imagens utilizando gesso como matéria prima principal.
Este estudo tem como base avaliar estratégias necessárias para a criação desta nova
empresa, desde a matéria prima utilizada até equipamentos avançados e pretende a
partir disso desenvolver o projeto que será enviado para a FAPESP com a intenção de se
encaixar nos programas PIPE (Pesquisa Inovadora na Pequena Empresa) e PITE
(Parceria para Inovação Tecnológica). A metodologia aplicada para o desenvolvimento
deste projeto consiste em três fases; a primeira trata-se de uma análise de referencial
teórico sobre os aspectos de inovação tecnológica abrangendo a inserção do desenhista
industrial em cadeias produtivas, especificamente em uma organização de pequeno e
médio porte de fabricação de artefatos e imagens de gesso; a segunda compreenderá
visitas técnicas nas empresas da região; a terceira consiste na criação de um plano de
negócio diante dos resultados obtidos (primeira e segunda fase) na luz dos editais da
FAPESP – PITE e PIPE. Os resultados esperados serão a preparo de um projeto de
fábrica digital, organizando a empresa para o conceito de startup e contribuindo para a
melhoria de todo o processo produtivo, plano de marketing e desenvolvimento de novos
materiais aplicados ao design de produto envolvendo conceitos de engenharia de
materiais.
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Resumo do Trabalho:
O redesign de uma marca é um processo muito cauteloso e de extrema necessidade
quando a marca encontra-se em atividade há vários anos no mercado. É preciso sempre
atualizá-la nas suas aplicações e proporcionar diversas versões para que ela possa
adaptar-se de maneira objetiva e eficaz nas mídias e peças gráficas. Consequentemente
dando a possibilidade do usuário fazer uma leitura rápida e dinâmica da marca, além de
sempre reforçar e manter suas relações de interação e fidelização com o seu público
alvo. É necessário também adaptá-la para as mídias digitais contemporâneas, que a cada
dia vem crescendo no nosso cotidiano, hoje em dia uma marca interage com sites, redes
sociais, mobiles e várias outras tecnologias. Esta monografia vai tratar do estudo de
caso do redesign da marca Sllalow, uma loja presente há 22 anos na cidade de Lorena.
Na época começou como uma Loja Surf & Skate, atendendo especificamente as pessoas
que praticavam estes dois esportes e seus simpatizantes na época. Porém com o passar
dos anos e com o surgimento de concorrentes do mesmo ramo de atividade, houve uma
necessidade de a loja migrar para outros segmentos de venda de produtos, como ex.
calçado, confecção feminina e infantil. Assim não mais atendendo somente ao público
citado acima, mais também pessoas não praticantes de Surf & Skate, com gostos mais
ecléticos e diversificados da moda. O redesign veio com a proposta de atualizar a marca
Sllalow a sua nova realidade perante a seu novo público alvo e também de proporcionar
uma melhor adaptação aos meios digitais que a marca interage. A intenção também foi
de preparar a marca para uma possível entrada no segmento de marca própria de
confecção e acessório voltados ao público de Surf & Skate, devido a esta intenção a
marca deveria gerar novas e diversas aplicações para que possa sempre adaptar-se a
qualquer formato e material, seja em mídias impressas ou digitais.O maior desafio deste
redesign foi de fazer todas as modificações relevantes e assim não descaracterizando-a
da marca anterior, mantendo sua essência inicial com o público de Surf & Skate que foi
muito importante para o fortalecimento e posicionamento de líder de mercado a tantos

anos na cidade de Lorena. O estudo de caso do redesign irá levantar todo o processo de
desenvolvimento e as necessidades de reformulação da marca. Será levantada também a
pesquisa realizada, o método aplicado no processo de desenvolvimento de construção da
nova marca e conclusão do projeto final sendo aplicado em diferentes mídias. Essa
análise irá avaliar e fazer uma validação de todo o processo, podendo apontar possíveis
correções e adequações a fim de melhorar e valorizar o processo de redesign realizado.
O presente estudo utilizará de pesquisas bibliográficas para fundamentar e embasar um
processo válido de redesign, sendo comparado com estudos de caso similares de cases
de sucesso de redesign de marca. O estudo deverá avaliar a construção da nova marca e
comprovar se atende as premissas de um projeto de desenvolvimento de marca segundo
algumas metodologias utilizadas no processo.
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Resumo do Trabalho:
A ergonomia tem como objetivo transformar os sistemas de trabalho para alcançar um
nível maior de eficiência, respeitando às características, habilidades e limitações das
pessoas.O trabalho consiste na análise de postos de trabalho, tendo o propósito de
avaliar as condições em que o trabalhador efetua suas tarefas e como seu corpo reage a
tarefas a ele determinadas.As análises que serão realizadas estudarão as atividades
desempenhadas e posturas assumidas pelos usuários , encontrando erros de diferentes
níveis e tipos, originados de maus hábitos dos funcionários ou gerado pelo posto de
trabalho.O objetivo deste estudo é levantar alternativas para que os postos de trabalho
possuam melhor adequação aos seus usuários, para que os riscos de lesões musculares,
lesões por estresse e por movimentos repetidos, consequentemente, diminuindo os
afastamentos por motivos médicos e melhorando o desempenho do funcionário nas
execuções das tarefas a ele determinadas.A importância do trabalho é justificada pela
prevenção das lesões e pela promoção da otimização das atividades, acompanhadas da
melhoria da qualidade. Desta maneira, a aplicação dos conceitos ergonômicos poderá
ser considerado adequado para a projetação de postos de trabalho. “[...] efetivamente,
eficiência e satisfação com a qual usuário específico alcançam metas específicas em
ambientes particulares – efetivamente, eficientemente, confortavelmente e de modo
aceitável.[...]”. (Moraes; Frisoni; 2001 p13) Segundo o Ministério do trabalho a norma
NR-17, será mais um apoio para o levantamento de dados, pois ela normatiza a parte
ergonômica dos postos de trabalho, como um dos meios de apoio para o estudo que será
realizado, assim possuindo mais clareza no que é descrito ao decorrer do trabalho.O
Ministério do Trabalho e Emprego, através da Norma Regulamentadora NR 17, com
redação atual dada pela Portaria n° 3.751, de 23 de Novembro de 1990, esta Norma
Regulamentadora visa a estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das
condições de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, de modo a

proporcionar um máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente. (Ministério do
trabalho e emprego)
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Resumo do Trabalho:
Objetivo do projeto é desenvolver um sistema Sistema de Rodas Esféricas em que o
objeto possa se mover em todas direções, ou seja, No lugar das tradicionais rodas
cilíndricas, o conceito sugere uma liberdade maior de movimentação, pois possui
“esferas” para ter contato com o solo proporcionando uma melhor mobilidade para que
o usuário tenha mais possibilidades de movimentação, podendo ser utilizado como
rodas

de

skate,

rodízios

para

moveis

e

até

mesmo

em

carros.

O estudo também levará em consideração as forças que agem sobre os rolamentos que
podem ser estáticas ou podem ocorrer quando os rolamentos estiverem em movimentos
oscilantes, giratórios ou de inclinação recorrentes, os tipos de materiais que podem ser
utilizados para um melhor desempenho do sistema, levando em consideração os
coeficientes de atrito e desgaste, e por fim experimentar na prática a utilização do
sistema.
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Curso: Design
Modalidade: Painel

AVALIAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA E A DEFINIÇÃO DE PADRÕES DE
QUALIDADE DE NOVOS PRODUTOS APLICADOS À INDÚSTRIA DE
ARQUITETURA: DADOS PRELIMINARES
Luiz Fernando Vargas Malerba Fernandes
luizfernandovmfernandes@gmail.com
Marcelo Manoel Valentim Bastos
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA

Orientador: Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
A proposta deste projeto tem com objetivo avaliar a cadeia produtiva e a definição de
padrões de qualidade de novos produtos aplicados à indústria de arquitetura. A
metodologia aplicada ao desenvolvimento caracterizará por análise do comportamento
mecânico, microestrutural e as definições de padrões de texturas em novos produtos das
áreas de arquitetura e design. A metodologia desta pesquisa perpassará por uma revisão
bibliográfica acerca do tema, visitas técnicas, coletas de dados quantitativos e
qualitativos, confecção dos corpos de prova para os ensaios mecânicos e caracterização
das propriedades, microscopia óptica e MEV.

Palavra chave: Inovação, Cadeia produtiva, Novos produtos a Indústria de Arquitetura.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Modalidade: Oral

ENERGIA SOLAR E A ARQUITETURA
Aline Caroline Conrado Braga
aline_carol89@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Rosana Vieira Sbruzzi
Resumo do Trabalho:
Trabalho cujo o tema é ” Energia solar na Arquitetura” tem como objetivo informar e
esclarecer quaisquer duvida que haja sobre esse assunto, e ainda dar um incentivo para
as pessoas aderirem esse tipo de energia sustentável.

Palavra chave: Energia solar.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Modalidade: Painel

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: UMA ANÁLISE COMPARATIVABRASIL E CHILE
Marcel Cassemiro Santos
marcel_cass@hotmail.com
Tamyse Campos Bueno Norberto
Bruna Gouvêa Fialho de Silva
Camila Queiroz
Fernanda Carvalho
Faculdade Integradas Teresa D´Ávila - FATEA

Orientador: Fabiana Felix do Amaral Silva
Resumo do Trabalho:
A história da Habitação Social no Brasil apresenta um processo de evolução, mas que
ainda mantém velhos padrões de dominação. Este estudo procurou num primeiro
momento demonstrar um breve entendimento histórico desse processo. Num segundo
momento realizou uma analise comparativa entre duas experiências uma brasileiraPrograma Habitacional atual Brasileiro (PMCMV) Programa Minha Casa e Minha Vida
e o outra chilena – projeto “Quinta Monroy” em Iquique no Chile, para apontar
diferentes possibilidades evidenciando três aspectos relevantes para compreensão do
processo de habitação social: a inserção urbana, a implantação e a unidade habitacional

Palavra chave: Habitação, Inserção Urbana, Integração Social.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Modalidade: Oral

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO: HUMANIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO
AMBIENTE DE SAÚDE
Douglas Estalone Fernandes
estalone08@gmail.com
Ana Carolina dos Santos Cordeiro
Bruna da Silva Coppi
Bruno Ariel de Oliveira Pereira
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: André Benine
Resumo do Trabalho:
Este relatório aborda o Projeto de um Hospital Universitário, sua localização,
implantação, volumetria, setorização e partido, mostrando a combinação de teorias,
sustentabilidade e humanização respeitando as Normas da RDC-50, Códigos Sanitários
e demais legislações para o aperfeiçoamento e conforto do projeto para os que usufruem
deste. Visamos o bem estar de todos, oferecendo uma eficiente recuperação dos
pacientes através da humanização e melhorando a qualidade no atendimento voltado à
Saúde da população de Lorena e Região. Também foi pensado no desenvolvimento da
educação anexando uma Universidade de Medicina, agregando conhecimento e cultura.

Palavra chave: Hospital universitário, Humanização, Sustentabilidade, Arquitetura
bioclimática.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Modalidade: Painel

ANÁLISE DO CRESCIMENTO ESPACIAL URBANO DO MUNICÍPIO DE
LORENA
Thalita de Moura Sampaio
thalitamsampa@gmail.com
Pedro Henrique Villela Freire
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA

Orientador: Hélio Rodrigues Bassanelli e Barbara Sparenberg J. Nunes Alves
Resumo do Trabalho:
No Estado de São Paulo Lorena foi o 26º município criado, localiza-se na Bacia do Rio
Paraíba do Sul, entre as cidades de Guaratinguetá e Canas. É cortado por duas rodovias
federais: a BR-459 e a Rodovia Presidente Eurico Gaspar Dutra. O município está
estrategicamente localizado entre os eixos Rio – São Paulo, onde há a forte influência
da Rodovia Presidente Dutra. Devido essa localização privilegiada e áreas com
excelente logística, o município concentra grande interesse industrial, fato que gera o
crescimento urbano da população. O município de Lorena conta com o Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (FLONA), também possui uma unidade da
USP e outras três faculdades (FATEA, UNISAL e UNINTER), o que gera um grande
movimento pendular com cidades vizinhas como Guaratinguetá, Aparecida, Cruzeiro,
Cachoeira Paulista.O município de Lorena apresenta uma concentração urbana maior ao
norte da Rodovia Presidente Dutra, no sentido RJ-SP, apenas um bairro residencial está
ao sul da supracitada rodovia, o Bairro Novo Horizonte, que carece de infraestrutura e
recursos. A cidade apresentava uma mancha urbana de 6,2603 km² em 1977 e 14,2762
km² em 2011. O que representa um crescimento de mais de 100% em área urbana
contínua em 34 anos. O trabalho tem como objetivo analisar a expansão da área urbana
no município de Lorena, Estado de São Paulo, em três períodos distintos, com uso de
cartas topográficas e imagens de satélites.

Palavra chave: Crescimento urbano, Lorena.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Modalidade: Painel

O URBANISMO SEM FRONTEIRA, MELHORANDO A MOBILIDADE DA
POPULAÇÃO
Aline de Cassia Lopes Mariano
mariano_aline@hotmail.com
Adrielly Cristina
Guilherme Santos Sampaio
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Rosana Vieira Sbruzzi
Resumo do Trabalho:
O Presente trabalho apresenta os resultados de uma proposta teórico-prática realizada
pelos alunos do terceiro ano do curso de arquitetura e urbanismo da Fatea – Faculdades
Integradas Teresa D`Ávila, na disciplina de PUP II – Projeto Urbano e Paisagístico II;
nos meses de maio a setembro de 2013. A partir da leitura da realidade do município de
Lorena, SP, o objetivo do trabalho é identificar suas problemáticas e potencialidades,
chegando a um diagnostico da cidade, para que assim possamos oferecer propostas de
diretrizes para Lorena, atendendo suas necessidades e de seus habitantes.

Palavra chave: Projeto Urbano, Lorena, Problemas urbanos, Cartografia temática.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Modalidade: Painel

PROJETO INTEGRADO DE EDIFICAÇÃO: CONSTRUÇÃO COM
GARRAFAS PET
Larissa de Paula Santos Oliveira
larissa.psoliveira@hotmail.com
Ana Carolina dos Santos Cordeiro
Pâmela Sabrina Barbosa Bento
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: José Ricardo Flores Faria
Resumo do Trabalho:
O conceito de desenvolvimento sustentável vincula-se à preocupação na manutenção e
existência de recursos naturais para as gerações futuras. Aplicando esse conceito à
construção civil, pode-se discorrer sobre o projeto integrado de edificações, que
equivale ao projeto sustentável. É em torno deste tema que está em andamento o projeto
de construções com garrafas PET, no qual alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo
das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila, em Lorena/SP, aceitaram a proposta da
coordenação de uma escola local, para que possam contribuir tecnicamente para projeto
e execução de uma sala multiuso, que será feita a partir de reciclagem.

Palavra chave: Projeto Integrado de Edificações, Sustentabilidade, Garrafas PET.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Modalidade: Painel

GUERRILHA SIM: O DESIGN E O MARKETING COMO ALIADOS NA
GUERRA DE MERCADO
Paulo Vinícius de Omena Pina
s14design@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA

Orientador: Paulo Vinícius de Omena Pina
Resumo do Trabalho:
Criado por Jay Conrad Levinson nos EUA na década de 70, o marketing de guerrilha
surge como uma nova maneira de se abordar potenciais clientes/consumidores para um
determinado serviço/produto. Muito mais eficiente do que as táticas convencionais, o
marketing de guerrilha desenvolve-se com uma precisão, impacto e organização de
ações, que faz jus ao termo, dai sua similaridade. Imagine-se andando por uma cidade e
deparando-se com atletas correndo na lateral de um edifício, ou ainda, um grande frasco
de esmalte de unha flutuando em plena calçada de uma rua movimentada simulado o
derramamento de seu conteúdo. Todas ações que se aproveitam da casualidade e do
impacto para chamar a atenção de um determinado público consumidor pode ser
considerado marketing de guerrilha. Onde o Design entra nisso? Considerados por
Maurício Vianna como um profissional que se mantém “fora da caixa”, o designer é
dotado de uma porosidade peculiar, o que o torna um indivíduo capaz de enxergar e ter
ideias que a maioria não teve. Aproveitar esse talento para que junto de outros
profissionais, novas táticas mais assertivas surjam, é o que se espera quando se trata de
inovação em negócios. O objetivo desse trabalho não é somente pensar as ações de
guerrilha como ferramenta de publicidade, mas sim, estudar a possibilidade de uma ação
interdisciplinar complexa, que nasce dos esforços entre as disciplinas de Marketing e
Linguagem Visual no curso de Design das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila –
Fatea, como forma de o aluno ter a percepção real do que é pensar um produto desde
seu croqui até o posicionamento do mesmo no mercado.
Palavra chave: Design, Marketing, Interdisciplinaridade, Inovação.
Inscrição como:Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Design
Modalidade: Painel

VÍDEO AULAS: A PRODUÇÃO AUDIOVISUAL COMO
COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA PARA AÇÕES PRÁTICAS
COMPLEXAS
Paulo Vinícius de Omena Pina
s14design@gmail.com
Natalha Gabrieli Moreira Carvalho
Talyta Helena Nogueira Henrique
Flavio Rangel Ballot
Saulo Santiago da Costa
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA

Orientador: Paulo Vinícius de Omena Pina
Resumo do Trabalho:
O ensino do trabalho prático de oficina requer determinada atenção aos detalhes.
Entretanto, frequentemente, a transferência desse conhecimento in loco fica prejudicada
por uma série de fatores, tais quais: tempo da aula, quantidade de alunos, espaço restrito
próximo ao equipamento a ser operado, ruídos na comunicação, assimilação da técnica,
dispersão da atenção, entre outros. Com o intuito de potencializar o processo
ensino/aprendizagem, elaborou-se uma vídeo aula, permitindo que o aluno tenha acesso
às informações necessárias para operar um determinado equipamento na oficina,
cabendo ao professor e ao técnico acompanhar o processo,sanando eventuais dúvidas
que surjam no decorrer do trabalho.

Palavra chave: Vídeo aula, Comunicação, Ensino, Prática de Oficina.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Design
Modalidade: Oral

REAPROVEITAMENTO DO MDF E O EFEITO NAS PROPRIEDADES
MECÂNICAS DO GESSO NA INDÚSTRIA DE DESIGN E ARQUITETURA
Camila Loricchio Veiga
camiaetria@gmail.com
José Lourenço Júnior
Nelson Tavares Matias
Bianca Siqueira Martins Domingos
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL
Universidade Estadual do Rio de Janeiro – UERJ
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

Orientador: Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
De acordo com o Relatório de Acompanhamento Setorial, realizado pela Unicamp e
ABDI em 2008, a segmentação da indústria moveleira segue a citação abaixo:
“A indústria moveleira pode ser segmentada através de diferentes critérios: (1) tipo de
material predominante no processo produtivo; (2) uso ao qual se destina; (3) forma
organizacional

utilizada

no

processo

produtivo;

e

(4)

design

utilizado.”

O mercado moveleiro tem se expandido muito no Brasil, e juntamente com os conceitos
e preceitos do EcoDesign, há uma preocupação enorme com a destinação dos resíduos
provenientes de moveleiras, principalmente o pó do MDF, composto de fibras de média
densidade, resíduo que cresce em grandes quantidades. O projeto tem como objetivo
reaproveitar o resíduo do MDF obtido através do processor de fabricação de móveis
planejados e avaliar as propriedades mecânicas quando adicionado em diferentes
composições de gesso. A metodologia consta do seguinte: Revisão Bibliográfica sobre o
assunto; visitas técnicas à empresa produtora de imagens sacras e de móveis
planejados,; Coleta de material; análise da morfologia de partícula do MDF e gesso;
moagem para adquirir nanopartículas; confecção dos corpos de prova com diferentes
composições; ensaios mecânicos; MO e MEV; análise de superfície; criação de texturas
em 3D; definição de aplicações no setor de Design, Engenharia e Arquitetura.
o projeto de pesquisa busca analisar a viabilidade do reaproveitamento do mdf obtido a
partir da fabricação de móveis planejados e determinar a possibilidade econômica e

técnica quando misturado em diferentes composições com gesso no desenvolvimento de
novos produtos.

Palavra chave: MDF, Reaproveitamento, Gesso, Design.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Design
Modalidade: Oral

CRIAÇÃO DE BIBLIOTECA DE MÓVEIS PARA SOFTWARE E
MAPEAMENTO PARA MOVELARIA EM LORENA/SP
Camila Loricchio Veiga
camiaetria@gmail.com
José Lourenço Júnior
Nelson Tavares Matias
Bianca Siqueira Martins Domingos
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ
Universidade Federal de Itajubá – UNIFEI

Orientador: Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
Há um déficit de tempo de criação, execução e entrega de móveis em algumas
movelarias que os desenvolvem sob medida, quando comparadas às empresas que lidam
com produtos planejados, esse déficit é ainda maior. O objetivo do projeto foi mapear os
padrões construtivos dos móveis construídos pela empresa Arte Movelaria em
Lorena/SP, no período de 2011 a 2012, para construir uma biblioteca no software 20-20
Design (extensão.kit), para ter como resultado a otimização desse déficit de tempo entre
a elaboração do projeto e entrega do produto pronto ao cliente.

Palavra chave: Movelaria, Otimização, Mapeamento, Design.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Design
Modalidade: Oral

DIF CONCEPT BOOK: CONCEITO, PROCESSO E REALIZAÇÃO
Talyta Helena Noqueira Henrique
talytahnh@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA

Orientador: Paulo Vinícius de Omena Pina
Resumo do Trabalho:
Entre as diversas disciplinas que compõe a grade de aulas do curso de Design das
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila de Lorena, uma se destaca por trabalhar questões
interdisciplinares há mais de uma década: Linguagem Visual. Esta disciplina além de
papel fundamental na formação dos estudantes, também utiliza uma metodologia que
inter-relaciona outras áreas do curso, como Marketing, Desenho de Observação,
Plástica, Teoria do Design e Estética, Ergonomia, Meios e Métodos de Representação
Gráfica, Materiais Industriais e Fabricação, Computação Gráfica e Oficina de Modelos.
A proposta da disciplina é apresentada no início do ano letivo; os alunos escolhem um
tema qualquer, normalmente ligado à atualidade e tendências futuras. O intuito da
escolha do tema logo no início do ano é porque os alunos já iniciam as pesquisas
direcionadas para todos os sub projetos que acontecerão dentro da disciplina. O método
da disciplina é pautado na pesquisa exploratória, discussão em sala e desenvolvimento
das etapas, atendendo as demandas teóricas e práticas da disciplina. O conteúdo teórico
é distribuído no início do curso por meio de bibliografia básica e complementar. A cada
aula desenvolve-se parte dos elementos que ao fim do processo compõe o grande
trabalho da disciplina: o Desenho Industrial Fashion – DIF (evento que leva esse nome
desde 2006). Os conceitos da Linguagem Visual como alfabetismo visual, sintaxe da
linguagem visual, configuração, espaço, luz, movimento, dinâmica, expressão, ordem,
ritmo, composição, equilíbrio, cor, forma etc., são trabalhados em peças independentes,
mas sempre com relação direta ao tema. O DIF 2013 teve como tema a Tecnologia.
Com as duplas de trabalho já formadas, em uma determinada aula cada grupo trouxe
algum material que para si melhor representava o tema. Os trabalhos caminharam
seguindo a seguinte lógica: Desenvolvimento da marca; Peças de campanha para
divulgar o evento; Estudo da Forma; Elaboração das peças (roupas) – Croqui; Estudo da
viabilidade técnica para produção; Escolha dos materiais; Definição do caráter estético
do evento (desfile) como um todo; Detalhamento gráfico e técnico da roupa e

maquiagem; Confecção; Produção técnica do vídeo de divulgação do evento e making
off; Organização e realização do desfile propriamente dito. O resultado positivo desse
projeto acontece pela profunda imersão dos alunos no processo e a objetividade das
etapas permitindo compreensão ampla dos fundamentos da disciplina aplicados a um
produto real. Este projeto busca explorar e documentar o material gerado pela disciplina
a fim de se produzir um concept book do evento e do processo de criação, para que sirva
de material norteador e de consulta para futuras pesquisas.

Palavra chave: Linguagem Visual, Moda, Tendência, Inovação.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Design
Modalidade: Oral

A ATUAL GESTÃO DA APPLE APÓS A ERA DE STEVE JOBS
Daniele Aparecida dos Reis
danielereis10@yahoo.com.br
Paula Aleksandra Bastos Ribeiro
Flávia Tatiane Carvalho
Patrícia Paião Polydoro Gaspar
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O presente estudo tem o objetivo de analisar as estratégias adotadas pela Apple sob o
comando do CEO (executivo) Tim Cook após a era de Steve Jobs. A Apple é uma
empresa multinacional norte-americana que tem como objetivo de projetar e
comercializar produtos eletrônicos de consumo, software de computador e
computadores pessoais. Durante muitos anos, a Apple sempre esteve no ranking das
mais reconhecidas por ser extremamente inovadora esbanjando criatividade,
originalidade e design na criação dos seus produtos. Após anos a frente da Empresa, seu
co-fundador e presidente Steve Jobs, considerado por muitos um gênio e o nome forte
da Apple sai de cena, e em seu lugar assume Tim Cook. Atualmente é preciso saber qual
a estratégia mais correta a ser adotada e qual postura do novo presidente para que a
Apple continue sendo uma das empresas com o maior valor de mercado do mundo. A
metodologia utilizada para elaborar o presente trabalho envolv eu pesquisa em sites
científicos na Internet, livros e jornais especializados. Conclui-se que Tim Cook lidera
uma silenciosa revolução cultural na Apple, estabelecendo um estilo metódico, sem
arroubos e diametralmente diferente do seu antecessor. Espera-se que consiga remodelar
com sucesso a cultura construída por Jobs. Embora tenha conseguido administrar bem
as linhas de iPhones e iPads, que continuam a entregar lucros enormes, a Apple ainda
não lançou um novo produto sob sua gestão.
Palavras-chave: Gestão, Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

HP: A HISTÓRIA DE EMPREENDEDORISMO DE BILL HEWLETT E DAVID
PACKARD
Helton Lopes Passos
heltonlopespassos@gmail.com
Jéssica Nazario de Azevedo
Samara Iris da Graça Pena Firme
Susan Mari Victor
José Augusto Salomão Felizardo
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O presente estudo visa a mostrar a história de empreendedorismo dos fundadores da
Hewlett Packard (HP). Em 1938 , os jovens engenheiros eletrônicos, Bill Hewlett e
Dave Packard, estudantes da universidade de Stanford, investiram exatos US$ 538 para
montar em uma garagem, localizada na cidade de Palo Alto, Califórnia, seu primeiro
produto: um oscilador de áudio de baixa freqüência, batizado de HP 200A, instrumento
auditivo muito usado por engenheiros de som para testar equipamentos sonoros. Esse
produto representou uma ruptura da tecnologia em tamanho, preço e desempenho. Um
de seus primeiros clientes foi o Walt Disney Studios que adquiriu nove destes
osciladores para desenvolver o som para o filme de animação “Fantasia”. Como
resultado deste primeiro pedido, ambos resolveram, no dia 1 de janeiro de 1939, fundar
a HEWLETT-PACKARD COMPANY. Por surgir na região do “Vale do Silício” a
empresa HP herdou desde cedo a mais alta tec nologia já vista, o que foi determinante
para seus lançamentos e inovações. Em 1942 a empresa inicia a construção da primeira
sede própria. Um dado curioso é que a HP planejou o prédio de forma que pudesse se
transformar em uma mercearia caso a empresa fracassasse. Não demorou a estabelecer
uma política de portas abertas (Open Door Policy) para todos os funcionários,
assegurando que cada um, independente do cargo, percebesse que os gerentes estavam
disponíveis, e receptivos, gerando a compreensão mútua que caracterizam o estilo de
administração da HP, ambientes abertos e escritórios executivos sem portas constituíam
a política integral para o ambiente de trabalho da empresa na época A autonomia da
empresa favorecia a motivação individual, a iniciativa e a criatividade, e oferecia aos
funcionários a oportunidade de trabalhar com um alto grau de liberdade na realização de

metas e objetivos comuns. Visando uma expansão internacional, estabeleceu na Europa
um departamento de vendas na Suíça, na cidade de Genebra, e uma fábrica na
Alemanha, em Boeblingen. Em 1963 ingressou no mercado asiático em uma jointventure com a empresa japonesa Yokogawa Electric. Em 1966 o laboratório HP foi
estabelecido como o recurso central de pesquisa da empresa e iniciou uma longa história
como um dos principais centros de pesquisa comercial do mundo. A partir deste
momento a empresa, nas décadas seguintes, fez inúmeros lançamentos de produtos
inovadores que incluíam calculadoras, de mesa e de mão, computadores, impressoras,
entre outros produtos. A situação ficou confusa e em 1974, um jovem engenheiro da
empresa, Stephen Wozniak, concebeu um protótipo de computador pessoal, que não
recebeu atenção da companhia. Então, Wozniak resolveu se juntar com Steve Jobs, para
criar a Apple. Internacionalmente, inicia a comercialização de seus produtos na China
abrindo um escritório representativo em Pequim (1981) e implanta no Reino Unido um
sistema de correio eletrônico de larga escala (1982). A Hewlett-Packard teve desta
maneira que esperar até o fim dos anos 90 para achar seu lugar no mercado de PC, do
qual detém 7% hoje, ficando no 3º lugar no ranking de vendas. Nos anos 80 o estouro
de tecnologia da empresa recebeu maior investimento no setor de impressoras. Apenas
nos anos 90 foi quando a HP se estabilizou no mercado da tecnologia para então firmar
raízes e gerar vendas. Packard morreu em março de 1996 e Hewlett, em janeiro de 2001.
Hoje a HP detém 7% de vendas, estando em 3º lugar no ranking de vendas mundial. As
duas famílias, Hewlett e Packard continuam acionistas da companhia. A metodologia do
presente estudo envolveu pesquisas em sites científicos da Internet, livros, revistas e
jornais especializados. Conclui-se que o empreendedorismo dos fundadores da HP foi
primordial considerando a posição de destaque da empresa no mercado atual, sendo um
bom exemplo a ser seguido por outros empreendedores.

Palavras-chave: Empreendedorismo, Tecnologia, Inovação, Administração.

Graduação: Humanas

Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

ELABORAÇÃO DE VÍDEO-DOCUMENTÁRIO SOBRE O PROCESSO DE
PRODUÇÃO DE UM DVD MUSICAL
Márcio Vinícius Nogueira de Sá
marcio.vns@gmail.com
Jéssica Leite Fisco Magalhães
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo teve como tema o processo de criação de um DVD musical – na integra.
Nem sempre o trabalho de produzir um DVD é valorizado e, por esta razão, fez-se
necessário tornar público o árduo processo de produção, desde a essência da ideia até a
conclusão da mesma. Deve também ser evidenciado o valor da produção de um DVD e
todo o trabalho que a envolve. Foi elaborado um vídeo documentário a fim de explorar
os bastidores da gravação de um DVD musical e mostrar o que está por de trás do
processo de criação. Tendo em vista todos os processos abrangidos nesta produção, tais
como a construção de cenários, a escolha da iluminação, os processos de gravação e
edição e outros, e tendo consciência da falta de conhecimento sobre o assunto, os
mesmos são apresentados e explicitados por meio deste. Inicialmente se deu uma
pesquisa bibliográfica e foi elaborado um projeto profissional posteriormente.

Palavras-chave: Documentário, DVD, Áudio, Vídeo, Música.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

VIAGENS AO EXTERIOR: A ANÁLISE DAS TRANSFORMAÇÕES,
CONSEQUÊNCIAS DE VARIADAS INFLUÊNCIAS CULTURAIS DISTINTAS
Giovanni Pilan
gipilan@hotmail.com
Flavia Correa
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Neste artigo pretendemos analisar as transformações causadas pelo choque entre
culturas distintas, e como tais transformações influenciam nosso cotidiano. Analisamos
particularmente as viagens ao exterior, pois abrangem culturas totalmente diferentes.
Procuramos analisar também a função social e econômica que tais viagens causam aos
países de destino e também para os viajantes. A análise será realizada através de livros e
testemunhos de pessoas que tiveram experiências ao redor do mundo, e como as
mesmas sentiram as mudanças causadas pelo choque de culturas.

Palavras-chave: Transformações, Culturas, Cotidiano, Viagens, Experiências.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

BOLHA DE SABÃO COMO RECURSO PEDAGÓGICO PARA OS ANOS
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Débora Moreira da Silva Capucho
deborajovem@hotmail.com
Franciane Carvalho Garcia
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
O Projeto Criar apresenta a proposta do uso da bolha de sabão como elemento de
criatividade e potencializarão do ato de brincar. Traz as bolhas de sabão como elemento
pedagógico capaz de demonstrar o princípio físico de conservar a estrutura desse
elemento sob as forças da gravidade (Tensão Superficial). É um princípio físico que
resulta das forças de coesão entre as moléculas próximas da superfície de um líquido.
Essa tensão é responsável pela forma esférica das gotas e é também responsável pelo
fenômeno do caminhar de insetos sobre a água. Contudo, a água por si só, não consegue
formar bolhas estáveis, a menos que contenham certa quantidade de sabão. Ao contrário
do que se pensa, geralmente, o detergente não aumenta a tensão superficial, mas reduz a
um terço do valor de tensão apresentada pela água pura. A indagação que norteou a
pesquisa: Como incluir a bolha de sabão como atividade pedagógica¿ Obje tivos:
verificar as possibilidades em organizar uma aula para alunos dos anos iniciais do
Ensino Fundamental utilizando bolha de sabão para compreensão de conhecimentos de
Física. Apoiados em Perrenoud (2003) sobre a organização da aula mediante uma
sequência didática, e em Aquino (1996) mediante a necessidade dos combinados entre
professor e alunos em sala de aula realizou-se a oficina de Bolha de sabão. A oficina foi
desenvolvida em um espaço escolar fora da sala de aula com dezessete crianças do 2º
ano e sete do 5º ano. Utilizamos material reciclável para a realização da oficina. O
desenvolvimento desta oficina proporcionou a compreensão da relação entre teoria e
prática do trabalho pedagógico. O professor precisa saber organizar a aula com seus
alunos, explicar o tema da aula, apresentar possibilidades e saber combinar com os
alunos a realização da mesma, como utilizar o material, cuidados a serem tomados por
todos, mediante o material que utilizam orientá -lo na observação da atividade a ser
realizada. A utilização do lúdico para a aprendizagem escolar requer uma reflexão do

professor, no sentido, de orientar os alunos para a aprendizagem, caso contrário, será
mais uma atividade escolar.

Palavras-chave: Aula, Oficina, Bolha de Sabão, Brincar.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Painel

ARTE COM GIZ – COMPREENDENDO O MUNDO E AS CIÊNCIAS
ATRAVÉS DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
Priscila Monique de Paula da Silva
Priscila_monique_10@hotmail.com
Amanda de Salles Siqueira Espindola
Yara Alves Sardinha
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
O papel das Ciências Naturais é de colaborar para a compreensão do mundo e suas
transformações, situando o homem como indivíduo participativo e parte integrante do
Universo. A indagação que norteou a pesquisa: como se dará a prática pedagógica para
aflorar a curiosidade das crianças em relação a compreensão de fenômenos ligados
direto ou indiretamente a realidade¿: organizar e desenvolver uma sequência didática
que pudéssemos desenvolver conteúdos de arte e ciência. Concluímos que a prática
docente preocupada em aflorar a curiosidade das crianças para a compreensão de
diferentes fenômenos se dá mediante uma organização cuidadosa e reflexiva pelo
professor.

Palavra chave: Pratica pedagógica, Sequência didática, Feira de ciências.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

O MEME QUINTAL NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Monique Macedo Camargo
mozinha.pedag.ccb@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – Fatea

Orientador: Paulo Sérgio de Sena
Resumo do Trabalho:
O conceito de ”meme” foi criado pelo zoólogo e escritor Richard Dawkins, em 1976,
quando escreveu no livro ”The Selfish Gene” (O Gene Egoísta) que tal como o gene, o
meme é uma unidade de informação com capacidade de se multiplicar, através das
idéias e informações que se propagam de indivíduo para indivíduo. Os memes
constituem um vasto campo de estudo da Memética. A idéia de meme pode ser
resumida por tudo aquilo que é copiado ou imitado e que se espalha com rapidez entre
as pessoas. No Brasil, quintal é uma terminologia usada para designar os espaços do
terreno situado ao redor da residência. Por outras vezes, é definido como uma extensão
de terra próxima à residência, que se estabelece como acesso facilitado a outros
cômodos da residência. Nesse quintal há uma expressão cultural local revelado pelo
cultivo ou manutenção de múltiplas espécies que fornecem parte das necessidades
nutricionais da família, bem como outros produtos, como lenha e plantas medicinais
(Brito; Coelho, 2000). Os quintais se constituem numa das formas mais antigas de
manejo da terra, fato esse que, por si só, indica em um tipo de sustentabilidade. Embora
haja um sistema de produção de múltiplas espécies que tenha provido e sustentado
milhões de pessoas economicamente, pouca atenção científica tem sido destinada ao
assunto, principalmente quanto aos efeitos da tragédia dos comuns de Garrett Hardin
(1968), que destaca o uso de espaços comuns e os efeitos sobre na manutenção da área
como um todo. Nesse sentido, o presente projeto propõe trabalhar com a finalidade de
ampliar o conhecimento sobre o uso domiciliar dos quintais urbanos no município de
Areias, Vale Histórico no Vale do Paraíba. (DIEGUES & ARRUDA, 2001)
OBJETIVO GERAL Proposta é mapear o meme quintal para uso na escola.
OBJETIVO ESPECIFICO Incentivar os usos dos quintais pelas famílias dos alunos da
E.E.I. PROBLEMA DE PESQUISA Como o espaço quintal é reproduzido nas Escolas
de

Educação

Infantil?

MATERIAL

E

METODOS

* Tomar uma sala da Escola, por meio de sorteio, selecionar 10 alunos;

*Visitar
*

a
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a

dos
casa

10
de

alunos
seus

e

avós

fotografar

seus

para
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quintais;
fins

* Sistematizar de forma comparativa os espaços quintais com os espaços pedagógicos
da escola.

Palavra chave: Memes, Quintal, Escola, Educação infantil.
Inscrição como: Graduação
Área: Ciências Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

INCLUSÃO SOCIAL: OS DESAFIOS DE SE IMPLANTAR A INCLUSÃO
SOCIAL NO AMBIENTE ESCOLAR: FORMAÇÃO DO PROFESSOR – EFI
Mayara Meirelles Cavalcante
mayaramc.cavalcante@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – Fatea

Orientador: Neide Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
Neste artigo aborda-se o tema Inclusão Social: os desafios de se implantar a inclusão
social no ambiente escolar: formação do professor no ensino fundamental I. Com isso,
levanta-se a seguinte questão: “Como poderia haver a inclusão social se os professores e
o ambiente escolar não estão preparados para isso?”. O objetivo deste trabalho é
promover uma reflexão sobre a formação dos professores que trabalham com a inclusão
social, conhecendo os desafios, as condições, os recursos e suas limitações no ambiente
social. Pretende-se apresentar neste trabalho, a dificuldade do professor do ensino
fundamental I, em se trabalhar com alunos de inclusão social. Trata-se de uma pesquisa
exploratória de cunho bibliográfico com coleta de dados por meio de questionários com
perguntas quanti-qualitativas.

Palavra chave: Desafios, Inclusão social, Ambiente escolar, Formação de professor.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

A HISTÓRIA EM QUADRINHOS COMO FONTE DE APRENDIZAGEM
Thamires Heloise dos Santos
thammmires@hotmail.com
Keila Amanda de Camargo Campos
Faculdades Integradas Teresa D’Avila - FATEA

Orientador: Luiz Fernando
Resumo do Trabalho:
Sabe-se que a conservação do meio em que habitamos tornou-se uma das maiores
preocupações desse século. Ao longo do tempo o planeta terra sofreu degradação e
exploração de suas riquezas, levando-o a um estado de alerta e atenção. Cresce
diariamente a busca por medidas preventivas para amenizar o aquecimento global e suas
conseqüências. Visando a necessidade de conscientizar crianças, jovens e adultos a
pesquisa buscou apresentar os efeitos, causas e prevenção para a conservação do nosso
planeta através das historias em quadrinhos. O uso dos quadrinhos está previsto nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e sua leitura é recomendada pelo Programa
Nacional Biblioteca na Escola (PNBE). Os quadrinhos significam um meio de
comunicação abrangente e acessível a toda população, sendo utilizados como
instrumento de educação e formação. É possível através das imagens e textos despertar
a curiosidade critica e indagadora, gerando motivação e interesse no que é apresentado.
O quadro teórico que sustentou este estudo parte da concepção: uso das HQS no ensino
de Vergueiro. O estudo de caso foi realizado com 10 crianças do ensino fundamental de
uma escola privada do interior do estado de São Paulo, por duas alunas do curso de
Pedagogia da FATEA. As alunas em questão efetuaram um questionário para avaliar o
que as crianças já conheciam sobre aquecimento global. Foi possível detectar uma
grande defasagem, quase todos conheciam o termo, mas não conseguiram distinguir o
seu significado. Em seguida apresentamos as historias em quadrinhos, houve interesse e
empolgação. Realizamos o mesmo questionário após a leitura, e quase todos
conseguiram responder o que era aquecimento global e suas causas. Afora dos
benefícios citados, os quadrinhos afloram a imaginação e despertam o gosto pela leitura.
Inseri-lo na sala de aula contribuiria para o crescimento do individuo em formação, já
que existe um alto nível de informação, versando sobre os mais diversos temas,
possibilitando sua utilização em qualquer área do ensino.

Palavra chave: HQ, Aquecimento global, Pesquisa, Conhecimento, Estudo.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

EXPERIMENTOS DE QUÍMICA E FÍSICA COM ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL I
Maria Adélia Salomão Felizardo da Silva
maria_adelia_2008@hotmail.com
Paula Bruna Cortez
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
Desenvolveram-se dois experimentos em ciências com alunos nas séries iniciais da
Educação Básica em uma cidade do interior do estado de São Paulo, estimulando a
participação e a interação dos alunos nas atividades construídas a partir de materiais de
uso doméstico e reciclável. A metodologia utilizada nas atividades foi centrada na
experimentação com a participação ativa dos estudantes. Buscou-se investigar a
importância que se dá ao trabalhar de forma lúdica a disciplina de ciências em sala de
aula; conclui-se que é preciso refletir a viabilidade e formas para abordar conhecimentos
de física, química e educação ambiental nas séries iniciais.

Palavra chave: Lúdico, Ciências naturais, Sequência didática, Contrato pedagógico,
Anos iniciais.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

A COMUNICAÇÃO ENTRE O PALHAÇO E O PACIENTE NOS HOSPITAIS
DE LORENA
Iran Gonzaga
irangomesdasilva@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Miguel Adilson de Oliveira Júnior
Resumo do Trabalho:
Através da análise realizada com a Trupe Medicômicos foi elaborado o artigo que tem a
finalidade de levar a toda comunidade dados importantes sobre a comunicação e o
trabalho voluntário dos palhaços nos hospitais de Lorena e região. O documento visa
sanar os seguintes objetivos em questão: Identificar como é realizada a comunicação
entre palhaço e paciente. Estudar a influência que a comunicação do palhaço resulta no
quadro clinico do paciente. Verificar como a comunicação contribui para a humanização
hospitalar. Analisar a principal ferramenta de comunicação utilizada pelo Grupo
Medicômicos e qual sua contribuição na eficácia do trabalho voluntário. Ser palhaço de
hospital é uma brincadeira muito séria que consiste no entendimento das normas
hospitalares e no cumprimento de todas as regras pertinentes a todos os outros
profissionais de saúde, para isso o palhaço de hospital necessita de uma capacitação
especifica além da adquirida em cursos de formação de atores. O palhaço muitas vezes
complementa o trabalho dos profissionais da saúde, pois ele usa uma linguagem que
permite uma aproximação com o paciente, colocando-se ao lado dele e dessa forma
busca explorar e motivar a alegria que possa surgir naquele momento, fazendo com que
não haja diferenças entre o paciente e o palhaço. Com uso do lúdico o palhaço interage
de forma a evidenciar quem o paciente é como pessoa, para o palhaço não se trata de
mais uma patologia e sim de uma pessoa com todas as suas resistências.
O objetivo do trabalho é mudar o foco, fazer com que o paciente se distraia e, por
alguns momentos esqueça a “dor”. Com o intuito de mudar o ambiente hospitalar o
grupo de palhaços Medicômicos realiza visitas nos hospitais da Santa Casa de
Misericórdia e Hospital Unimed, ambos de Lorena, vestindo roupas coloridas e
maquiagens característica de palhaços. A Trupe traz a proposta de humanização
hospitalar que visa integrar médico, enfermeiro, auxiliar de limpeza, paciente, familiar,
enfim todos que de alguma forma esteja dentro de uma unidade hospitalar. A proposta é
modificar o ambiente com brincadeiras, escultura em balões, pintura facial e música.

É notório que a cada dia vem crescendo o interesse dos mais diversos tipos de
profissionais pelo voluntariado, uma vez que esses trabalhos ganham maior relevância e
vem sendo encarados por muitas empresas como um diferencial pois o profissional
passa a olhar as pessoas com outros olhos, já que cada vez mais as pessoas tendem
enxergar a si próprio. O profissional trabalha melhor em equipe, tem mais iniciativa e
maior facilidade em realizar atividades com poucos recursos. O profissional da área de
Comunicação não poderia deixar de se atentar a essa vertente relevância, pois os
campos para atuação são das mais diversas possíveis. Esse tipo de trabalho também
alavanca

profissionais

com

pouca

experiência

no

mercado

de

trabalho.

Nas relações sociais temos com um todo os laços de amor para com o outro e, esse
sentimento de fraternidade traz a cada ser humano uma perspectiva de olhar o outro de
uma forma integral, ir além do que se pode enxergar, exercendo a cidadania e
trabalhando no desenvolvimento da sociedade, ampliando a visibilidade da
humanização que não deve ocorrer em locais específicos se restringindo a um número
de pessoas, mas sim atingir toda uma sociedade e suas ações cotidianas, tem por
mensagem o amor ao próximo e essa prática, se adquirida por todos, certamente trará
possibilidades de um mundo melhor. Para a área acadêmica esse trabalho contribui com
importante informações que abrangem o terceiro setor. A humanização hospitalar
chegou às salas de aula dos cursos de Medicina e toda à área da saúde, hoje ela faz parte
da “missão, visão e valores” dos grandes centros médicos. O referido artigo traz para o
corpo docente e estudantil uma reflexão de como o trabalho voluntário do palhaço de
hospital vem ganhando espaço e trazendo resultados positivos no tratamento dos
internos dos hospitais de Lorena

Palavra chave: Comunicação, Hospital, Voluntário, Humanização, Palhaço.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

UTILIZAÇÃO DA MINISSÉRIE CAPITU COMO COMPLEMENTO
EDUCACIONAL: O AUDIOVISUAL EM PARCERIA COM A PRÁTICA DA
LEITURA
Luis Aurélio Palmeira
sluisaurelio@yahoo.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
A cada ano o número de leitores ativos no Brasil despenca de maneira gradativa,
enquanto o número de telespectadores aumenta consideravelmente. Um dos motivos
desse fenômeno está diretamente ligado às experiências vivenciadas dentro do ambiente
escolar, pois é lá que os futuros cidadãos ativos da sociedade tem contato direto com a
prática da leitura. No entanto, nem sempre essa troca de experiências é realizada de
modo satisfatório, tanto pela falta de preparo e interesse dos alunos, quanto pelo
educador que não se adéqua a nova linguagem que permeia o status pedagógico. Desse
modo, utilizar um material extra, sendo no caso um produto audiovisual, para
maximizar o processo de aprendizado e entendimento na questão do incentivo à prática
da leitura torna-se uma atitude de grande potencial e campo de estudo. A proposta desse
trabalho é analisar e esmiuçar os efeitos de um projeto aplicado em sala de aula,
demonstrando na prática, os benefícios de tal iniciativa.

Palavra chave: Leitura, Clássicos, Audiovisual, Televisão, Escola.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, Tv e Internet
Modalidade: Oral

CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA ADOÇÃO E ARRECADAÇÃO
DE FUNDOS PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE
LORENA-SP
Franciele Firmino da Silva
franciele_firmino@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Adriana Bernadete Barros de Carvalho
Resumo do Trabalho:
Adotar é se permitir formar vínculos de filiação, dar o direito de uma criança ou
adolescente a oportunidade de crescer e desenvolver em uma família. A adoção é um
dom, uma vocação pelo desejo de ter um filho e constituir uma família, ama-lo
independente da concepção, é um ato de amor incondicional que ultrapassa as barreiras
do desconhecido, é permitir-se ser amado por um ser frágil e rico que precisa dos seus
cuidados. (semeando o amor,[s.d],acesso em 24 de agosto de 2013) Seguindo alguns
estudos em adoção pode-se observar que a sociedade ainda não está totalmente
informada sobre a questão da adoção, não apenas no município de Lorena-SP, mais em
todo o Brasil, sendo portanto necessário analisar como é a visão da população lorenense
sobre a adoção, e assim oferecer informações necessárias para que a população fique
bem informada. Afinal a lei Brasileira permite que qualquer pessoa maior de 18 anos
seja um adotante desde que tenha uma margem de 16 anos a frente do adotado,
estabilidade financeira e emocional, lembrando ainda que estão aptas a serem adotadas
crianças e adolescentes de zero à 18 anos que perderam o vinculo familiar, órfãos ou
filhos de pais desconhecidos No Brasil existem aproximadamente 4.856 crianças e
adolescentes à espera de uma família, e no município de Lorena-SP estão na casa abrigo
conhecida como AACAL – Associação de atendimento à criança e ao adolescente de
Lorena-, onde atualmente residem 25 menores, entre crianças e adolescentes. Com isso
surge a necessidade de desenvolver uma campanha publicitária para conscientizar os
moradores sobre o processo de adoção e consequentemente arrecadar fundos para a
manutenção da AACAL. O marketing é dividido em três setores, o primeiro é formado
pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, o segundo representa o comercio, industria
e outros setores de serviços e o terceiro é representado pelas entidades e ONGs, visando
resolver

problemas

sociais.

(ERALDO

,2012.p.9)

Palavra chave: Adoção, Conscientização, Abrigo, Crianças.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

A MÚSICA EM SALA DE AULA: UMA TRANSDISCIPLINARIDADE NO
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
Marco Augusto de Oliveira Chaves Cipro
marco_cipro@hotmail.com
Danilo Passos Santos
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Luciani Vieira Gomes Alvareli
Resumo do Trabalho:
O ensino de Língua Portuguesa e Literatura requer didáticas dinamizadas para uma
melhor contextualização do trabalho aplicado em sala de aula pelo professor. O estudo
da língua materna se apossa da necessidade de uma atualização constante para um
melhor aproveitamento do idioma. Baseando-se nesses pressupostos, apresenta-se o
aprendizado de Língua Portuguesa e Literatura a partir de músicas, sendo realizada em
uma escola estadual do Vale do Paraíba com alunos do primeiro ano do Ensino Médio.
Diante da realidade do conhecimento dos discentes no tocante à Literatura e elementos
de produção textual, o uso da música tem sido um excelente mecanismo de
aprimoramento intelectual e de aprendizagem, pois, é possível analisar todas as
particularidades

do

ensino

a

partir

deste

objeto

artístico,

criando

uma

transdisciplinaridade e intertextualidade com os contextos literários postos em sala de
aula. Para se trabalhar os contextos do trovadorismo, foi inserida uma abordagem com
músicas de Caetano Veloso e Chico Buarque, com um tema específico, reluzindo aos
contextos das cantigas trovadorescas. Após, os alunos sentiram-se motivados a
compreender as teorias que embasam este estilo literário, e como objeto de pesquisa foi
proposta a elaboração de um sarau, abordando músicas contemporâneas com temas
equivalentes às produções literárias da escola literária mencionada anteriormente. Essa
didática serve como um auxílio na aprendizagem posta em sala de aula, pois, a
transdisciplinaridade e intertextualidade aprimoram o ensino de Língua Portuguesa e
Literatura, além de formar alunos críticos, capazes de correlacionar contemporaneidade
com o estudo em si. Além de se trabalhar os contextos literários, foi também proposto o
uso de músicas que enfatizam as figuras de linguagem e elementos gramaticais; para
esta dinâmica, algumas obras musicais do cantor e compositor Lenine foram de suma
importÃ ¢ncia para a ampliação de conhecimentos. O objetivo da pesquisa é auxiliar os
alunos iniciantes no ensino médio a compreenderem todos os conteúdos destas

disciplinas, de maneira dinamizada, preocupada em relacionar elementos artísticos e
textuais, de modo com que os alunos se sintam críticos a elaborarem apresentações – no
caso “saraus” ou “debates musicais” -, tendo em vista um tema ou assunto de
relevância, indagado pelo professor dessas disciplinas. O material teórico dessa
abordagem está pautado em Paula e Silva (2011, p. 68) que ressaltam as vantagens em
se trabalhar com a interdisciplinaridade em sala de aula, para elas “trata-se de uma
proposta muito centrada na figura do professor, afinal, o professor é que tem que ser
interdisciplinar para que sua ação se caracterize”. Sobre a Literatura em sala de aula,
Guinski (2009, p.31) destaca que “o docente deverá sempre buscar obras que não
apenas respondam a certas dúvidas, mas que suscitem novos questionamentos,
obrigando e incentivando o aluno a buscar as respostas em outras obras, outros textos”,
assim, o uso da música auxiliará a uma possível “comparação” entre enredos, de modo,
com que interliguem em outras obras musicais, temas que vinculem às obras literárias.
Tratando da abordagem do ensino artístico, expõe-se o que enfatizou Barbosa (1991) ao
dizer que uma sociedade só é artisticamente desenvolvida quando as suas produções
artísticas são apreciadas, entendidas, ou melhor, valorizadas pelo público. Esse
entendimento só se dá a partir do momento em que propiciamos uma situação de ensino
e de aprendizagem na qual os alunos possam criar e decodificar imagens. A partir desse
olhar cultural e artístico, postula-se que o ensino deve ser transdisciplinar e visto como
um sistema, do modo como afirma Morin (1990) ao abordar que quando mais
entrelaçado estiver um sistema, maior será a construção de saberes. Os resultados visam
à construç ão de uma visão crítica abrangente, associação de contextos culturais com
aprendizagem e a interação entre alunos no momento em que partilham da construção
de saberes.

Palavra chave: Língua portuguesa, Literatura, Música, Arte, Didática.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Letras
Modalidade: Oral

“ORGULHO E PRECONCEITO” DE JANE AUSTEN E O ROMANCE
INGLÊS: ANÁLISE DA OBRA COM ENFOQUE NAS PERSONAGENS
FEMININAS
Mariana Melo Cunha Farath
mm.farath@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA

Orientador: João Francisco Junqueira
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem por objetivo analisar o romance “Orgulho e Preconceito” de Jane
Austen (1775 – 1817) a partir do gênero romance na Inglaterra do século XVIII e
destacar o papel das personagens femininas presentes na obra. A pesquisa foi feita por
meio bibliográfico. A análise dos dados foi realizada à luz de Alexander Meireles da
Silva (2006), Antônio Cândido (2002), de Ian Watt (2010) e de Ruth Silviano Brandão
(1989).

Palavra chave: Jane Austen, Literatura inglesa, Romance.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Letras
Modalidade: Oral

DESENVOLVIMENTO DE OFICINA DE BRINQUEDOS COM MATERIAL
RECICLÁVEL – UMA EXPERIÊNCIA

Roberta Graciela dos Santos
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Resumo
O pedagogo tem seu espaço de trabalho ampliado, mediante as orientações das
Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia aprovadas em 2005. Conforme
Libaneo (1996) pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da
práticaeducativa, indireta ou diretamente vinculadas àorganização e aos processos de
aquisição de saberes e modos de ação, com base em objetivos de formação humana
definidos em uma determinada perspectiva. Desta forma, este profissional pode
atuar,também, em espaço educativo não escolar - empresas, órgãos públicos,
movimentos sociais, meios de comunicação, produção de vídeos, filmes, brinquedos,
editoras, formação profissional. Desta forma, a indagação norteadora desta pesquisa se
deu: como o pedagogo pode atuar em um ambiente não escolar¿ Os objetivos foram
assim organizados: apresentar uma forma de trabalho para o pedagogo em ambiente não
escolar e descrever como desenvolver o trabalho. O local de pesquisa delimitado foi um
ambiente que atende crianças e jovens após o período escolar. Considerando o espaço
escolhido, tivemos que escolher atividades que não tivessem o mesmo perfil das
atividades escolares. Este foi o primeiro desafio a superar. Escolhemos desenvolver uma
oficina de ensino, conforme Vieira (1993, p.9) nas oficinas de ensino todos devem
respeitar-se, pensar cooperativamente e resolver conjuntamente os problemas propostos.
O compromisso, a colaboração e o afeto é o que possibilita a realização efetiva de uma
oficina de ensino. Para desenvolver a oficina precisávamos definir a contextualização da
oficina, ou seja, momento de tomada de consciência do grupo em relação ao que seria
realizado. Para esta etapa providenciamos o tema reciclável ou descartável. Os sujeitos
deveriam discutir o que sabiam sobre estas palavras, se era preciso fazer uma pesquisa.
No momento seguinte, ainda de acordo com Vieira, foi preciso criar situações
problemas e ajudar na solução dos mesmos, para encerrar a oficina é preciso
sistematizar e avaliar a oficina. Como organizar a oficina estava claro as pesquisadoras,
mas como desenvolvê-la efetivamente foi outro desafio. Decidimos nos apoiar em

Perrenoud ( 1998 ) no que diz respeito a organização de uma sequencia didática para
desenvolver a oficina. A primeira etapa da sequencia didática foi pautada na
apresentação das pesquisadoras e alunos, explicação do que iríamos fazer naquela tarde,
organizando junto aos sujeitos os combinados, conforme Aquino (1996)

para o

desenvolvimento da oficina. Contextualizando o tema reciclável ou descartável o que
fazer com estas coisas. A segunda etapa da sequencia didática pautava-se na construção
de situações problemas, foi proposto aos sujeitos refletir sobre o que fazer com cada
material e ajudando-os a solução dos problemas. Uma pesquisadora apresentou um
brinquedo realizado com material reciclável. Alguns sujeitos inicialmente não gostaram,
mas mediante o dialogo no grupo conseguiram entender a necessidade e importância.
Finalizando a oficina de ensino,na sequencia didática esquematizava as etapas para a
confecção de um brinquedo por todos os alunos. Encerramos avaliando, por meio de
avaliação oral, o que os alunos haviam aprendido – esta experiência proporcionou aos
educandos um aprendizado qualitativo, de forma lúdica e prazerosa agregando valores,
estimulando as habilidades já existentes e posteriormente desenvolvendo outras tais
como, coordenação motora, concentração, conscientização ambiental entre outros
Depois, foi o momento de avaliarmos o trabalho das pesquisadoras, registramos que a
oficina teve êxito, tendo em vista que foram alcançados todos os objetivos propostos
inicialmente

Palavra chave: Desenvolvimento de oficinas, Material reciclado, Pedagogia.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

GERMINAÇÃO – UM EXPERIMENTO PARA A SENSIBILIZAÇÃO E
COMPREENSÃO DA VIDA
Mayara Meirelles Cavalcante
Paula Aparecida de Arruda Costa
Tainá Raissa de Aquino Lopes
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Luis Fernando Martins
O professor deve organizar a aula, para favorecer a aprendizagem dos alunos,
estimulando o interesse, a curiosidade e a vontade de aprender. Para que haja interesse
dos alunos, o professor precisa ter conhecimento do conteúdo, propondo desafios
cabíveis, favorecendo o relacionamento entre os saberes escolares e o meio sóciocultural e econômico dos alunos. As aulas de Ciências Naturais devem favorecer
conhecimento que ajude o aluno na compreensão do mundo e suas mudanças, podendo
sentir-se no e parte do universo. Desta forma, entendemos que a prática pedagógica
precisa ter um perfil interdisciplinar. Buscando sensibilizar os alunos para a
compreensão da vida na Terra, escolheu-se o conteúdo germinação - com sementes de
milho e de feijão sob condições diferentes de ambiente, vivenciando junto aos alunos a
importância da função da água no processo. O trabalho teve com objetivo: conscientizar
sobre a importância da água no meio ambiente e o processo germinativo das sementes.
Mediante a organização de uma sequência didática, utilizando materiais recicláveis,
solicitou-se que cada criança fizesse o registro da observação de cada dia, em cada
situação. O experimento foi organizado com os seguintes materiais: duas caixas de ovos
e sementes de feijão, milho, papel picado, pedra, areia, terra, algodão e outro apenas
com as sementes. O processo foi realizado durante quinze dias, sendo uma caixa
irrigada e a outra não. Participaram desta pesquisa alun do 2º e 3º anos do Ensino
fundametal I, em uma escola municipal, no interior do Estado de São Paulo, pela
mediação de três bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência,
O referencial teórico deste trabalho está fundamentado em Perrenoud (2000)
organização das atividades escolares e

em Boff (1999). A atividade pedagógica

realizada teve como resultado a interação dos alunos com a experiência, chegando à
conclusão da importância da água para o nosso meio, tanto social como ecológico.
Assim, despertando um olhar de cuidado com a água do nosso planeta. Desta forma,

entendemos que o professor das séries iniciais do Ensino Fundamental precisa
sensibilizar os alunos por meio das atividades escolares, para a compreensão e cuidados
de si mesmo, com o outro e com o meio em que vive.

Palavra chave: Germinação, Sensibilização, Compreensão, Pedagogia.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

A INFLUÊNCIA DA FAMÍLIA NO DESEMPENHO ESCOLAR DOS FILHOS
Maria Adélia Salomão Felizardo da Silva
maria_adelia_2008@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Paulo Sérgio de Sena
Resumo do Trabalho:
Esta pesquisa mostrou a correlação entre o rendimento escolar de alunos do Ensino
Fundamental I e a presença ou ausência de seus pais no processo de escolarização. Os
referenciais defendem que alunos acompanhados pelos pais apresentam melhores
rendimentos escolares e que a ausência dos pais prejudica esse rendimento. Os
resultados mostraram que essa correlação não foi positiva, pois há alunos com a
ausência dos pais na escolaridade que tem rendimentos melhores que aqueles com a
presença dos pais.

Palavra chave: Rendimentos escolares, Pais, filhos e escola.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

PRÁTICAS EDUCATIVAS EM ESPAÇO NÃO ESCOLAR
Paula Bruna Cortez
pbccortez@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
A realização das práticas educativas em espaço não escolar pode oferecer meios para
que auxiliem o desenvolvimento do pensamento crítico do educando de forma
participativa e colaborativa na sociedade. Para um bom andamento desta prática, se faz
necessário a interação do aluno com o meio social, político e cultural, propondo formas
que os auxiliem nesta construção de produções oferecidas pelo educador. Desta
maneira, o educando mediado pelo educador, teve a possibilidade de relacionar teoria e
prática de forma participativa e colaborativa, assumindo assim, o papel de coadjuvante
nas oficinas, tomando para si a responsabilidade de tornar real e efetivo o que foi
documentado nas atividades decorrentes das oficinas relacionadas à responsabilidade
social.

Palavra chave: Práticas educativas, Educação não formal, Pedagogia.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

O GÊNERO TEXTUAL FANZINE: UM ESTUDO COM OS ALUNOS DO
ENSINO SUPERIOR
Ana Lucia Rodrigues Moraes
analucia.rois@gmail.com
Marcelo Brezolin Rodrigues
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo relatar uma experiência realizada com o gênero textual
fanzine no 2º ano de letras/Inglês. Justifica-se essa pesquisa por permitir que os alunos
produzam textos de acordo com o seu interesse o que os tornam protagonistas do
processo de aprendizagem. A fundamentação teórica ocorreu a luz de Guimarães
(2000).A metodologia ocorreu da seguinte forma: a sala foi dividida em grupos e cada
um elaborou um fanzine na disciplina de contextos Reais de Comunicação em Língua
Portuguesa em 2 aulas.Os resultados mostraram que os alunos se interessaram pela
atividade e o aprender fazendo corrobora os pilares da Educação contemporânea.

Palavras-chave: Fanzine, Gênero textual, Ensino superior, Estudo.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Letras
Modalidade: Painel

MARKETING ESPORTIVO: FERRAMENTA PARA REJUVENESCER A
APARÊNCIA DAS MARCAS
Mylena Santos Camargo
mylena_camargo@hotmail.com
Heloísa Silva
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
O Marketing Esportivo é uma Ferramenta se fortaleceu a partir do século XX nos
Estados Unidos, e que hoje tem grande força sobre o mercado do mundo inteiro.
A partir de 1921, esse tipo de Marketing começou a tomar corpo quando a empresa
norte-americana Hillerich & Bradsby (H & B) lançou um plano de marketing e assumiu
a liderança na produção de tacos de beisebol. Desde então, o esporte ganhou um
tratamento cada vez mais próximo de um negócio, e a ação do marketing esportivo é
uma das principais explicações para isso.Mas o que é, afinal, o marketing esportivo? O
marketing é um processo social e gerencial pelo qual os indivíduos e grupos obtêm o
que necessitam e desejam por meio da criação, oferta e troca de produtos de valor com
outros. Em outras palavras, é uma forma de aproveitar as possibilidades do mercado
para incrementar as receitas e o número de clientes fiéis de uma empresa ou produto. O
marketing esportivo é a aplicação de estratégias do marketing tradicional na indústria do
esporte.Os precursores da classificação do esporte como um negócio – e um negócio
extremamente lucrativo – foram os norte-americanos, que durante o século XX
apresentaram diferentes saídas para angariar fundos e transformar a atividade esportiva
em uma forma de ganhar cifras cada vez mais voluptuosas, principalmente porque
atinge consideravelmente os jovens que muitas vezes, adotam penteados, roupas e
acessórios, gerando assim mais objetos de lucros. Com isso, as grandes empresas estão
cada vez mais, adotando o marketing esportivo para aliar a aparência da marca com
atuais atletas, criando assim, uma imagem mais jovem para a mesma. Logo, cabe a nós
comunicadores analisarmos as vantagens dessa ferramenta.

Palavras-chave: Marketing, Esporte, Empresas, Propaganda, Atletas.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

ANÁLISE DAS EXPRESSÕES DAS CLASSES POPULARES POR MEIO DOS
OBJETOS DA SALA DAS PROMESSAS
Elaine Guimarães Cezana Gotardo
elaineguimaraes_sn@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
Temos observado, ao longo dos anos, que entre a recepção dos conteúdos midiáticos
dos meios de comunicação de massa e as camadas populares há uma série de
mediações. Não é um processo passivo, e sim impactado, de alguma forma, pelas
variáveis relativas aos processos de mediação efetivados pelos veículos de
comunicação, como recomposições e construções de novos sentidos. Dentro dessa
perspectiva, temos como exemplo, a Sala das Promessas do Santuário Nacional, onde
desenvolvemos nosso estudo acerca de expressões populares – fotos, vestimentas,
objetos de devoção, crenças – elementos trazidos de conhecimentos populares da
Religiosidade Popular. Diante disso é necessário aprofundar e colocar em diálogo uma
contribuição eminentemente brasileira no campo comunicacional muitas vezes
negligenciada ou subaproveitada: a Folkcomunicação, desenvolvida por Beltrão (1980.

Palavras-chave: Mediação, Folkcomunicação, Objetos Religiosos.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

CIÊNCIAS NATURAIS – EXPERIÊNCIA, REFLEXÃO PARA
COMPREENDER O ESPAÇO EM QUE VIVE
Andréa Magdala Lucazek da Silva Beck
andrea.lsbeck@hotmail.com
Ariane Nogueira Baptista
Izabelle Nogueira Candido
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
Sabemos que o ar é um ingrediente essencial à vida e é um recurso que o planeta Terra
oferece à humanidade. O ar é também um elemento essencial para a manutenção da
vida, dos chamados seres aeróbico terrestre. Podemos ficar cinco semanas sem comer,
cinco dias sem água, mas não podemos viver cinco minutos sem ar. Com o
desenvolvimento industrial são lançados cada vez mais produtos que vão alterar a
composição do ar e sua qualidade, com graves consequências para os seres vivos. Morin
(2004) alerta- nos que a Terra é nossa casa, nossa Pátria, e que a identidade terrena
conecta-se a sustentabilidade. Precisamos sensibilizar a população para compreender
que a Terra é um pequeno planeta que precisa ser sustentado, ou seja, preservar para as
futuras gerações. Segundo Leonardo Boff (1999), o ser humano sempre trabalhou e
precisou da natureza como fonte de seu sustento. Mas a sua relação com ela era mais de
interação do que intervenção. Hoje com a evolução e a tecnociência o homem se afastou
da natureza e a agride para suprir as suas ambições. Partindo do referido texto, a outra
forma de ser no mundo se realiza pelo cuidado. De acordo com Philippe Perrenoud
(1993), a escola não pode ficar imóvel em contextos sociais em transformação. O
professor deve ter uma preparação para uma prática reflexiva, para a inovação e a
cooperação, devemos trabalhar temas globais e interligados com a nossa sociedade
como as mudanças climáticas e ambientais e criar meios de resgatar esse cuidado, que
nos é nato e ensinar nossos alunos a respeitar e tratar com amor a natureza que nos
cerca. Desta forma, duas bolsistas do PIBID, de um curso de Pedagogia propuseram
uma experiência sobre a presença do ar. Participaram deste experimento 23 alunos do 3º
ano do Ensino Fundamental, de uma Escola Municipal do interior do Estado de São
Paulo. Para realizar tal experimento, organizou-se uma sequência didática com a intenç
ão de que o aluno perceba a existência do ar, entenda que o ar é invisível e que está

presente em todos os lugares que não estejam preenchidos por líquidos ou outros gases.
Colocamos uma bolinha feita com lenço de papel e colocamos dentro do copo,
prendendo no fundo com a ajuda de fita adesiva. Viramos o copo de cabeça para baixo e
mergulhamos o copo na bacia com água, sem inclina-lo. O que aconteceu foi que a água
não entrou no copo, pois ele estava cheio de ar. Através de um experimento simples
puderam verificar que o ar existe e está presente em todo lugares preenchendo os
espaços vazios sobre a superfície da Terra. O ar está cada vez mais poluído através das
emissões das atividades das indústrias e pelos motores de veículos. O consumismo
exagerado é responsável por isso porque exige grande quantidade dos recursos e
energias do planeta. Precisamos conscientizar nossas crianças a consumir apenas o
necessário, com responsabilidade e não só para atender a vontade de comprar.
Consumismo consciente faz bem para o bolso e para o planeta.

Palavras-chave: Ciências naturais, Ensino fundamental, Experimento.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

HPV, UM INIMIGO SILENCIOSO
Luciana dos Santos Soares
luciana.ssoares@hotmail.com
Aliandra Matheus Leite
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura
Resumo do Trabalho:
A prevenção de doenças é fator importante para a saúde pública. Campanhas de
prevenção podem fazer com que determinadas doenças deixem de existir. Portanto,
alertar sobre as principais doenças que podem atingir a população e divulgar maneiras
de se prevenir podem contribuir, por exemplo, para uma redução da infecção por HPV,
HIV e outras DST’s, que possuem um grande número de afetados, inclusive com casos
de fatalidade. O vírus HPV é uma DST (doença sexualmente transmissível) causada
pelo Papilomavírus humano que possui mais de 100 variações diferentes, atinge homens
e mulheres, e na maioria dos casos não apresenta sintomas, alguns tipos causam
verrugas, e geralmente em locais escondidos. Sua principal forma de transmissão é
através de relações sexuais e geralmente as mulheres são as que mais possuem e sofrem
com o problema, nos homens as manifestações são menos freqüentes. Como na sua
maioria não se apresenta sintomas clínicos, é de extrema importância realizar exames
preventivos, pois se a pessoa demora muito para descobrir, o vírus pode se tornar um
câncer do colo de útero, ânus, pênis, vulva, boca e até faringe. De acordo com o site do
Instituto do HPV (2013) a infecção por HPV é a doença sexualmente transmissível mais
comum, existe no mundo a média de 600 milhões de pessoas infectadas e entre a
população sexualmente ativa, calcula-se que 80% vão contrair HPV durante a vida,
causando doenças significativas. “No Brasil, estima-se que nove a 10 milhões de
pessoas sejam portadoras do vírus e que se registrem 700 mil novos casos a cada ano.”
As doenças relacionadas ao HPV provocam significativo impacto do ponto de vista
individual e de saúde pública, segundo a Organização Mundial da saúde, as DSTs estão
entre as dez principais causas de procura por serviços de saúde no mundo.
Diante dos dados apresentados, nota-se a importante missão em se levar a informação à
população. Por desconhecimento do assunto, muitas pessoas deixam de se prevenir e se
tratar devidamente. Considerando que o papel do jornalista é informar, e transformar a

sociedade, a realização de produtos audiovisuais podem contribuir para alertar para o
problema por meio da informação e do conhecimento. O vídeo documentário “HPV, um
inimigo silencioso”, abordará sobre o vírus do HPV de forma geral, desde seu conceito
até as maneiras de sua prevenção. Sua duração estará entre 20 e 30 minutos. A
importância do vídeo está em trazer para o jovem o conhecimento necessário sobre o
HPV e de que maneira é possível se prevenir. O vídeo começará mostrando o
desconhecimento das pessoas a respeito do HPV. Isso será feito introduzindo a
pergunta: “O que é HPV?” e em seguida utilizando inúmeras imagens agrupadas feito
um tabuleiro de xadrez, com jovens dizendo que não sabem o que é o vírus.
Uma ginecologista explicará o conceito do vírus de forma clara e objetiva e uma
psicóloga falará sobre o comportamento dos jovens atuais e da banalização nos
relacionamentos. Jovens portadores do vírus HPV contarão como foram contaminados e
o que sabiam a respeito da DST. O vídeo intercalará as explicações dos especialistas
com

depoimentos

de

jovens

infectados

por

diferentes

tipos

de

HPV.

Ao final serão mostradas as maneiras de prevenção, com o objetivo de, após saber de
todos os riscos e da gravidade do HPV, o jovem tome uma providência.
Ao produzir este vídeo documentário abordando o que é HPV, os riscos e os métodos de
prevenção esperam-se alertar o público jovem a respeito desta DST, de modo que pelo
impacto das imagens e depoimentos eles possam se conscientizar da importância da
prevenção.

Palavras-chave: HPV, Inimigo silencioso.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

SUBMISSÃO COMPORTAMENTAL DO SER HUMANO
Maria Adriana Lucas
adryann82@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
Este resumo tem por objetivo analisar e entender os sentimentos e comportamentos
humanos, diante do relacionamento amoroso na trilogia 50 Tons de Cinza.
Tendo em vista a febre que foi a busca pelas obras da trilogia este estudo se justifica.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com elaboração de entrevista.
Fundamentação teórica deu se a luz de James (2012)

Palavras-chave: Sentimento,
Curiosidade.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

Amoroso,

Comportamento,

Relacionamento,

ANÁLISE DO PROGRAMA PÂNICO NA BAND
Isabela Roberta de Freitas
isabelaroberta2010@gmail.com
Paulo de Tarso Brebal Silva Hespanã
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
O objetivo deste trabalho é identificar e analisar a forma diferenciada de usar o humor
no programa Pânico no Band, exibido na emissora às 21 horas. A justificativa usada
para este estudo, visa entender o motivo pelo qual o público vê negativamente o
programa, sendo que o mesmo utiliza do humor para atingir a audiência desejada. Será
realizada uma pesquisa de opinião pública via internet, como principal método para a
elaboração do estudo. O embasamento teórico dá-se a luz de Aronchi (2004).

Palavras-chave: Pânico, Humor, Público, Band.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

ANÁLISE DO PROGRAMA TELEVISIVO “ENCONTRO COM FÁTIMA
BERNARDES”
Mário Henrique da Silva Paula
mariana_christiano02@hotmail.com
Mariana Ferreira Christiano
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
Esse estudo tem como finalidade analisar em âmbito de gênero jornalístico e de
entretenimento o programa de TV “Encontro com Fátima Bernardes” da Rede Globo de
Televisão. Justifica-se essa pesquisa por se tratar de um assunto que nos últimos tempos
vêm causando certas dúvidas ao telespectador a respeito de seu conteúdo. A
metodologia será a pesquisa bibliográfica com a elaboração de uma pesquisa de opinião
pública e a fundamentação teórica será à Luz de José Carlos Aronchi de Sousa.

Palavras-chave: Jornalístico, Entretenimento, Globo, Telespectador, Encontro.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

LEIS DE INCENTIVO FISCAL PROCESSOS BUROCRÁTICOS E
ADAPTAÇÃO DE PROJETOS ÁUDIO VISUAIS
Cicera Maria da Silva Sena
cicera.sena3@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura
Resumo do Trabalho:
Desde a criação da Lei nº 7.505 em 2 de julho de 1986, conhecida como Lei Sarney as
leis de incentivo no país passaram por diversas modificações em sua constituição a fim
de suprir a demanda e a expansão no mercado audiovisual e cultural no Brasil. Um
mercado que atualmente mobiliza cerca de 1,2 bilhões de reais em financiamentos a
cultura, ao cinema e a música nacional, e que deve ser analisado e utilizado de forma
que agregue cultura e informação a sociedade.Diante deste novo e moderno mercado de
comunicação que movimenta bilhões de reais por ano em investimento e renúncias
fiscais, as leis de incentivo são peças essenciais na criação de novas obras teatrais,
audiovisuais e musicais no país.No entanto os processos burocráticos existentes na
viabilização de uma obra nem sempre são claros e acessíveis aos profissionais da área
de comunicação.Uma das principais hipóteses debatidas até mesmo pelo fundador da
primeira lei de renuncia fiscal do Brasil, o senhor José Sarney, é de que a Lei Rouanet
atual está mais complexa mediante as necessidades de seus beneficiários. Complexidade
esta que se encarrega de eliminar todos os projetos que não se adéquam aos prérequisitos exigidos pela Lei 8.313/91 e pelos órgãos responsáveis seleção e a
viabilização deste beneficio cultural.Dentro desta a mesma linha de pensamento pode-se
observar que se o profissional que propuser uma obra não apresentar um amplo
conhecimento de leis de incentivos dificilmente ele obterá êxito na aprovação dos seus
projetos propostos.Devido a este grande momento vivenciado pelo mercado de fomento
nacional este estudo tem por finalidade informar aos profissionais da área de
comunicação social como surgiram as leis de incentivo fiscais e quais são os principais
requisitos e processos burocráticos exigidos por órgãos especializados em aprovação de
novos projetos áudio visuais.Serão analisadas a lei Rouanet que movimenta cerca de
800 bilhões de reais por ano em isenção fiscal para produção de novos projetos culturais
e a Lei do Audiovisual (Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993). Também será analisada a

nova lei proposta para substituição da lei Rouanet, definida como lei da Procultura
(Projeto de lei nº 6722/2010) e suas principais modificações constitucionais.
A fim de suprir as principais dúvidas dos profissionais de comunicação social,
potenciais proponentes de novas obras, serão analisados os processos burocráticos
exigidos pelos principais órgãos governamentais responsáveis pela viabilização e a
captação de incentivo fiscal para novos projetos audiovisuais.

Palavras-chave: Leis de incentivo fiscal, Lei Sarney, Lei Rouanet, Lei audiovisual,
Procultura.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

APLICAÇÃO DE ATIVIDADES EDUCATIVAS PRÁTICAS E LÚDICAS
SOBRE A DENGUE NO ENSINO FUNDAMENTAL II
Alberto Viana
albertletras@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Luiz Fernando da Silva Martins
Resumo do Trabalho:
A dengue é uma doença de ocorrência significativa no Brasil, pois os casos da doença
aumentaram sensivelmente nos últimos anos. Tornar a escola um centro de atividades
voltadas à prevenção de doenças quanto à educação em saúde tem sido apresentado por
diversos projetos como meio legitimo de proporcionar uma parceria da população à
tomada de decisões em a favor da saúde pública. O objetivo deste estudo foi avaliar a
aplicação de uma atividade sobre a dengue com alunos no Ensino Fundamental II. O
estudo foi aplicado com 32 alunos do 8º ano de uma escola publica do município de
Guaratinguetá, SP. Para isto foi utilizado um jogo da Dengue, chamado “Com Ciência
na Escola”– Dengue: o caminho do vírus da dengue, desenvolvido por Izabel C. N.
Araújo, Tania C. Araújo Jorge e Rosane M. S. Meirelles. Esta atividade apresenta três
jogos interativos: Atividade 1: Jogo: “Conhecendo o ciclo de vida do Aedes aegypti,
quando este não esta infectado pelo vírus” Atividade 2: Jogo: “Batalha contra a
dengue”. Atividade 3: Jogo: “Passo a passo do vírus da dengue no mosquito e no
homem”. Todas as atividades foram aplicadas em sala de aula sob a orientação do
professor e desenvolvidas pelos alunos em grupos. Em cada atividade aplicada, foi
possível perceber o fácil entendimento dos alunos quanto à forma da construção e
desenvolvimento dos jogos. Foi possível observar receptividade e grande interação do
conhecimento entre os alunos, o que demonstra resultados positivos quando a
construção do conhecimento é de forma participativa entre aluno e professor. Por meio
de relatos dos alunos, foi possível observar o entendimento sobre o ciclo biológico do
mosquito da dengue. Compreenderam e reconheceram que vários tipos de recipientes
podem armazenar água limpa, como pneus, garrafas vazias, copos descartáveis, vasos
de plantas que acumulam água, caixas d’água destampadas, cestos de lixos aberto
podem ser os possíveis depósitos para os ovos da dengue. Estes jogos pedagógicos
foram de grande valia para colaborar no aperfeiçoamento das informações previamente

fornecidas aos alunos e demonstrou também que a atividade lúdica trouxe descontração
a um assunto importante e que os alunos também entenderam como pode ser a
prevenção e o combate de problemas de saúde pública com atitudes simples. Com isso,
o uso dos jogos, se mostraram importantes ferramentas que podem ser utilizadas no
ensino de Ciências com propósitos pedagógicos, usado como forma de aprendizagem na
mudança de hábitos, ensinando o aluno a tomar novas ações e atitudes que se
enquadram nos valores da qualidade de vida. Toda proposta apresentadas por este jogo
foram alcançadas na medida em que foi possível apresentar aos alunos de uma escola
publica o material informativo, contendo todas as informações necessárias para
promover o impacto das mensagens educativas direcionadas à prevenção da proliferação
do mosquito da dengue, bem como a incorporação de hábito para a promoção da
melhoria da saúde dos alunos e da comunidade.

Palavras-chave: Dengue, Ensino fundamental, Escola, Saúde.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

HISTÓRIAS DE SUPERAÇÃO. A TV COMO ESPELHO DA SOCIEDADE
Nicolas Branco Vieira
nicolasvieira_ntvc@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura
Resumo do Trabalho:
A televisão cria conceitos e serve de tendência no mundo moderno. A arte se inspira na
vida e a vida imita a arte. Por conta disso, jovens e crianças que ainda estão formulando
conceitos e formando suas personalidades, ao se depararem com situações que a
televisão apresenta em alguns programas, acabam por assimilar de forma negativa,
imitando o modelo observado sem críticas e sem filtros. Assistindo programas que
mostram muita violência ou filmes que dão valor a ideias preconceituosas, sem respeitar
as diferenças, faltando com a ética e acentuando a intolerância entre os jovens, estes
acabam por aceitar tais pré-conceitos. A TV atualmente, não só deveria apresentar
denúncias, por meio do jornalismo investigativo, prestação de serviços à comunidade,
além do cotidiano de sofrimento e dor das comunidades carentes, mas também, mostrar
histórias de pessoas que, mesmo com dificuldades financeiras, falta de educação básica
e inclusão social, superaram seus obstáculos e conquistaram seus objetivos de vida.
Mostrar essas histórias pode incentivar outras pessoas na busca pelas conquistas.
Emissoras locais poderiam pesquisar essas histórias de vida e mostrar por meio dos seus
telejornais locais, grandes reportagens, documentários e entrevistas de televisão, estas
histórias de superação, lutas e vitórias, para que outras pessoas possam se espelhar
nesses exemplos ao se depararem com obstáculos sociais. Hoje a programação regional
se resume a mostrar pontos turísticos, culinária local, festas típicas e pouco dão
importância para as pessoas e suas histórias. Este projeto defende que as emissoras
devem mostrar, não só os grandes personagens da nossa região, mas também os
anônimos que constroem o cotidiano da nossa terra. Um exemplo é Alcides Cipriano,
conhecido como “Tatu”, um cruzeirense que nasceu e cresceu na zona rural e quando
foi para a cidade, sem estudo e com poucas vagas disponíveis no mercado de trabalho,
se encontrou na necessidade de coletar materiais recicláveis. Muitos brasileiros se vêem
na necessidade de encontrar alternativas para levar o sustento para dentro de suas casas.
Poucos alcançam ou pelos menos sentem o “gosto” do sucesso profissional ou

reconhecimento público pelo trabalho realizado. “Tatu” conheceu o gosto da vitória,
quando em 2008, se candidatou a vereador pelo PDT (Partido Democrático Trabalhista)
e foi eleito com 2,04% dos votos válidos, totalizando 911 votos. Durante seu mandato
de 2009 até 2012, Alcides conseguiu que uma cooperativa de catadores de recicláveis
fosse criada em Cruzeiro. Pretende-se fazer uma grande reportagem, como projeto
piloto, a ser apresentado às emissoras regionais, mostrando o potencial que esse tipo de
trabalho audiovisual tem. Realizar uma reportagem de televisão, expondo a história de
superação, lutas e vitórias de Alcides Cipriano, para que outras pessoas possam se
espelhar nesse exemplo ao se depararem com obstáculos sociais, apresentando sua
trajetória, a importância das escolhas para quem pretende vencer na vida, bem como a
importância do trabalho que “Tatu” desenvolve na comunidade (moradores, catadores
de recicláveis). O vídeo se desenvolverá como uma conversa entre o Tatu e o repórter.
Durante a conversa serão inseridos depoimentos de pessoas que conviveram com
Alcides. Também será feita uma série de “povo fala”, trazendo a população de Cruzeiro
e sua opinião sobre a trajetória do Tatu. Imagens de locais por onde Tatu viveu serão
editadas com fundo musical para servir como passagens. É importante que essas pessoas
sejam mostradas a todos quantos tiverem acesso, por causa da história de superação e de
conquista delas. É um bom exemplo de alguém que conseguiu alcançar seus objetivos,
mesmo com muita dificuldade e isso poderá ajudar outras pessoas a superar seus
obstáculos.

Palavras-chave: Superação, Sociedade, Televisão, Jornalismo.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

ANÁLISE COMPARATIVA DAS OBRAS ”PALESTINA – UMA NAÇÃO
OCUPADA” E ”NOTAS SOBRE GAZA”, DE JOE SACCO
Marcela Silva Lisbôa
marcelaslisboa@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Miguel Adilson de Oliveira Júnior
Resumo do Trabalho:
As histórias em quadrinhos jornalísticas ganharam força após o jornalista Joe Sacco
desenvolver “Palestina – Uma nação ocupada”, uma HQ que conta, por meio do
jornalismo e dos desenhos, relatos de palestinos sobre o cotidiano e os conflitos entre
palestinos e judeus, sendo lançada em 1993. O autor, engajado na representação do
povo palestino, voltou à região anos depois e investigou um fato histórico de 1956, que
deu origem a obra “Notas sobre Gaza”, com lançamento em 2009. Utilizando as obras
de Sacco, este estudo pretende analisar de forma comparativa as produções “Palestina –
Uma nação ocupada” e “Notas sobre Gaza”, bem como a metodologia de pesquisa
utilizada no desenvolvimento dos processos de criação, o trabalho de campo e os
documentos utilizados para embasar as HQs jornalísticas. Desta forma, o processo de
criação de uma HQ jornalística será fragmentado por meio das obras deste autor,
possibil itando maior entendimento deste gênero jornalístico. Este trabalho é orientado
por meio de pesquisa bibliográfica nas referentes obras de Joe Sacco e outros autores
que complementam a análise estrutural das histórias em quadrinhos.

Palavras-chave: Joe Sacco, quadrinhos, HQ jornalística, Palestina, Gaza.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

PRODUÇÃO DE UM PRODUTO AUDIOVISUAL PARA INTERNET
Letícia Cristina Monteiro Silva Rosa
leehmonteiro@live.com
Carolina Serra Barboza De Farias Reis
Renata de Oliveira Ramos
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura
Resumo do Trabalho:
Um dos inúmeros diferenciais da internet é a sensação de estarmos a dois cliques de
qualquer lugar e com a grande evolução da tecnologia, tudo isso ficou muito mais
simples, é possível estar conectado 24horas por dia, 7 dias por semana. Isso trás a
sensação de poder controlar o que se assiste, e o que se compartilha, fazendo com que o
usuário deixe de ser um consumidor passivo. Diferente do conteúdo exibido pela Tv, em
que o espectador senta a frente de uma tela e espera o que há por vir, o usuário cria a
sua própria “grade de programação”, e interage diretamente com ela. O conteúdo
ficcional que hoje se apresenta na internet trás características híbridas, com resquícios
muito claros da produção audiovisual desenvolvida pelo meio de comunicação de
massa, TV. Na web, qualquer usuário pode produzir, difundir e alterar conteúdo.
Embora esse mercado seja amplo, há poucos trabalhos que se propõem a fazer produtos
ficcionais específicos para a essa nova plataforma. O objetivo deste trabalho é produzir
uma webssérie com base nesse estudo da nova linguagem utilizada pela web, usando da
interatividade como forma de manter o usuário ativo e participante no decorrer da
webssérie, além de criar um vinculo entre usuário e produtos audiovisuais ficcionais
para a internet, dentro deste novo produto também conterá divulgação de conteúdos
independentes, seja; bandas, fanzines, curtas, livros, em uma plataforma digital, um
blog, onde terá todo esses conteúdos e mais a webssérie.
Palavras-chave: Audiovisual, Internet, Webssérie, Produção, Web.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

DRAMAS DO COTIDIANO BRASILEIRO
Bruna D’ Agostino Lourenço
brunadagostino20@gmail.com
Alexia Matos
Anton Ventura
Suellen Carelli Reis
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
Unindo o gênero dramático no rádio, e o entretenimento para prender a atenção do
público, e relembrar o gênero de grande sucesso dos anos 50, foi elaborada em formato
de rádio novela educativa, uma história envolvente de amor, cumplicidade e superação,
iremos abordar o tema “Dramas do cotidiano Brasileiro”. Este projeto foi realizado à luz
de Calebre,2004.

Palavras-chave: Rádio, Radionovela, Roteiro, Educativa, Desafio.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

ANÁLISE DO ROTEIRO DO CURTA-METRAGEM ILHA DAS FLORES
Fabrine Duarte Cypriano
fabrineduartecy@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo analisar o roteiro do curta-metragem Ilha das Flores de
Jorge Furtado abordando a linguagem utilizada bem como o tema retratado através
dessa linguagem. Tendo em vista que é uma obra que merece reflexão, pois mostra uma
desigualdade social e as condições sub-humanas a que são submetidas as pessoas devido
a sua separação por classes econômicas. A metodologia será a pesquisa bibliográfica. A
fundamentação teórica será a luz de Karl Marx.

Palavras-chave: Sub-humanas, Linguagem, Desigualdade social, Classes econômicas.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

GÊNEROS E FORMATOS DOS VÍDEOS DO CANAL PORTA DOS FUNDOS
Eduardo Pinto dos Santos
eduardops89@yahoo.com.br
Eduardo Pinto dos Santos
Thiago Moreira Rosa
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
O objetivo deste estudo é analisar e classificar quanto aos gêneros e formatos dos vídeos
do canal Porta dos Fundos. A justificativa usada para este estudo, é que pelo fato de ser
um formato novo no Brasil, ainda não há obras sobre o tema. Visualização dos vídeos e
possível entrevista com os integrantes do canal serão os métodos usados para a
elaboração do estudo. O embasamento teórico dá-se a luz de Aronchi(2004).

Palavras-chave: Gêneros, Formatos, Vídeos, Canal, Porta dos Fundos.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

O PROCESSO DE CRIAÇÃO DO NOME DE UMA MARCA: UM ESTUDO
PUBLICITÁRIO
William dos Santos Betonio
pe.william@radioaparecida.com.br
Helder José da Silva
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Carvalho
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo apresentar a importancia do processo de criação do
nome de uma marca. Este trabalho justifica-se por ser o Brasil um dos países em
destaque no campo publicitário e nas relações empresariais na construção de novas
marcas. O estudo foi realizado à luz de Rodrigues (2011). A metodologia utilizada foi
inicialmente a pesquisa bibliográfica, seguida de uma análise da história da marca na
publicidade e a exemplificação de alguns casos famosos de marcas destacadas no
mercado nacional e internacional.

Palavras-chave: Criação, Marca, Nomeação, Branding, Publicidade.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

EDUCAÇÃO PARA A VIDA: O LADO CERTO DO CONSUMO INFANTIL
Sabrina Espíndola
sabrinaunifei@gmail.com
Sabrina Espíndola Pereira
Karen Monteiro
Kamila Akemi
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Adriana Carvalho
Resumo do Trabalho:
O projeto consiste em apresentar de forma simplificada uma Campanha de
conscientização do consumo infantil, para que os pais que possuem filhos na faixa de 05
a 12 anos possam ser orientados. Os estudos analisados podem também incentivar os
publicitários a produzirem conteúdos midiáticos sem agressão aos consumidores
infantis, que não possuem formação para analisar, de forma crítica, o que assistem.

Palavras-chave: Educação, Consumo infantil.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

INTERDISCIPLINARIDADE: UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
POR MEIO DA RADIONOVELA
Neide Aparecida Arruda de Oliveira
mnoliveira9@gmail.com
Giani de Carvalho
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo relatar uma experiência interdisciplinar que ocorreu no
primeiro semestre de 2013 entre os professores de Redação, Comentários e Narração em
Rádio e Tv e de Técnicas de Produção, Direção e Interpretação em Rádio de uma
instituição de ensino particular na cidade de Lorena, Vale do Paraíba/SP, que se realizou
por meio da elaboração, gravação e edição de radionovelas educativas. A sociedade hoje
vem pedindo cidadãos e, principalmente, trabalhadores que tenham o espírito da
inovação, da iniciativa, da liderança, posturas tais que teoricamente deveriam ser
aprimoradas no processo de formação dos jovens em sua vida escolar, ou seja, o
processo de formação por meio da educação. Como se está em um ambiente de
formação torna-se necessário viabilizar meios para que os universitários sejam capazes
de ser protagonistas do seu próprio saber, por isso esse estudo se justifica. Esse estud o
foi realizado à luz de Rodriguez; Breyner (2010), Moran (2000) e Japiassú (1976). Os
resultados mostram o protagonismo dos educandos e o trabalho colaborativo entre os
educadores.

Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Radionovela, Ensino superior.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Comunicação Social
Modalidade: Oral

EM BUSCA DO CÓDIGO IDEAL PARA O RECEPTOR TOTAL
Ana Beatriz Batista de França
ab399727@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura
Resumo do Trabalho:
O brasileiro é um verdadeiro apaixonado pelos veículos comunicativos. Rádio, TV,
Internet, celular, seja o que for, ele adéqua rapidamente ao seu cotidiano chegando
muitas vezes a viciar-se no seu uso. Pensando somente no rádio, atualmente,
O país tem aproximadamente 9,4 mil emissoras de rádio em funcionamento, incluindo
emissoras comerciais AM e FM e rádios comunitárias. O número é mais que o dobro do
registrado há dez anos, segundo dados do Ministério das Comunicações. Nos estados de
São Paulo e Minas Gerais estão concentrados os maiores números de emissoras, com
1,4 mil e 1,3 mil, respectivamente. O número de aparelhos de rádio convencionais passa
de 200 milhões no Brasil, além de 23,9 milhões de receptores em automóveis e do
acesso por aparelhos celulares, que somam cerca de 90 milhões. Isso sem falar no
acesso às emissoras pela internet, por meio de computadores e smartphones.
Aproximadamente 80% das emissoras do país já transmitem sua programação pela rede
mundial de computadores. (CRAIDE, 2013, p.01 ) O desenvolvimento tecnológico
constante desses vícios brasileiros também enchem de brilho os olhos daqueles que
querem

estar

atualizados

e

acompanhar

a

evolução

da

comunicação.

Mas e o conteúdo disso tudo? Também evolui? Os responsáveis pela informação
transmitida em todos esses canais estão preocupados com o referente e o com o código
que essas mensagens estão sendo construídas ou será a audiência a principal
preocupação desses meios? Toda emissora, rede ou empresa precisa de dinheiro para
sobreviver e no caso desses conceitos midiáticos isso se dá a partir da audiência e,
portanto, dos patrocinadores que recheiam a programação de comercias e propagandas.
Assim, o objetivo principal é atrair o maior público e durante o mais longo tempo
possível. Mas de que modo isso ocorre?. Muitas emissoras apelam para o absurdo
quando se trata de audiência e concorrência. Temas como sexo, bebida, traição, drama
alheio entre outros são os que mais dão audiência e são os mais veiculados atualmente.
“O que mais curiosidade suscita é o que não se pode ou não se deve saber. Também

aqui o fruto proibido é o mais apetecido.” (FIDÁLGO, 1996, p.06 ). Tudo isso é cultura,
é conteúdo já que sobre a cultura “há o entendimento geral de que se trata de um
domínio do sentido da atividade humana” (GONÇALVES, 1998, p.02), porém,
veiculado de uma maneira que influencia toda uma nação de uma maneira supérflua e
vazia. Educação, conhecimento, curiosidades sobre o mundo, sobre a natureza, dicas
sustentáveis, conteúdo enriquecedor atrai uma parcela muito pequena de brasileiros. Só
dizer “Telecurso” e uma cara feia se forma no rosto da maioria das pessoas. Mas por
quê?

No

que

os

profissionais

de

comunicação

estão

errando?

A culpa é do povão que não sabe dar valor ao que é bom! Esta é uma resposta que já foi
muito aceita. Parafraseando o assunto contextualizado no artigo intitulado “Televisão e
Consumo: programação e crítica do gosto: Um caso brasileiro” (FERREIRA, 2010), a
partir da década de 90 se estabeleceu em nosso país uma corrente de pensamentos, um
movimento influente em ralação aos conteúdos apresentados na mídia. Acreditava-se
que, no caso, a mídia televisiva propagava conteúdos que incentivavam à violência e à
destruição da capacidade intelectual do telespectador consideradas, estas matérias, como
de “mau gosto”. A audiência, no entanto, aumentou e a demanda desse conteúdo
logicamente cresceu. Um chamado “círculo vicioso de padrões em decadência”
(FERREIRA, 2010, p.02) surgiu onde existia aquela maioria da população que, devido a
carência de informação, educação e poder aquisitivo acabavam só incentivando ainda
mais este “círculo para que a audiência fosse sempre a maior, em contraponto a
receptores mais conscientes que se revoltavam com os conteúdos apresentados na
época.

Palavras-chave: Conteúdo, Cultura, Informação, Público, Comunicação.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

EDUCOMUNICAÇÃO COMO PROPOSTA E FERRAMENTA DE ENSINO NA
EDUCAÇÃO SALESIANA: O CARISMA QUE SE ATUALIZA PARA SE
APROXIMAR DA LINGUAGEM DOS JOVENS DE HOJE
Ariane Barbosa de Oliveira
barbosa.ariane@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo visa o aprofundamento do tema como parte de uma nova proposta de
ensino, a união de comunicação e educação atuando como suporte também na vida
religiosa. Tem como justificativa a identificação com o carisma e o interesse em
conhecer mais de perto esse novo modelo. As metodologias utilizadas são a pesquisa
bibliográfica e entrevista com a atual vice- diretora da casa Maria Auxiliadora de
Lorena/SP e conselheira do Boletim Salesiano, Ir. Silvania Cassia Pereira e à luz de
Cisbrasil- CIB (2010) sua fundamentação teórica.

Palavras-chave: Educomunicação, Educação, Salesiana, Carisma, Jovens.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

VOLUNTARIATO
Fernanda Prado
fernanda13_2@hotmail.com
Gabrielle Coelho
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura
Resumo do Trabalho:
Os estudos sobre o câncer, suas causas, efeitos, prevenções são constantes. A busca por
novas respostas fazem com que organizações, grupos se aprofundem no assunto, na
tentativa de obter respostas definitivas e soluções para a doença que ainda traz com ela a
o peso do pensamento “vida ou morte”. Estima-se que em 2030 podem-se esperar 27
milhões de casos incidentes de câncer. Além dos avanços na medicina, campanhas de
conscientização, é preciso abranger a solidariedade a essas pessoas. (OMS –
Organização Mundial de Saúde, 2013). Atualmente, ainda há um grande estigma da
doença. As pessoas deixam até mesmo de pronunciar o nome da enfermidade e quando
são diagnosticadas, vêem aquilo como uma sentença de morte. Além de enfrentar a
doença, as dores físicas e o tratamento pesado, os pacientes passam por dores
emocionais que tem como um dos remédios o apoio, solidariedade, tanto dos familiares,
amigos e até mesmo de pessoas que simplesmente doam algo para que eles se sintam
melhores e mais fortes do que o câncer. A solidariedade exige apenas que cada pessoa
se disponha a cooperar pelo bem do próximo e da comunidade. Projetos como a Casa
ATO (Apoio ao tratamento oncológico), localizada nas cidades de Guaratinguetá,
Lorena e Cachoeira Paulista, auxiliam a diminuir o estereotipo do câncer e trazem para
o paciente e sua família compreensão e conforto para enfrentar a fase de tratamento.
Além disso, carregam e compartilham a força do voluntariado, não só para o paciente e
seus familiares, mas para eles próprios. Será realizado um vídeo-documentário que
destacará o apoio ao paciente com câncer, pois traz inúmeros benefícios não só para o
paciente e sua família durante a fase de descoberta, tratamento da doença e póstratamento. Este projeto é importante para o conhecimento, conscientização e educação
das pessoas quanto ao apoio ao paciente com câncer. Por meio dele, as pessoas poderão
compreender como a solidariedade e apoio são fundamentais para os pacientes e
também para os próprios familiares, facilitando a relação de todos com a doença.

Palavras-chave: ATO de solidariedade.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Comunicação Social
Modalidade: Oral

PROVÉRBIO POPULAR: O USO COMO RECURSO DIDÁTICO PARA
ESTUDO DE LÍNGUA E LITERATURA
Caroline Oliveira Pil dos Santos
carolzinha_pil@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Leonor Aparecida da Silva Vargas Gayean
Resumo do Trabalho:
Esta pesquisa tem como objetivo refletir sobre a importância dos provérbios como
recurso didático para estudos de língua e literatura. Trazendo esses microtextos nascidos
na cultura popular oral para o contexto de cultura escrita de crianças e adolescentes, este
trabalho quer enfatizar a riqueza da sabedoria popular e refletir a respeito das inúmeras
possibilidades de sua utilização nas atividades de interpretação e produção de textos. A
interpretação e produção de textos narrativos e argumentativos, a análise e a construção
de fábulas, o estudo de textos literários em prosa e verso, incluindo as letras de música,
os estudos da linguagem figurada, as reflexões a respeito da criação/recriação de textos
envolvendo o emprego de paródia ou paráfrase e o estudo de textos literários e não
literários construídos a partir de antiprovérbios são conteúdos possíveis de ser
abordados com a utilização de prové rbios. Este trabalho se justifica pela importância
que têm os estudos de língua e literatura no contexto escolar e na sua primeira parte será
abordada a terminologia relativa a esses pequenos textos, sua origem, transmissão e
importância dentro da cultura popular. Num segundo momento serão detalhados
aspectos relativos à utilização desses microtextos nas aulas de língua e literatura. A
fundamentação teórica deste trabalho inclui autores que abordam o assunto nas suas
múltiplas dimensões e obras relacionadas aos estudos de língua e literatura.

Palavras-chave: Provérbios, Cultura, Ensino, Aplicações em sala de aula.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Letras
Modalidade: Oral

APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
Gleicimeire Cristina Rosa dos Santos
gleicy__@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
A Responsabilidade Social é um tema pertinente, o escopo desta pesquisa é gerar maior
consciência social a fim de delinear o conhecimento empírico dos graduandos, fazendo
com que o tema deixe de ser um mero cumprimento de exigências legais para com a
sociedade posta às margens. Além da metodologia, quesitos estruturais ou materiais,
compete à instituição de ensino estabelecer direcionamento para mobilizar futuros
profissionais, pilares essenciais de uma sociedade, sobretudo na área da comunicação à
inserção de projetos sociais propriamente ditos.

Palavras-chave: Responsabilidade Social, Escopo, Empírico, Quesitos.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

AS REPRESENTAÇÕES CORPORAIS NAS FOTOGRAFIAS DOS JOVENS NA
CONTEMPORANEIDADE: UMA PROPOSTA DE PESQUISA
Beatriz Furtado Morellato
biamorellato@hotmail.com
Beatriz Furtado Morellato
Luiz Antonio Feliciano
Marcus Augusto Santos Silva
Associação Educacional Dom Bosco – AEDB
Orientador: Luiz Antônio Feliciano
Resumo do Trabalho:
Este trabalho é um projeto de pesquisa que tem como proposta investigar os modos
como a juventude tem se apropriado da tecnologia, sobretudo a fotografia, para delinear
os padrões corporais aos quais ela se insere no mundo atual. Propõe, igualmente,
identificar os processos de subjetivação que se apresentam à sociedade contemporânea,
a partir das visualidades. Com isso, pretende-se, também, entender como os discursos de
corpos midiáticos são engendrados e inseridos na sociedade. Nesse sentido, podem-se
compreender as relações sociais que têm surgido com o advento das novas tecnologias,
sobretudo no universo virtual, e como as relações de poder se inserem nesse contexto
para configurar os novos sujeitos e seus corpos. O estudo pode propiciar, ainda, um
entendimento sobre o processo educacional e os modos como a escola, na sua
especificidade, tem encontrado para acolher essas novas sociabilidades que a tecnologia
propicia. Autore s como Gilles Deleuze (1992), Michel Foucault (1979), Arlindo
Machado (1984), Mikhail Bakhtin (2003), Walter Benjamin (1987), Juarez Dayrell
(2007), entre outros, vão oferecer seus olhares e seus conceitos para conduzir um
raciocínio epistêmico sobre as novas relações em que a sociedade contemporânea tem se
lançado. O universo da pesquisa se delimita aos jovens do nono ano, do ensino
fundamental, do Colégio de Aplicação de Resende/AEDB. Essa delimitação se justifica
por ser uma geração que nasce inserida nas novas linguagens, que as tecnologias faz
surgir, e por ser uma fase da vida em que as transformações no corpo acontecem com
mais intensidade. Olhar as fotografias desses alunos é uma tentativa de aproximação a
um modo singular de estar no mundo e de interpretá-lo a partir das novas linguagens.
Compreender esses hábitos e essas sociabilidades pode contribuir para um entendimento
do ser humano na sua inteireza, das suas relações com o mundo e com o Outro, da s

relações de poder que atravessam a sua cotidianidade e dos reflexos dessa dinâmica no
interior da escola.

Palavras-chave: Juventude, Fotografia, Corpo, Escola, Novas tecnologias.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

DUAS MULHERES SOBRE A ÓTICA DA SOCIEDADE PRECONCEITUOSA:
BOLA DE SEBO E GENI
Silvania Cássia Pereira
comunicacao@colegiodocarmo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
O trabalho visa uma análise discursiva e comparativa do conto Bola de Sebo, de Guy
Maupassant e Geni, figura da música Geni e Zepelim, de Chico Buarque de Holanda.
Em ambos, serão analisadas as falas das personagens em relação às duas mulheres que
sofrem preconceito, discriminação. Bola de Sebo, personagem do conto de Guy é
mulher da vida sendo criticada e ”aceita”, de acordo com a convivência da sociedade
representada pela visão dos personagens. O mesmo será feito, em relação a Geni,
finalizando com uma analise comparativa.

Palavras-chave: Preconceito, Gênero.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

ANÁLISE DO PROGRAMA “DIMENSÃO LIVRE” DA RÁDIO AM: UM
ESTUDO
Thaise Tenorio Pereira
thaisetenorio@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo procura enfatizar a influência da rádio AM com análise sobre os ouvintes do
programa “Dimensão Livre” da rádio cultura de Lorena. Serão levadas em consideração
as seguintes características para estudo: o público alvo, temas abordados no programa, o
envolvimento da sociedade com o rádio e os assuntos políticos da região que são
frequentemente pauta nas AMs. Visando exemplificar os princípios fundamentais do
rádio que são: transformar, criar e levar informação para que o ouvinte possa filtrar e
assim construir sua opinião em relação aos fatos ocorridos. A metodologia será uma
pesquisa bibliográfica com embasamento teórico no livro “Prática de Locução AM e
FM” de Cyro César e entrevistas de profissionais da área Comunicação.

Palavras-chave: Comunicação, Rádio, Influência, Sociedade, Informação.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

A ANALISE DO PROGRAMA RADIOFÔNICO: “MISSÃO IMPOSSÍVEL”
Dayane Vieira Barbosa
dayanevb_phn@hotmail.com
Thiago Quadros
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este produto tem como objetivo analisar o programa radiofônico “Missão Impossível”
transmitido pela rádio Jovem Pan FM, onde o ouvinte tem papel de destaque junto aos
apresentadores. Essa pesquisa se justifica pelo formato jovem e interativo, que busca a
resolução de problemas amorosos através de conversas telefônicas. A metodologia
utilizada será uma pesquisa de opinião quanto a utilização da telefonia para resoluções
de problemas amorosos. A fundamentação teórica será à luz de Vanderli Custódio –
1935.

Palavras-chave: Rádio, Jovem Pan, Entretenimento, Público, Diversão.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

UM NOVO MODELO DE REVISTA PARA O VALE HISTÓRICO
Ricardo Abissi Bichara Abi-Rezik
ricardo.abissi@hotmail.com
Lucas Daniel
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Bianca de Freitas
Resumo do Trabalho:
Lorena, Guaratinguetá, Aparecida e Potim possuem cerca de 280 mil habitantes.
Diversas revistas circulam por essas cidades e têm como destaque o colunismo social. A
maioria não trabalha com reportagens sobre os principais assuntos dessa região.
Atualmente, há a necessidade de uma revista informativa que possa fazer atuar dessa
forma nessas cidades. Pretende-se produzir um novo modelo de revista que possa
discutir sobre as questões que envolvem a região e mostrar a realidade dessas cidades
com matérias e reportagens, de modo que o público tenha voz e vez e fique informado
em relação ao que está acontecendo em sua cidade e municípios vizinhos.
Diante disso, a finalidade é praticar um jornalismo diferenciado, aprofundando os
assuntos. A revista Opinião Vale busca, além de informar, discutir os assuntos
abordados, e ainda, chamar a atenção do jovem para as questões relativas à região.
Nesse propósito, o trabalho será focado na produção de reportagens, com a prática do
jornalismo comprometido com a informação e o aprofundamento dos assuntos
abordados. A revista Opinião Vale terá 32 páginas, com uma tiragem de 3 mil
exemplares, com onze editorias gerais: Editorial, Mercado de Trabalho, Justiça e
Cidadania, Perfil, Política, Meio Ambiente, Turismo e Cultura, Colunismo Social,
Saúde, Economia e Desenvolvimento, Esporte e Lazer. O seu formato é: aberto
42x28cm, fechado: 21x28cm, em papel Couché Brilho, 170 g/m², 4×4 cores, com
grampo. O público da revista Opinião Vale tem em média entre 20 e 50 anos, é dos
gêneros masculino e feminino, reside nas cidades de Lorena, Guaratinguetá, Aparecida
e Potim e pertence às classes sociais B (possui renda de cinco a quinze salários
mínimos), C (entre três e cinco salários mínimos) e D (entre um e três salários
mínimos). Com um questionário composto por 23 perguntas de múltipla escolha, a
pesquisa de opinião pública quantitativa da revista Opinião Vale entrevistou 158
pessoas, entre os dias 18 e 26 de agosto de 2013, que residem em Guaratinguetá,

Lorena, Potim e Aparecida Desse público, 49% é masculino e 51% feminino. Os
números apontam que 66% dos entrevistados trabalham e 75% têm entre 20 e 50 anos
(público alvo da revista). Em relação à classe social, 36% pertencem à classe C, 28% à
classe D e 24% à classe B (classes B, C e D são o público alvo da revista).

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

ANÁLISE DE CRIAÇÃO DE PERSONAGENS DE TELEDRAMATURGIA
Beatriz Baptista Marques
beatriz.bmarques@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Personagens são seres ficcionais que provocam a ação dentro de uma história, vivem
conflitos. Uma boa personagem é primordial para o sucesso de uma teledramaturgia O
trabalho que será apresentado mostrará que por meio de uma boa criação de vários
fatores como físicos, ideológicos, sociais e psicológicos a personagem pode criar uma
identificação com o público. Será analisado cinco personagens da telenovela, que foi
transmitida pela rede Globo, Avenida Brasil: Carminha, Max, Tufão, Nina/ Rita,
Jorginho.

Palavras-chave: Persuasiva, Influência, Publicidade, Intertextualidade, Inovar.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

UMA ANÁLISE DA INTERTEXTUALIDADE COMO ESTRATÉGIA
PERSUASIVA DA PUBLICIDADE
Caroline Lino
caroline__lino@hotmail.com
Paula Freitas
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo analisar a intertextualidade das propagandas e verificar a
influência persuasiva que ela exerce nas pessoas. Essa pesquisa se justifica por ser um
tema inovador na área publicitária. A metodologia será em sites acadêmicos e outros
confiáveis. A fundamentação teórica será à luz de Koch, Bentes e Cavalcante (2007). Os
resultados mostraram que há muita influência na sociedade devido as campanhas com
intertextualidade.

Palavras-chave: Persuasiva, Influência, Publicidade, Intertextualidade, Inovar.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

TÉCNICAS TELEVISIVAS ADEQUADAS PARA ATRAIR O
TELESPECTADOR COM DÉFICIT DE ATENÇÃO
Claudiane de Jesus
claudianertv@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
É comum ouvir falar de crianças e adultos que se distraem com facilidade, que correm
de um lado para o outro o tempo inteiro e não conseguem se concentrar na em casa ou
na escola, chegando ao ponto de serem rotuladas como crianças mal-educadas, rebeldes
e até mesmo desinteressadas em aprender. O mesmo acontece com adultos, que muitas
vezes são chamados de desorganizados, impacientes, e costumam abandonar projetos de
vida e/ou profissionais no meio do caminho. Porém, o que a maioria das pessoas
desconhece é que comportamentos como esses, dependendo da intensidade e frequência
são característicos de pessoas portadoras do chamado Transtorno de Déficit de Atenção
e Hiperatividade, o TDAH. A TV é muito importante na conexão das pessoas com o
mundo, com diferentes realidades, além de interagir com as crianças e jovens, Como
sou portadora de TDAH e faço tratamento com vários profissionais como: médico
especialista no assunto, psicóloga, psicopedagoga e fonoaudióloga, foi despertado em
mim o interesse em mostrar como uma pessoa com TDAH pensa, age e aprende e, como
estou cursando a faculdade de Rádio, TV e Internet, além comecei a refletir sobre como
alguns programas televisivos conseguem despertar meu interesse e prender minha
atenção e outros não, por isso este trabalho se justifica. Este artigo tem como objetivo
esclarecer o que é TDAH e analisar técnicas televisivas que possam de alguma maneira
prender a atenção de quem sofre deste transtorno. Para tanto, o material será analisado
as luzes de MATTOS (2010), SILVA (2008) e ZETTL (2010). A metodologia se dará
por meio da pesquisa bibliográfica, análise da série adolescente Malhação e uma
pesquisa exploratória de cunho bibliográfico.

Palavras-chave: TDAH, Televisão, Malhação, Técnicas televisivas, Análise.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS PERSUASIVAS NO CONTEÚDO
ÁUDIOVISUAL DO PROGRAMA PORTA DOS FUNDOS
Ana Clara Barbosa Caetano
anaclarabcaetano@gmail.com
Amanda Siqueira da Silva e Souza
Faculdades Integradas Teresa D’Avila – FATEA

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
O estudo tem como objetivo discutir as estratégias persuasivas utilizadas pelo programa
Porta dos Fundos; idealizado por Antonio Tabet, Fabio Porchat, Gregório Duvivier, Ian
Sbf e João Vicente de Castro no canal de vídeos do Youtube. Analisa de forma direta o
conteúdo audiovisual produzido para internet, tendo como metodologia a pesquisa
bibliográfica, à luz de Adilson Citelli, 2012.

Palavra chave: Porta dos Fundos, Persuasão, Conteúdo , Áudiovisual.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

ELABORAÇÃO DE UM PRODUTO AUDIOVISUAL PARA WEB – CANAL DE
CULINÁRIA VEGETARIANA NO YOUTUBE
Priscilla Cabett Santos
pri_cabett@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Jefferon José Ribeiro de Moura
Resumo do Trabalho:
Esse trabalho propõe a criação de um canal de vídeos na web, com programas de
culinária voltados ao público de jovens vegetarianos. Além de promover uma culinária
simples e acessível, os programas buscam entreter os internautas com a participação de
músicos, e uma valorização cultural na culinária e na música simultaneamente. Toda sua
estrutura foi pensada a fim de trazer informações necessárias sobre uma dieta
vegetariana e a importância de uma alimentação saudável, de forma que o conteúdo seja
passado com leveza, numa linguagem que chame atenção do público em questão. A má
alimentação hoje é uma das principais responsáveis pelo desenvolvimento de diversas
doenças que atingem a sociedade como a obesidade, diabetes, hipertensão e entre
outras. O ser humano moderno é refém dos Fast-foods, das comidas enlatadas e de
hábitos alimentares que atrapalham o funcionamento do corpo e de uma vida saudável.
E ainda que o vegetarianismo seja uma boa saída, O grande risco de assumir um
comportamento vegetariano, seja em que nível for, é de deixar o organismo carente de
vitaminas e proteínas. Adotar uma dieta vegetariana requer uma atenção maior na
alimentação, nos valores nutricionais e exige uma criatividade extensa para combinação
de temperos, e adaptações de pratos. Essa tem sido a maior dificuldade de um
vegetariano novato, a elaboração de pratos práticos, saborosos e nutritivos. E o canal
vem para acabar com qualquer dificuldade nesses aspectos.

Palavra chave: Alimentação Saudável, Música, Cultura, Vegetariano, Culinária.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio,TV e Internet
Modalidade: Oral

INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA COMO AMBIENTES DE
SOCIALIZAÇÃO: UM ESTUDO DE CASO
Rosana do Carmo Montemor
rosana_montemor@yahoo.com.br
Maria Cristina Marcelino Bento
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Luciani Vieira Gomes Alvareli
Resumo do Trabalho:
O NEXT – Núcleo de Extensão Universitária – gerencia projetos de Relações
Comunitárias e se tornou uma referência no campo de atuação extensionista, atuando
em diferentes áreas do conhecimento: social, educacional, administrativo, arquitetônico,
saúde, comunicação e arte, meio ambiente, entre outros em sua região. Há seis anos
realiza ações de extensão junto a uma Instituição de Longa Permanência em uma cidade
no Vale do Paraíba. Levando em consideração essa parceria, vem propor um projeto de
pesquisa que visa a investigar como funciona a inclusão social dos idosos dentro do
ambiente e se realmente eles conseguem se socializar no espaço da instituição.
Considera-se fundamental conhecer os caminhos percorridos na relação “instituição e
idosos”, para assim saber se eles se percebem membros de um ambiente “familiar”, no
qual a relação é fator primordial para a socialização. O objetivo desta pesquis a é saber
se a instituição promove integração social, não sendo somente um espaço que recolhe
“idosos”. Segundo Michel (2010), “as Instituições de Longa Permanência para Idosos
(ILPI) são locais para residência coletiva, nas quais pessoas com idade avançada
buscam a proteção e o amparo que, frequentemente, não encontraram no seu ambiente
familiar e social. O ambiente de convivência familiar abrange um conjunto de hábitos e
valores, transmitidos de geração em geração e que se refletem no cotidiano das
pessoas.” Este estudo, em fase inicial, pretende desenvolver uma investigação qualiquantitativa a ser realizada em parceria com os Cursos de Letras e Pedagogia,
investigando a relação dos idosos e colaboradores da Instituição, contexto social desta
pesquisa. Na primeira fase, será feito um levantamento bibliográfico, buscando respaldo
teórico em autores como Freitas (2009), Michel (2010), Araujo (2012), que
desenvolvem o tema relacionado aos ido sos e sua relação com outras pessoas e locais
de moradia e assistência. O tema aqui apresentado justifica-se por tentar entender e
poder mostrar a relação do idoso com a sociedade, em um momento onde há

necessidade de se propor levantamentos e questionamentos para uma sociedade onde a
expectativa de vida é cada vez maior. De acordo com o IBGE (2010), atualmente, existe
“um número de brasileiros acima de 65 anos, o qual deve praticamente quadruplicar até
2060, confirmando a tendência de envelhecimento acelerado da população já apontada
por demógrafos.” Uma justificativa acadêmica para a realização desta pesquisa é sua
relevância para que a academia possa compreender a relação social na instituição de
Longa Permanência pesquisada, como espaço social e sua importância para as mais
diversas áreas do conhecimento.

Palavra chave: Idoso, Socialização, Longa Permanência.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Nucleo de Extensão Fatea
Modalidade: Painel

PROJETO VIDAS SECAS: A LITERATURA NA CONSTRUÇÃO
COLABORATIVA DO CONHECIMENTO
Tamires Galdino Vieira
tamiresgvieira@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Luciani Vieira Gomes Alvareli
Resumo do Trabalho:
Projeto Vidas Secas: a literatura na construção colaborativa do conhecimento
Vidas Secas é um projeto proposto pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo;
com o apoio da Sala de Leitura. O projeto aqui relatado foi elaborado com os alunos do
9º e 8º anos de uma Escola Estadual, objetivando que se aproximassem mais da
literatura de uma forma educativa e divertida. A apresentação deste tem o objetivo de
mostrar aos educadores que é possível trabalhar a literatura de uma forma diferenciada,
dinâmica e agradável a todos, inclusive contribuindo para que os próprios alunos
transformem sua ação em sala de aula. Colaço (2004) afirma que as crianças, ao
trabalharem juntas, “orientam, apoiam, dão respostas e inclusive avaliam e corrigem a
atividade do colega, com o qual dividem a parceria do trabalho, assumindo posturas e
gêneros discursivos semelhantes aos do professor” (2004, p.339). A literatura pode
ajudar na construção colaborativa do conhecimento, trazendo descobertas significativas
a educadores e ao processo de ensino-aprendizagem. O Projeto Vidas Secas teve por
finalidade ampliar o conhecimento dos alunos e levá-los a conhecer a realidade
Nordestina e o resultado foi maior do que o esperado. Foram utilizadas aulas teóricas e
práticas, a fim de se trabalhar a análise da obra “Vidas Secas“ do autor Graciliano
Ramos. No percurso do projeto, os alunos assistiram o filme “’Vidas Secas”, dirigido
pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos, para que observassem possíveis diferenças
entre a mesma história contada de maneiras diferentes, por meio de dois recursos de
comunicação, o livro e o filme. Elaborou-se uma roda de debate, uma dinâmica feita
fora da sala de aula, com o intuito de “quebrar o gelo” e trocar conhecimentos; logo
após, os alunos construíram uma maquete, expressando sua criatividade e saber sobre o
tema, priorizando o trabalho em grupo. Para finalizar, os trabalhos foram expostos na
recepção da escola para apresentar aos alunos o resultado do trabal ho realizado, de uma
forma divertida, em meio a danças Nordestinas, declamação de poesias escritas pelos
mesmos e apresentação da peça teatral “Vidas Secas”, para que todos tivessem acesso à

criatividade, ao conhecimento e à dedicação dos alunos. Os resultados do projeto
mostraram que, utilizando a construção colaborativa do conhecimento, os alunos
descobriram que podiam trabalhar de forma harmoniosa com colegas com os quais
jamais haviam se relacionado em sala de aula. As atividades transformaram a atitude
dos alunos e a maneira como viam o ambiente de sala de aula e a convivência tanto com
professores como com os outros alunos.

Palavra chave: Vidas Secas.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Letras
Modalidade: Painel

PRECONCEITO LINGUISTICO CONTRA O LIVRO POR UMA VIDA
MELHOR
João Kenedy de Carvalho
jotaca47@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Renata Freitas
Resumo do Trabalho:
O ponto de partida desse trabalho foi a investigação sobre os fundamentos teóricos que
fundamentaram a elaboração do livro Por uma Vida Melhor, obra destinada à Educação
de Jovens e Adultos, da qual uma atividade descontextualizada veio na mídia. Partindo
dos estudos de Bagno (1999), o trabalho demonstra a existência de um preconceito
enraizado na sociedade, chamado pela sociolinguística de preconceito linguístico que
são formados por um conjunto de atitudes, opiniões e valores que usam a língua como
fator de discriminação social. Analisaremos que este material pedagógico traz situações
de informalidade que exige linguagem formal, deixando claro ao educando a
importância da norma culta. Apesar disso, precisamos cultivar um ambiente escolar com
um espírito de inclusão despojando de qualquer tipo de preconceito, inclusive o
linguístico, tornando a escola do futuro uma escola democrática, em que o ensino das
regras gramaticais seja feita a todos os alunos sem menosprezar a cultura em que estão
inseridos. Defendemos a abordagem da obra por considerar que cabe à escola ensinar
regras, mas sua função mais nobre é disseminar conhecimentos científicos e senso
crítico, para que as pessoas possam saber por que e quando usá-las.

Palavra chave: Preconceito linguístico, Sociolinguística, Variedade linguística.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Letras
Modalidade: Oral

FLUÊNCIA EM INGLÊS: MONITORIA LÚDICA
Jonathan Florentino da Silva
jhowflorentino@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Luciani Vieira Gomes Alvareli
Resumo do Trabalho:
Percebe-se a carência no domínio e na boa fluência no inglês por profissionais de
diversas áreas, desde sua formação universitária, na qual a maioria dos estudantes não
consegue estabelecer uma conexão entre a língua e sua área de atuação. Além disso,
nota-se a baixa qualidade nos falantes da língua no país, em relação a outros países, o
que deixa o Brasil atrasado cultural e socialmente. A aprendizagem e o domínio de uma
língua estrangeira envolvem a compreensão de um meio sociocultural que difere do seu,
além de estar fortemente relacionada à carreira profissional e ao passo de
desenvolvimento de seu país. Desta maneira, surge a proposta de utilizar atividades
lúdicas em um ambiente monitorado para complementar o estudo de alunos
universitários e a criação de um grupo de estudos virtual via Facebook, no intuito de
despertar um maior interesse pelo conhecimento e aperfeiçoamento do idioma, criando
um modelo de ”comunidade aprendente” (SENGUE 2000), que conquiste resultados a
todo o momento por meio da partilha de conhecimento. Esta é uma pesquisa de cunho
quanti-qualitativo, uma vez que utilizou um questionário com perguntas abertas e
fechadas para a análise das atividades desenvolvidas. O referencial teórico deste
trabalho está apoiado em Almeida (2009) que trata da necessidade de uma melhor
formação dos profissionais de educação em relação à Língua Inglesa, na teoria da
complexidade de Morin (2009) que aponta a utilização de um sistema que coexiste de
partes operantes e integradas, nas teorias sócio-interacionistas descritas por Rabello
(2009) e Silveira (2011), e sobre as definições acerca do trabalho de monitoria, descritas
por Cunha Jr (2009) e Schneider (2006).
Palavra chave: Inglês, Sociocultural, Comunidade aprendente.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Letras
Modalidade: Oral

CRIATIVIDADE REFLEXIVA: AS CONTRIBUIÇÕES DA POESIA PARA
FORMAÇÃO DOS ALUNOS
Jéssica do Nascimento Paes
jessica141916@hotmail.com
Jaqueline da Silva Lopes
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Luciani Vieira Gomes Alvareli
Resumo do Trabalho:
O uso da poesia como material didático vem sendo esquecido em muitas escolas, devido
à complexidade dada ao estudo de tal texto. Perde-se a possibilidade de trabalho com
uma fonte de rico conhecimento. Não é segredo que o poema traz grandes benefícios
para os alunos. Porém muitas vezes seu estudo se restringe a fragmentos que buscam
unicamente o entendimento gramatical e de figuras de linguagem, perdendo todo seu
significado e riqueza, o que impossibilita o desenvolvimento do gosto pela leitura. Desta
forma, vê-se a necessidade de um trabalho que leve o aluno a uma leitura critica das
obras a ele apresentadas. Para que possam através dessa, desenvolverem suas próprias
idéias, aprimorando suas habilidades reflexivas. Este projeto apresenta o estudo do tema
com o objetivo de levar à análise dos símbolos presentes na estrutura poética. E através
de sua intertextualização desenvolver a inteligência cognitivo-afetiva. Despertar a
criatividade e a visão crítica, para formação de leitores proficientes e escritores
prósperos. Com isso promover a inserção social através da leitura crítica da realidade.
Esse trabalho se justifica ao contribuir para a desmistificação de que a poesia como
forma pedagógica de ensino é um material de complexo entendimento, devido ao
distanciamento do cotidiano. E ao possibilitar que o trabalho puramente teórico e
fragmentado feito sobre os poemas se torne um ato compreensível e prazeroso. Garantir
ao aluno uma aproximação verdadeira com o texto literário. A realização desta proposta
será trabalhada com alunos do ensino médio de uma escola estadual do interior de São
Paulo, com poemas de Fernando Pessoa. Tal escolha tem como objetivo a reflexão
sobre a alteridade e a identidade do eu na sociedade. Será trabalhada primeiramente a
biografia de Fernando Pessoa e de seus heterônimos. Através das reflexões feitas nessa
atividade, que consiste na apresentação dos poemas em sala de aula, interpretação dos
mesmos e a criação de uma produção artística, em que os discentes deverão escolher
uma “palavra” ou ponto do poema de maior aptidão pessoal e registrá-lo por meio de

desenhos ou charges. Espera-se que com esta metodologia os alunos possam identificar
quais obras pertencem a cada autor. Para assim levar os alunos a desenvolverem suas
capacidades de criticidade e interpretação. Finalizando a pesquisa com uma produção
textual. Os trabalhos desenvolvidos em sala serão organizados em forma de folhetim
online. Utilizaremos como instrumentos de coleta de dados, questionários e as
produções colhidas durante a pesquisa. As idéias aqui apresentadas se baseiam nas
teorias da Recepção de Hans Robert Jauss (1960) que entende que o texto não é
recebido passivamente pelo leitor. Deste modo o mesmo o interpreta e o fundamenta
com outros significados de acordo com suas experiências individuais e culturais. E se
alicerç a sobre o estudo de Pinheiros (2002) e Paixão (2003), que têm como principal
estudo a poesia em sala de aula. Sob o estudo de Vygotsky (1998) se fundamenta o uso
do desenho como forma inicial de introdução a linguagem escrita. Espera-se como
resultado desta pesquisa, a comprovação de que apesar de parecer complexo, o trabalho
com a poesia é possível. Apontando para importância da introdução dessa forma textual,
para formação de alunos criativos e críticos, fomentando uma educação reflexiva.

Palavra chave: Poesia, Didática, Educação e Interpretação.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Letras
Modalidade: Painel

O ESTUDO DA TRAGÉDIA GREGA, ÉDIPO REI, POR MEIO DA
LINGUAGEM TEATRAL
Thamires Helena Julio da Silva
thamihjs@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Luciani Vieira Gomes Alvareli
Resumo do Trabalho:
Este trabalho tem como objetivo mostrar como o desenvolvimento da leitura de
fragmentos da obra Édipo Rei, com alunos de um 1º ano do Ensino Médio de uma
Escola Estadual, pode auxiliar no ensino-aprendizagem de obras literárias. Para o
desenvolvimento do projeto foram usados artigos do programa de TV, Salto para o
Futuro (TV Escola), “Linguagem teatral e práticas pedagógicas”( Ano XX boletim 04 –
Maio 2010) em que os autores citam a importância da linguagem artística e abrangente
do teatro na educação. O projeto foi idealizado com base no conteúdo curricular do
Caderno do Aluno do Estado de São Paulo 2013, em que é estudado um fragmento da
tragédia Grega, Édipo Rei, de Sófocles. Os alunos receberão textos explicativos sobre o
teatro, sua função na Grécia antiga e na sociedade contemporânea. A metodologia
utilizada neste projeto compreende o uso das mídias digitais em sala de aula e o
envolvimento dos alunos em apresentações teatrais em vídeos sobre o tema proposto.
Será feita exibição de vídeos produzidos por alunos de outros contextos sociais,
disponíveis na internet, sobre a tragédia como fonte motivadora para que a classe tenha
uma visão ampla da peça, tendo em vista que eles não irão ler a obra completa, mas sim
fragmentos que serão dramatizados por eles. Após as leituras em grupo, os alunos
conversarão e irão expor suas ideias sobre a diferença entre a leitura que fizeram e os
vídeos assistidos. Tendo estudado a obra a partir de fragmento e vídeos, a classe irá se
preparar para a dramatização da peça, essa é uma parte do projeto, muito importante,
que requer atenção e preparação, pois a dramatização será apresentada para toda a
escola, sendo os ensaios feitos durante as aulas de língua portuguesa e serão parte
importante no desenvolvimento do projeto. Após o término do período de ensaios, os
alunos apresentarão a obra para os colegas e direção da escola. Será feita uma avaliação
dos alunos sobre os aspectos positivos e negativos da atividade realizada por eles,
visando o entendimento da peça, o interesse por leitura, o trabalho em equipe e qual a
importância da linguagem teatral no ensino de obras literárias. Para finalizar o projeto

os alunos usarão novamente uma mídia digital, o blog da escola, onde eles mesmos
postarão vídeos, fotos e seus depoimentos sobre o projeto desenvolvido.

Palavra chave: Leitura, Dramatização, Linguagem teatral.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Letras
Modalidade: Painel

EDUCAÇÃO PARA A VIDA: O LADO CERTO DO CONSUMO INFANTIL
Karen Aparecida Monteiro Tavares
ka__monteiro@hotmail.com
Karen Faculdades
Sabrina Espindola
Kamila Akemi
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Adriana Carvalho
Resumo do Trabalho:
Na atual era de informação e veículos midiáticos, a comunicação publicitária pode
despontar e transformar as pessoas que vivem nesse meio, essa dinâmica que acontece
através dos meios de comunicação envolve o consumo, ou seja, a relação entre “ser e
ter” causa até mesmo o endividamento. A média das famílias que se consideram
endividadas, segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC) chega a 15,3% em
março de 2011. A ACNielsen, empresa no ramo de pesquisa, constata que os
consumidores latino-americanos tendem a ser aqueles que mais confiam nas
propagandas e também são mais receptivos aos vídeos publicitários online, e segundo a
pesquisa Global Shopper Marketing E-Commerce, realiza pela Nielsen 78% dos
brasileiros fazem compras pela internet e 73% procuram por ofertas, ressaltando ainda
que 40% das compras em supermercados são influenciadas pelos filhos. Dentro desse
contexto, segundo a Nielsen o público infantil vem ganhando importância nesses
últimos anos e embora alguns consumos sejam necessários para manter a rotina, há que
se ter a conscientização, para que esse ato não se transforme em consumismo, devendo
portanto, alertar e proteger os consumidores.Segundo o Painel Nacional de Televisão do
Ibope de 2011, as crianças passam aproximadamente cinco horas por dia na frente da
televisão e com a ausência dos pais, que possuem compromissos de trabalho, os agrados
como os presentes para suprir a ausência se tornam frequentes. Por isso, o projeto
consiste em apresentar de forma simplificada uma Campanha de conscientização do
consumo infantil, para que os pais que possuem filhos na faixa de 05 a 12 anos possam
ser orientados. Os estudos aqui analisados podem também incentivar os publicitários a
produzirem conteúdos midiáticos sem agressão aos consumidores infantis, que não
possuem formação para analisar, de forma crítica, o que assistem.

Palavras-chave: Educação, Criança, Publicidade.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

A EXPANSÃO DA VIDEOARTE COM A INTERNET
Gustavo da Silva Godoy
ggodoy@outlook.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura
Resumo do Trabalho:
O vídeo apesar da sua presença dominante no cotidiano social da atualidade nas últimas
décadas deixou sua condição de quase marginalidade para ser até artigo de luxo em
galerias de arte. O vídeo está hoje em todos os lugares seja em videogame, internet, Tv,
cinema, vídeos feitos por celular, etc. E com essa generalização, os seus modos de
apresentação estão cada vez mais heterogêneas, efêmeros, em permanente metamorfose
e expansão. Se pensarmos de forma popular o vídeo como na Tv e no Cinema produziu
pouca reflexão crítica, diferente disso artistas vindo em geral das artes plásticas
desempenhando um papel de vanguarda criam a Videoarte, que vem contradizer com
tudo que é heterogênea nos vídeos se transformando no diferente e virando em primeiro
momento artigo de luxo e passa a ser vendida e comercializada em galerias do mundo
inteiro. Com a web 2.0 e o surgimento de sites de compartilhamento de vídeos explode
a produção amadora e a Videoarte começa a ser uma arte mais conhecida mas ainda não
popular. Poucas pessoas hoje em dia sabem e entendem o que Videoarte, sendo o vídeo
e a internet banda larga tão popularizadas, porque a Videoarte que deveria ser a arte do
século XXI ainda não estão tão popularizada? Talvez pelo preconceito que a palavra
arte traz consigo pelo dogma de que arte é algo elitista, por aprendermos a história da
arte na escola que é somente arte erudita e também pelo sistema de arte situa seu
patrimônio em instituições que estabelecem regras que definem o que entra ou não nos
espaços museus, provocando a sensação de que o povo, assim como a Arte popular, não
pertence àqueles locais. Essas regras e subcategorizações em Arte são criadas para
hierarquizar e acabam por propor padrões de aceitação, homogeneizando e ameaçando a
diversidade cultural.

Palavras-chave: Videoarte, Internet, Arte, Arte mídia.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

O GÊNERO DRAMÁTICO NO RÁDIO: A EXPERIÊNCIA DE UMA
RADIONOVELA EDUCATIVA: “O AMOR NÃO TEM COR”
Charles Augusto da Silva
charlesmarley0@gmail.com
Melissa Maria da Costa
Rafael Nunes da Silva
Renan Alves da Silva Ramos
Bruno Luis Lapolli Borges
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo teve como objetivo a elaboração de uma radionovela que teve como base o
contexto histórico brasileiro e inspiração em fatos reais. A radionovela “O Amor Não
Tem Cor”, produzida em caráter educativo, tem como pretendeu expor a questão do
preconceito racial no Brasil, subsequente desde a época da Abolição da Escravatura, em
1888, até a metade do século XX. Por se tratar de uma história de época, foi utilizado
um vocabulário um pouco mais elaborado e, em outros, o artifício dos sotaques como
marca de regionalização. A fundamentação teórica para a composição dos personagens
deu-se por Doc Comparato (1995). A radionovela foi dividida em cinco capítulos e foi
gravada no estúdio da universidade.

Palavras-chave: Radionovela, Roteiro, Preconceito, Educação, Sociedade.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

ANÁLISE DOS ELEMENTOS DRAMÁTURGICOS NA RÁDIONOVELA
SOBRE AUTISMO
Willian Domingos
aline.silva@tvaparecida.com.br
Aline Fernanda Chagas
Ana Paula Castro Faculdades
Suellen Carelli
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este artigo tem como objetivo analisar uma rádionovela “Amor sem Limites”,
verificando os elementos dramatúrgicos como: construção de personagens, enredo e
espaço. Justifica-se por ser uma obra que tratou sobre o autismo, uma doença ainda
pouco explorada nas mídias. A fundamentação teórica ocorreu à luz de Calabra (2002).
A pesquisa foi de natureza exploratória.

Palavras-chave: Autismo, Rádionovela, Drama, Social.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

ANÁLISE LINGUÍSTICA DOS PROGRAMAS DA TV ABERTA “AGORA É
TARDE” E “PROGRAMA DO JÔ”
Ana Carolina Bezerra de Souza
anacarolinabsouzaa@gmail.com
Nathalia Thomé de Souza
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo analisar o ”Programa do Jô”, da rede globo de televisão
com programa ”Agora é Tarde” da rede Bandeirantes. Essa pesquisa tem o intuito de
analisar o conteúdo dos dois programas, que são bem parecidos, porém cada um tem seu
publico fiel. O método será pesquisa através da obra ’Gênios formados da televisão
brasileira’, da internet e videos dos próprios.

Palavras-chave: Jô, Gentili, Humor, Globo, Band.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

DO FUNK AO FUNK
Hugo dos Santos Heyden
huginhooo@hotmail.com
Gabriel Martinoli Faig Canesin
Murilo Guimarães Resende
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
O trabalho tem como objetivo mostrar a trajetória do ritmo musical “funk”, desde 1967
quando foi criado nas periferias dos Estados Unidos da America, até os dias de hoje.
Além disso, apresentar uma analise sobre as mudanças e por que elas aconteceram em
cada época.Começando por James Brown e outros precursores do estilo musical,
passando por Tim Maia, Fernandinha (ex blitz), Kelly Key, Claudinho e Buchecha,
Vários Mcs, Catra, Bondes e Annita. Montando assim uma linha do tempo
bombardeada de influencias de outros estilos, tais como blues, jazz, hip hop, rap e soul.
O trabalho visa mostrar as transições do “funk” e mostrar que por trás de letras com
apelo sexual ou criminal, se tem uma rica historia de conteúdos e músicas, nas quais
deixaram sua marca na sociedade brasileira. Por meio de sites e entrevistando pessoas
que viveram sua juventude em 1970 ouvindo o ritmo do batidão, podemos compartilhar
o conhecimento e acabar com um preconceito que se tem com o esse ritmo.

Palavras-chave: Funk, Ritmo, Musical.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

A DIVERSIDADE SEXUAL DOS EGRESSOS DE DETERMINADA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
Jade Jorge Moraes
jadejmoraes@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
Cada vez mais se tem discutido sobre a diversidade sexual nos tempos atuais. Dentro do
ambiente acadêmico nota-se certa liberdade de expressão do ser humano tendo instrução
e independência, percebe-se a convivência harmoniosa entre os egressos de uma
instituição de ensino superior, com alunos de diferentes orientações sexuais.
Desenvolve-se aqui um estudo para identificar se há preconceito dentro da instituição e
se isso afeta os alunos. Através de uma pesquisa de opinião dentro da faculdade, traçase até que ponto uma instituição superior de ensino aceita e respeita a diversidade
sexual, tema tão polêmico quando se trata de ambientes religiosos. Considera-se a lei
PL-122 que criminaliza a homofobia, para ver até onde a lei é ética e válida para todos,
sem privar a liberdade de expressão de quem se opõe à diversidade sexual.
Após ser aplicada a pesquisa, espera-se poder definir com precisão o índice de
preconceito presente na instituição, indicando se a faculdade está preparada para receber
alunos de diferentes orientações sexuais, mesmo o assunto não sendo tão discutido.
Incentivando o respeito e comportamento adequado para o melhor convívio entre todo
que frequentam a extensão da instituição.

Palavra chave: Homossexualismo, Homossexualidade, Homofobia, Diversidade.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

A REVOLUÇÃO DOS BICHOS: ANÁLISE DOS DISCURSOS PERSUASIVOS
Aline Ramos de Oliveira
alineoliveira.pp@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo analisar a linguagem persuasiva utilizada pelos
personagens na fábula A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Essa pesquisa se
justifica por auxiliar no entendimento da União Soviética Comunista. A metodologia
será com análise dos discursos dos personagens e estudo sobre o período político tratado
no livro. A fundamentação teórica será à luz de Darlan Melo (2008).

Palavras-chave: A Revolução dos Bichos, Discurso persuasivo, Análise do diálogo,
Linguagem Persuasiva.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

OPINIÃO: SERÁ UMA NECESSIDADE?
Ana Maria da Silva dos Reis
oliveirareis.ra@hotmail.com
Douglas Rossi Rosa Galli Manso
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este texto tem por objetivo estudar o jornalismo opinativo, tendo como exemplos os
comentários feitos pelos âncoras: Rachel Sheherazade e Boris Casoy, do SBT Brasil e
Jornal da Noite (TV BAND), respectivamente. Além disso, foi analisado o
posicionamento de alunos e profissionais da área de comunicação a respeito do assunto.
O estudo se justifica pela polêmica causada quando esses profissionais expressam sua
opinião durante um telejornal e também a influência que tal comentário tem no processo
de comunicação e na formação da opinião pública. Como métodos foram utilizados
pesquisas de opinião pública quantitativa, aplicadas a dois públicos específicos e a
análise dos telejornais em que há opinião explícita dos jornalistas estudados. A
fundamentação teórica deu-se à luz de Melo (2003).

Palavras-chave: Opinião, Jornalismo, Televisão, Polêmica.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

JORNALISMO ESPORTIVO: ANALISE DAS RESENHAS DOS EXJOGADORES CASAGRANDE E VAMPETA
Cássius Araujo
cassiusaraujo@hotmail.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo visa compreender e analisar as resenhas que o futebol proporciona fora do
campo. A pesquisa procura ouvir as historias contada por ex-jogadores e jogares da
atualidade. A metodologia utiliza fontes bibliográficas como jornalismo esportivo e
entrevistas com pessoas do meio do futebol. A fundamentação teórica ocorreu à luz de
Coelho, Paulo Vinicius,1997.

Palavras-chave: Jogadores, Futebol, Esportivo, Resenha.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Painel

EFEITOS COLATERAIS DA MENSAGEM SUBLIMINAR EM CRIANÇAS DE
ATÉ OITO ANOS
Bruna Carolina Reis Francisco
brucarolinareis@bol.com.br
Mayara Duarte Campos
Mayara da Silva Nascimento
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Miguel Júnior
Resumo do Trabalho:
O artigo busca depreender a influência das mensagens subliminares no comportamento
de crianças. A pesquisa nos proporcionou analisar que a infância tem uma nova
concepção devido a vários fatores coexistentes, com o novo modelo familiar em que os
pais trabalham fora, o avanço tecnológico, as inovações na educação, entre outras. Tais
mudanças modificam as formas de uma criança ser educada e criada. A televisão ganha
maior enfoque na vida delas, assim centralizando- se no meio desta. Buscamos visar
nesta pesquisa a preocupação com a dimensão dos programas, especificamente dos
desenhos animados no comportamento infantil, pois além de entreter, lhes são
transmitidos: crenças, incentivos, consumismo, valores, atos violentos, ação que se
reflete nas brincadeiras e jeito de pensar das crianças. A televisão, com em foco
desenhos animados, é um veiculo de informação que precisa ser pensado pela educação.
A mensagem subliminar visa a manipulação como seu principal instrumento, nas
crianças exerce grande sucesso no seu objetivo, pois grande parte das crianças ficam em
frente à TV, é a solução rápida em que os pais encontram de manter a criança entretida,
por muitas vezes chegarem cansados de uma dia de trabalho e quererem um tempo para
descansar. Porém a TV não oferece conteúdos totalmente “limpos”, pois as mensagens
subliminares estão frequentes nos desenhos infantis. Como a personalidade da criança é
formada por volta de 8 anos de idade, todas as experiências vividas nesta época, é de
suma importância para um bom desenvolvimento. As crianças assimilam suas
experiências como: elogios, afetos, compreensão, broncas, castigos, sofrimento e
indiferenças, tudo isso em relação aos conteúdos assistidos na TV, construindo seus
aspectos

baseados

nas

mensagens

assistidas,

podendo

gerar

mudanças

no

relacionamento das crianças. Por tanto, partindo deste ponto, o artigo tem por finalidade

analisar esses efeitos dos desenhos infantis, principalmente, no comportamento entre as
crianças.

Palavra chave: Criança, Mensagem subliminar, Desenhos infantis, Televisão.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Painel

APARECIDA: A FÉ DE UM POVO PEREGRINO
Wesley Almeida dos Santos
fot.wesleyalmeida@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Miguel Adilson de Oliveira Júnior
Resumo do Trabalho:
Encontrada misteriosamente no rio Paraíba do Sul, a imagem de Nossa Senhora da
Conceição, conhecida pelo nome Aparecida por ter aparecer misteriosamente no rio
Paraíba no ano de 1717, traz consigo, desde que foi pescada, grandes milagres e uma
multidão de fiéis. O ensaio Fotográfico vai apresentar a fé cristã, o peregrino, sua
entrega e seu acreditar na ação de Deus através da intercessão de Nossa Senhora
Aparecida, e sua humanização como cristão dentro deste processo. O homem no seu dia
a dia exercita o ato de acreditar, ter fé, seja em si mesmo ou nas outras pessoas. O ato de
fé supõe reflexão e decisão consciente e responsável, é por ela que o homem se entrega
todo a Deus. A fé cristã é muito mais do que “conhecimento”, ela significa “certeza”, e
quem crê procura uma ligação pessoal com Deus e, ao mesmo tempo, está pronto a crer
em tudo o que Ele revelar acerca de Si mesmo. A fé é necessária para a salvação do
homem, entretanto, cremos não por que entendemos. E para nos ajudar nesta nossa
fraqueza, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados
das provas exteriores de sua revelação, por isso os milagres de Cristo e dos santos.
“Mulher, eis o teu filho!… Eis, a tua mãe!” (Jo 19,27), estas são as frases, que Jesus
pronunciou a João da cruz, elas foram sempre entendidas como uma entrega de toda a
Igreja a Maria. Portanto, Maria também é nossa mãe. Sendo assim, podemos invocá-la e
pedir-lhe intercessão junto de Deus. Em cada um de nós mora um peregrino. Todos,
homens e mulhres, têm a necessidade de encontrar o caminho de Deus que é
fundamental fonte da vida. O peregrino viaja muitos quilômetros, suporta dores e
grandes sacrifícios para chegar até seu destino. Peregrinar é um modo de buscar
respostas para as perguntas que guardamos mais profundamente dentro de nós. Essa
experiência torna-se única para cada pessoa, pode-se dizer que, o caminho expõe cada
um às experiências que está precisando em cada momento. Um ensaio é formado por
fotografias onde há uma verossimilhança entre as imagens. Elas devem levar a uma
reflexão e tem a obrigação de serem densas e de carregar informações, ainda que

sensoriais e subjetivas. A fotografia é capaz de oferecer indícios que permitem o
levantamento e a análise dos vários elementos que lhe deram origem em um
determinado espaço e tempo. Ela constitui um processo gerador de inúmeras
possibilidades e interpretações. Sendo assim, é possível perceber que uma única
fotografia pode ser objeto de estudo em diferentes áreas. Qualquer que seja o assunto
registrado através da fotografia, esta documentará a visão de mundo do fotógrafo.
O ensaio fotográfico Aparecida: A Fé de um Povo Peregrino tem como base a fé cristã,
e através dele pretende-se registrar o ato de fé do peregrino. O Santuário de Aparecida
recebe anualmente milhares de devotos que vão para pagar suas promessas, agradecer e
pedir a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, e em meio a essa multidão, tem-se
como objetivo revelar detalhes desses atos de fé.

Palavra chave: Aparecida, Fé, Peregrino.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

SEGREDOS DA PROPAGANDA IMPRESSA
Francieli Cristine Luiz Roque
francieli.roque@outlook.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
Em Redação Publicitária palavras e imagens devem se harmonizar para que o conteúdo
da mensagem seja completo. Por razões culturais e estruturais a busca pelo equilíbrio de
uma peça publicitária é fundamental, porém não é sempre que é respeitada.
A definição harmônica de uma peça publicitária vem do uso correto de cada elemento, e
do conteúdo da mensagem que se quer transmitir. A criatividade e a adequação de cada
produto/marca e ou serviço que será anunciado necessita de objetividade, ou seja, a
contextualização deve caminhar lado a lado com a os aspectos visuais. Para que a
propaganda ganhe ritmo. As análises serão embasadas na construção correta para cada
tipo de anuncio, designando diretamente a mensagem especifica a cada público.
As palavras devem ser contidas nas peças publicitárias de forma que seduza o
consumidor, esse é objetivo, por isso tem a necessidade de todos os elementos estarem
em seus devidos lugares e assim cumprem a sua função. O anúncio deve ter definição de
qual mensagem quer passar ao público, a textualização bem redigida de um anúncio
mostra o segmento de associação de uma marca perante aos concorrentes. O diferencial
no uso correto das palavras é o jogo de um encaixe perfeito em cada frase, definindo
assim a importância que esta peça tem no mercado publicitário. Além de serem
expostas, encaixadas e redigidas de forma correta nos anúncios, as palavras também
obtém o poder de direcionar o valor real de cada peça, ou seja, se o mesmo for de
caráter humorístico, dramático, de seriedade enfim são as palavras que acompanham os
caminhos d mensagem até o entendimento do consumidor. Porém nem só de palavras
um anúncio sobrevive, como já foi descrito as peças publicitárias devem ter harmonia
de todos os elementos utilizados para formá-la. Sendo assim, toda peça publicitária deve
ser definida por meio de uma estratégia de elaboração, ou seja, pensar e repensar a
melhor forma de prender a atenção no público em seu anúncio. O que se é muito
utilizado é o formato de distribuição das informações de um anúncio em Z, pois facilita
o entendimento e é percurso mais fácil de leitura dos olhos humanos.

Palavra chave: Redação, Publicidade, Anúncio, Leitura
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

COOL HUNTING: NOVOS MÉTODOS PARA ESTUDO DE TENDÊNCIAS DE
MERCADO A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DO CIBERESPAÇO COMO
AMBIENTE DE REPRESENTAÇÃO E PESQUISA
Bianca Pinto Martins Brito
biancapmbrito@gmail.com
Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA

Orientador: Luiz Antonio Feliciano
Resumo do Trabalho:
O projeto de pesquisa proposto tem o intuito de fazer uma reflexão a partir dos hábitos
do jovem consumidor contemporâneo, que se encontra em um ambiente de mercado
efêmero com novas tecnologias que surgem de forma instantânea e constante. Com
enfoque na geração da internet, ou geração z, que abrange jovens que nasceram a partir
dos anos 1991, o projeto tem como proposta a análise de comportamento desse
determinado grupo considerando as experiências dentro do ciberespaço. Esse jovem
consumidor contemporâneo parece ter o poder em suas mãos por ter acesso a inúmeras
informações de forma ágil e consideravelmente fácil, sendo essa a representação de
autonomia que ele projeta na sociedade, dentro de seus círculos sociais, e entretanto, no
ambiente virtual. No Brasil e no mundo, as iniciativas de disponibilizar a internet ao
público começaram nos anos 90, o que se enquadra bastante no contexto da pesquisa,
porque estuda a geração que teve contato com a internet durante a chegada dessa década
até os dias atuais. Após seguir um caminho lento, porém constante, de implantação no
país, seus números de usuários só cresceram. É por essas proporções que se encaminha
a justificativa dessa proposta, que procura entender as diferenças que a internet
proporcionou à esse determinado consumidor que cresceu no desenvolvimento dessas
novas tecnologias, e que ao mesmo tempo, também fez parte do processo de
convergência das mídias tradicionais para o ambiente virtual. A razão de entender o que
impulsiona esses determinado grupo de consumidores que vivem nessa era construída
pela efemeridade também está inclusa na pesquisa. Atualmente, podem ser vistas
diversas mudanças sendo construídas a partir dos discursos que eles mesmos compõem
e as empresas estão cada vez sendo mais influenciadas por essas representações do
público dentro da Internet. como as empresas tendem a lidar com esse individualismo de
consumo. A pesquisa também está alerta de que o público a ser analisado está em
constante mudança e cada vez mais dividido entre suas preferências, sendo difícil para

os mercados conhecê-lo e principalmente fidelizá-lo, pois o maior desafio parece ser
descobrir quais são as combinações de gostos e vontades de cada um deles.

Palavra chave: Consumo, Pesquisa, Tendências, Comportamento, Mercado.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

RAINHAS DO CAMPO: MULHERES QUE QUEBRAM PRECONCEITOS
DENTRO DAS QUATRO LINHAS
Thaís Barbosa Gomes
thaisb.gomes19@gmail.com
Tamara Elaine Claro da Costa
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Miguel Adilson de Oliveira Junior
Resumo do Trabalho:
Uma bola, um campo, duas traves, duas equipes e bola na rede. Esses ingredientes que
reunidos conquistaram o mundo e povo brasileiro. O futebol é uma unanimidade
nacional, levando todos ao delírio com dribles desconcertantes, as bolas batidas na
trave, jogadas ensaiadas e ele que é o momento pelo qual todos esperam: soltar o grito
de gol. Esse esporte que é sucesso entre o público masculino também conquistou as
mulheres. Aos poucos elas foram entrando nesse universo futebolístico mostrando todo
o seu talento e ginga e que são capazes de se destacar nesse meio ainda visto pela
sociedade como masculino. Apesar de já terem demostrado talento, o futebol feminino
ainda tem pouca visibilidade no Brasil. Falta patrocínio, um campeonato nacional
organizado e maior valorização dessas atletas que suam a camisa todos os dias nos
gramados de todo o país para provarem seu valor. O documentário “Rainhas do Campo:
mulheres que quebram preconceito dentro das quatro linhas” quer mostrar de uma forma
diferente, essas mulheres que sonham com uma carreira promissora no mundo do
futebol, sendo jogando, comandando uma equipe ou apitando uma partida.
Evidenciando atletas do Vale do Paraíba, o documentário vai contar as histórias dessas
mulheres, sua rotina, dificuldades, conquistas e a luta diária contra o preconceito ainda
existente. A elaboração deste documentário visa mostrar que, mesmo em meio ao um
esporte machista, a mulher conquista seu espaço seja jogando, apitando ou comandando
uma equipe. Hoje é possível encontrar em todo o país, inclusive no Vale do Paraíba,
mulheres que conseguem viver exclusivamente ou parcialmente do futebol, mesmo não
tendo a visibilidade das atletas que estão na mídia, que ainda são poucas.
No âmbito social, a realização desse documentário é importante, pois se faz necessário
uma maior divulgação desse esporte no Brasil, levando ao conhecimento de todos que a
mulher também possui talento e aptidão para a prática desse esporte, podendo despertar
nos telespectadores o desejo de conhecer, participar e ajudar essas atletas.

Em campo acadêmico, um documentário sobre esse tema é de grande relevância, visto
que um produto com esse formato e tema é inexistente na instituição.
Em relação ao aspecto profissional, o desenvolvimento de um produto como esse nos
dará a chance de colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do
curso falando de um assunto que nos agrada e com o qual pretendemos trabalhar,
possibilitando uma futura contratação para programas de cunho esportivo.

Palavra chave: Futebol feminino, Mulheres, Arbitragem feminina, Preconceito.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

OS OLHARES SOBRE A REVOLUÇÃO DE 1932
Jéssica Cristina Gomes Vieira
jessicacristina_sp@hotmail.com
Adriana da Silva Fontes
Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila - FATEA

Orientador: Miguel Adilson de Oliveira Junior
Resumo do Trabalho:
A Revolução de 1932 se deu pelo principal objetivo de exterminar o Governo de
Getúlio Vargas e visava a publicação de uma nova constituição para o país. Mas o real
estopim da revolução aconteceu dois anos antes, com a morte de quatro jovens
estudantes paulistas, que eram contra o governo de Getúlio, assumido no mesmo ano.
Dando início então ao movimento clandestino MMDC, derivado das iniciais dos jovens
assassinados (Martins, Miragaia, Dáusio e Camargo). Foram 87 dias de combates
deixando mais de novecentos mortos. Essa revolução foi de longe o maior movimento
cívico da história do Brasil. Além de ser a primeira batalha contra o governo de Getúlio,
foi o último grande conflito armado do país. Após a revolução, São Paulo voltou a ser
governado por paulista e dois anos depois a Constituição de 1934 foi promulgada.
Por ser um marco para a história brasileira e principalmente valeparaibana, o presente
trabalho busca responder a seguinte questão: Qual foi a influência da Revolução de
1932 no Vale do Paraíba? Região escolhida por sua localização estratégica entre Minas,
São Paulo e Rio de Janeiro há uma necessidade de coletar dados referentes à época para
a posterioridade. O projeto visa mostrar os diversos olhares do período, por pessoas que
participaram ativamente da revolução, assim como historiadores e museus.
O Vale do Paraíba é uma região rica em herança histórica. A diversificação de povos
que ocuparam o Vale durante a época das colônias agrícolas do império, possibilitou
que culturas portuguesas, italianas, alemãs, espanhóis entres várias outras se mesclasses,
criando o que hoje a vasta cultura valeparaibana. Apesar de vasta e variada à cultura
histórica do Vale do Paraíba é desvalorizada. A região foi um dos cenários da
Revolução de 1932 e protagonizou alguns dos mais violentos combates da época.
Cidades como, Cruzeiro, Cachoeira Paulista e Lorena, foram palco de batalhas
sangrentas, com civis armados recebidos por balas e aviões do governo bombardeando
pontes. O presente trabalho visa registrar esse episódio de grande marco para o Vale,
possibilitar o acesso a um registro com diferentes olhares sobre o tema e contribuir não

só para a bagagem cultural da região, como o registro para trabalhos futuros de outros
profissionais. Como citado no início do texto, a cultura valeparaibana é desvalorizada e
com a realização deste projeto pretendemos exaltar a cultura da nossa região e produzir
um documento que sirva de registro histórico, além de despertar o interesse de pessoas
da região quanto à riqueza cultural de onde vivem. Em relação ao caráter profissional,
busca-se adquirir experiência na produção de um livro reportagem e o projeto visa
informar e apresentar o tema ao público que desconhece e ao público que também já
conhece o assunto.

Palavra chave: Revolução 1932, Vale do Paraíba, Constitucionalista.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Painel

O PODER DO FACEBOOK NO ENGAJAMENTO DA MARCA

Amanda Santos Sodré
mandinha.ss@hotmail.com
João Marcelo Oliveira
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este texto tem como objetivo analisar o poder do facebook no engajamento da marca de
cerveja Heineken. Essa pesquisa se justifica por ser relevante para o processo de analise
das campanhas publicitárias da marca, já que a geração z consome o produto. A
metodologia será com elaboração de pesquisas através da rede social junto à marca. A
fundamentação teórica será de pesquisas em livros e artigos.

Palavras-chave: Facebook, Campanha publicitária, Rede social, Marca, Artigos.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Painel

BLACK BLOC: MOVIMENTOS QUE TORNAM A VIOLÊNCIA SUBJETIVA
Isabela Villela
isabelavillel@gmail.com
Roberta Ávila
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Neste texto pretende-se analisar o ideal das pessoas que seguem o movimento Black
Bloc, e como eles interferem nos protestos que ocorrem no país. Analisamos,
particularmente, quais os principais objetivos desse grupo, e qual é a visão que a
sociedade estabelece mediante as suas ações e respectivas consequências. Portanto, a
análise será focada nos efeitos causados pela infiltração de tal movimento nos protestos
ao redor do Brasil, e de que modo eles podem deturpar o ideal dos manifestantes.

Palavras-chave: Black Bloc, Movimento, Protesto, Ideal.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

ROTEIRO DE PROGRAMA DE TELEVISÃO EDUCATIVO- CULTURAL
COMO FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO DO SENSO CRÍTICO
Danusa Chiaradia de Jesus
danusachiaradia@hotmail.com
Jairo Junior dos Santos
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Com o desenvolvimento da televisão brasileira houve uma gama de possibilidades de
conteúdos televisivos explorados nos programas que utilizam de vários artifícios para a
formação ou deformação dos telespectadores e consequentemente modificando os
valores e comportamentos da sociedade atual. Observando a programação das emissoras
nacionais de televisão aberta, nota-se cada vez mais a escassez de programas educativos
e culturais. Diante desta realidade, faz-se necessário a criação de um roteiro de um novo
programa televisivo destinado a explorar um tema que colabore com o desenvolvimento
do senso crítico da sociedade. Adotando um formato de programa de televisão
educativo-cultural, buscar-se-á informar e formar os telespectadores em sua opinião de
acordo com conteúdos específicos para o desenvolvimento da sociedade. Utilizar-se-á
um tema educativo não-formal voltado para as classes sociais inferiores a B, com
público de ida de entre 17 a 25 anos levando em consideração a escassez de programas
educativos na televisão aberta, que auxiliem no desenvolvimento do senso crítico e
também à necessidade destes em adquirir conhecimento mais abrangente para uma
melhor convivência em sociedade. Para tanto, o material será analisado à luz de Mattos
(2002), Souza (2004), Comparato (1995) Gohn (1999), entre outros. A metodologia se
dará por meio da pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo.

Palavras-chave: Televisão, Programa, Educativo, Senso crítico.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

ANALISE FEITA SOBRE OS DEPOIMENTOS A RESPEITO DO COLETIVO
FORA DO EIXO
Ester Rocha
ester_jm@hotmail.com
Morgana Guedes
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
O artigo tem como objetivo levar a conhecimento público as intenções e ações do
coletivo Fora do Eixo, e verificar os motivos que levam as pessoas a querer fazer parte
do grupo e os motivos que as levam a deixá-lo. O artigo será realizado à luz de
entrevistas concedidas pelo idealizador Pablo Capilé ao programa Roda Viva da TV
Cultura e à revista Carta Capital, além dos depoimentos postados nas redes sociais por
ex-integrantes do grupo, e de pessoas que ainda fazem parte dele.

Palavras-chave: Coletivo, Capilé, Fora do Eixo.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

A QUESTÃO ÉTICA NOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS
Renan Ribeiro de Souza
renanribeirods@gmail.com
José Rafael da Silva
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
O objetivo deste estudo é conhecer as estratégias publicitárias de marcas através da
análise de suas propagandas, procurando os pontos onde são realizadas citações
explícitas e implícitas. Além disso, expor as regras éticas encontradas em códigos de
regulamentos publicitários visando explanar qual será o caminho a se tomar na criação
de campanhas para que não confronte os códigos de ética e provoque algum problema
entre as concorrentes.

Palavras-chave: Ética,

Publicidade

Regulamento publicitário.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Oral

comparativa,

Concorrência,

Estratégia,

A IMPORTÂNCIA DE ESTUDAR A LINGUAGEM CORPORAL NO MEIO DA
COMUNICAÇÃO
Dayana Caproni Xavier
dayanacaproni@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo analisar a linguagem corporal no meio da comunicação e
identificar sua importância. Essa pesquisa se justifica por não ser tão discutido como
deveria ser. A metodologia será a pesquisa bibliográfica e quantitativa com elaboração
de entrevistas. A fundamentação teórica partirá de Weil (1984). Os resultados
mostraram que comunicação não verbal é tão importante quanto a verbal, pois é a mais
sincera forma de se comunicar.

Palavras-chave: Linguagem corporal, Comunicação.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

TELEFILME DE CURTA DURAÇÃO: UMA NOVA OPÇÃO PARA O
MERCADO TELEVISIVO BRASILEIRO
Renan Maduro Ramos
renanramos_pqt@hotmail.com
Thiago Silva Lemos
Tiago José Nunes da Silva
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura
Resumo do Trabalho:
O atual momento do audiovisual brasileiro é de grandes transformações e são vários os
fatores que influenciam tais mudanças. Uma delas é a Internet. Essa ferramenta, ao
passar dos anos se desenvolveu de forma espantosa e acabou por se tornar algo
indispensável na vida das pessoas. Ao se desenvolver desenvolveu também uma
linguagem própria, que vem influenciando outras mídias e conquistando principalmente
os consumidores mais jovens. Outro fator relevante é a implementação da Lei 1.2485,
conhecida como “Lei da TV Paga”. A lei, em síntese, garante a maior exibição de
conteúdo nacional nos canais de TV pagos e fomenta a produção independente no
Brasil. A abertura que essa lei proporciona no mercado audiovisual nacional impulsiona
o amadurecimento das produções e exige uma urgência no aumento de quantidade e
qualidade. Esse cenário, somado à necessidade da TV se manter atual, visto as
novidades que se apresentam, motivou o desenvolvimento deste projeto. A proposta é a
de conceituar o formato experimental denominado Telefilme de Curta Duração e
exemplificá-lo ao produzir um conteúdo audiovisual baseado nestes parâmetros.

Palavra chave: Telefilme, Curta-metragem, Cinema, Televisão, Internet.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

A TV EM DOIS OLHARES
Fábio Lourenço Figueira
biolfigueira@gmail.com
Pauline Andrade Gonçalves
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Jefferson José Ribeiro de Moura
Resumo do Trabalho:
Sessenta e três anos atrás surgia no Brasil um novo veículo de comunicação que já se
falava muito na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aparentemente enigmática, a televisão
despertou diversos sentimentos na sociedade, que mal entendia a utilidade daquela nova
tecnologia. No início, incrédulas, as pessoas não confiavam que aquela nova tecnologia
fosse vingar. Acreditavam que assistir aquelas imagens que mudavam constantemente
faria mal ao cérebro. No entanto, aos poucos foi ganhando espaço e as pessoas se
renderam àquele aparelho que além de transmitir sons, também transmitia imagens de
modo sincronizado. Começa aí uma nova classe de consumidores; os telespectadores. O
molde inicial para os programas de TV veio da grade do rádio, assim como a maioria
dos profissionais. Em virtude de a tecnologia estar em seu estágio inicial, tudo era ao
vivo, e em preto e branco, com pouca qualidade técnica, além da instabilidade d as
transmissões. A adaptação dos profissionais do rádio a linguagem audiovisual do novo
veículo também influenciava no conteúdo, nem sempre de qualidade. Com o passar dos
anos, a TV tornou se um objeto mais barato e acessível, transformando-se em um
eletrodoméstico comum nos lares brasileiros fazendo parte da vida de um numero
significativo de pessoas. A evolução técnica e de conteúdo desenvolveu a produção de
programas lançando bases para que a TV se tornar uma grande formadora de opinião. A
princípio alguns hábitos do cotidiano que mudaram. Famílias que antes se reuniam à
mesa do jantar ou na sala de estar para ler livros e colocar a prosa em dia, começaram a
se programar para ver o que aquela “caixa” tinha para oferecer. Programas de auditório,
musicais, teledramaturgia e humor foram os programas que marcaram os primeiros
anos. Em seguida os telejornais e programas informativos começaram a ganhar espaço
na grade de programação. Assim, aos poucos, o que era passado na telinha começou a
interferir na vida das pessoas. A sociedade começou a consumir os produtos indicados
pelos apresentadores e atores, a se comportar como os personagens da teledramaturgia e

a

pautar

suas

discussões

pelas

notícias

e

comentários

dos

telejornais.

Gêneros e formatos de programas, durante anos foram se modificando para buscar a
linguagem mais apropriada para falar com o telespectador, vendendo ideologias,
comportamentos, ídolos, entre outros produtos da indústria cultural. Hoje, nas ruas,
mulheres e homens desfilavam as ultimas tendências das telenovelas, repetem
“bordões”, consomem produtos anunciados nos comerciais, discutem temas pautados
pelos telejornais. A realidade é que sessenta e três anos depois da primeira transmissão,
a TV de alguma maneira exerce influência nas pessoas, e faz isso de maneira consciente
ou inconsciente.Pretende-se mostrar está relação por meio de um vídeo documentário
que apresentará a importância da TV na sociedade brasileira, tendo como base a visão
de quem faz TV e de quem consome os programas, no sentido de avaliar até que ponto o
telespectador tem consciência da influência da TV, e o quanto quem produz TV reflete
sobre o poder de influência do veículo e sua importância enquanto formadora de
opinião. Também focará a TV como educadora e como isso reflete na sociedade. .O
produto será baseado nos conteúdos que foram adquiridos durante os quatro anos de
vida acadêmica e referências bibliográficas que ajudaram na formulação das pautas de
questões que serão submetidas às fontes.

Palavras-chave: TV, Telespectador, Comunicadores, Influência, Sociedade.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Oral

ANÁLISE DAS ESTRATÉGIAS PERSUASIVAS NOS ANÚNCIOS
PUBLICITÁRIOS DA COCA- COLA
Rafaela e Maria Claudia
m.claudiaribeiros@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este tema tem como objetivo avaliar os anúncios publicitários da Coca-Cola desde o
inicio, analisando o motivo das mudanças durante os anos. Essa pesquisa se justifica
para entender o impacto causado pela marca nos dias de hoje no meio social. A
fundamentação teórica será baseada em acervos e blogs, que comprovem o crescimento
da marca e a ligação direta com seus clientes.

Palavras-chave: Coca-cola, Marca, Mudança, Cliente, Crescimento.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Painel

OS JOGOS DE LINGUAGEM ESPECÍFICOS UTILIZADOS PELOS JORNAIS
IMPRESSOS: UMA ANÁLISE
Julia Beck Ferreira
julia-beck@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo analisar a linguagem midiática dos jornais impressos
segundo a concepção da existência da influência do gênero literário dentro do processo
conceitual de redação de matérias jornalísticas.Este processo se justifica pela
necessidade de uma análise particularizada da abordagem de temas polêmicos,
realizadas rotineiramente pelos jornais impressos. A metodologia é baseada em
pesquisas bibliográficas. A fundamentação teórica deu-se à luz de Coração (2012), Pena
(2006) e Soares e Gomes (2009).

Palavras-chave: Linguagem, Jornais, Análise, Literatura, Terminologia.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

O SUCESSO DA MARCA MELISSA NO VALE DO PARAÍBA
Luiza Landroni Sansevero
luiza.landroni@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo analisar o motivo pelo qual os sapatos da marca Melissa
fazem tanto sucesso entre as mulheres das cidades do Vale do Paraíba. Esta pesquisa se
justifica pelo fato de haver pouca divulgação por parte da fabricante dos sapatos e que
mesmo assim há uma grande procura nas lojas das cidades. A metodologia foi feita
através de pesquisa bibliográfica e por meio de pesquisa de opinião pública. A
fundamentação teórica será feita á luz de Nelly de Carvalho que explica sobre
estratégia, marketing e opinião pública.

Palavras-chave: Sucesso, Melissa, Estratégia, Marketing, Sapatos.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Rádio, TV e Internet
Modalidade: Painel

COMO AS EMPRESAS PODEM UTILIZAR O MARKETING SENSORIAL
Michele Tainá da Silva
michele.taina@hotmail.com.br
Camila Aparecida dos Santos Correa
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este trabalho tem como objetivo, analisar se há conhecimento e aplicação do marketing
sensorial nas empresas de Lorena e Cruzeiro. Essa pesquisa se justifica por haver
poucas obras que abordem este assunto e por ser uma ferramenta do marketing que
agrega muito na publicidade e propaganda da empresa que a utiliza. A metodologia será
através de pesquisas bibliográficas, web e com elaboração de entrevista com
profissionais desta área. A fundamentação teórica será à luz de Lindstrom (2011).

Palavras-chave: Empresas, Utilizar, Marketing, Sensorial.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Publicidade e Propaganda
Modalidade: Painel

FORMAÇÃO DO PEDAGOGO – A VIVÊNCIA DO ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
EM ÁREA RURAL
Jordana Aparecida de Souza
jordanaapsouza@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
A atividade de estágio supervisionado é uma das exigências para a formação do
Pedagogo mediante as Diretrizes Curriculares de 2005. Uma oportunidade para a
realização deste estágio deu-se por meio da participação no Programa Ler e
Escrever/Bolsa Alfabetização – FDE/SEESP/FATEA, que favorece a interação entre
graduandos dos cursos de Pedagogia ou Letras – nomeados professores pesquisadores –
junto

ao

professor

alfabetizador

da

escola

da

rede

pública

estadual.

O aluno pesquisador deve desenvolver uma pesquisa didática mediante a orientação de
um professor do curso, preferencialmente ligado ao Programa e com o professor
alfabetizador. O programa referido tem suas concepções de leitura e escrita, ações do
professor, embasadas no Programa Ler e Escrever – material didático exclusivo.
Tem-se como objetivo descrever a experiência de uma bolsista do Programa Ler e
Escrever/Bolsa Alfabetização – FDE/SEESP/FATEA em uma escola rural.

Palavra chave: Estágio supervisionado, Programa Ler e Escrever, Bolsa Alfabetização,
Zona rural.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

ANALFABETISMO FUNCIONAL – UM ESTUDO DE CASO
Fernanda Valeria Pereira Moliterno
fernandamoliterno@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
De acordo com o INSTITUTO NACIONAL DE ALFABETISMO FUNCIONAL –
INAF existem três níveis distintos de alfabetização funcional: rudimentar, básica e
plena, que são medidas através das habilidades que uma pessoa possui em matemática e
leitura/ escrita. O termo alfabetismo funcional foi cunhado nos Estados Unidos na década de 1930 e utilizado pelo exército norte-americano durante a Segunda Guerra,
indicando a capacidade de entender instruções escritas necessárias para a realização de
tarefas militares (Castell, Luke & MacLennan 1986). A partir de então, o termo passou
a ser utilizado para designar a capacidade de utilizar a leitura e a escrita para fins
pragmáticos, em contextos cotidianos, domésticos ou de trabalho, muitas vezes
colocado em contraposição a uma concepção mais tradicional e acadêmica, fortemente
referida a práticas de leitura com fins estéticos e à erudição. Mediante o alargamento do
uso do termo a Unesco sugeriu que se to masse como indicador do nível de alfabetismo
de países ou regiões um determinado número de anos de escolarização. A variância no
número de anos de estudo considerado como suficiente em diferentes regiões atesta a
maleabilidade do conceito. Mediante o exposto a pesquisa tem como indagação: os
alunos que frequentam a educação de jovens e Adultos – EJA podem ser considerados
analfabetos funcionais? Desta forma, tem como objetivos: verificar junto a um grupo de
alunos do EJA o índice do desenvolvimento das habilidades em matemática e leitura/
escrita e conhecer a opinião dos professores destes sujeitos em relação ao analfabetismo
funcional.A pesquisa será realizada com alunos de uma instituição escolar que contenha
o EJA. Participarão desta pesquisa aqueles sujeitos (alunos) que aceitarem livremente
realizar as atividades de atividades de matemática e leitura/ escrita, que serão elaboradas
pela pesquisadora em questão de modo a verificar as o nível de desenvolvimento das
habilidades. Para a equipe docente será organizado um questionário com perguntas
abertas e fechadas com o intuito de conhecermos a opinião dos mesmos sobre o

analfabetismo funcional. Mediante o desenho da metodologia pretendemos resolver o
problema da pesquisa e atingir os objetivos propostos.

Palavra chave: Alfabetização, Analfabetismo, EJA.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

GESTÃO DEMOCRÁTICA NA ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL: UM
ESTUDO DE CASO
Ana Clara Alves de Toledo
clara.alvest@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
Vivemos em um país teoricamente democrático, no entanto, percebemos que esta
democracia que nos é apresentada, acaba muitas vezes não sendo colocada em prática
na sociedade em que vivemos. Da mesma forma, vemos a Escola atual. A natureza da
pesquisa é estudo de caso. Os dados foram coletados por meio de observação do
cotidiano escolar e questionário respondido por professores, e gestores de uma Escola
Municipal de Ensino Infantil e Ensino Fundamental do interior de São Paulo. Através
do questionário e das observações realizadas foi possível averiguar que a Escola em
questão ainda não possui uma gestão de fato democrática.

Palavra chave: Gestão Escolar, Democracia, Educação.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

ATÍVIDADES LÚDICAS PARA COMPREENDER CONCEITOS CIENTÍFICOS
Thamires Heloise dos Santos
thammmires@hotmail.com
Keila Amanda de Camargo Campos
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
A prática educativa precisa aperfeiçoar a curiosidade das crianças. Faz-se necessário
que o professor ao organizar as aulas não permita que os conteúdos sejam separados da
curiosidade e do contexto em que as crianças estão inseridas. A aprendizagem em sua
totalidade é um derivado de aspectos cognitivos e intelectuais, sendo imprescindível
desenvolvê-las com plenitude desde a tenra idade. A pesquisa buscou a compreensão da
necessidade da inserção do lúdico nas atividades diárias em sala de aula, sem deixar de
lado a curiosidade infantil. Os objetivos foram: escolher e organizar atividades lúdicas
que permeassem os conteúdos escolares e curiosidade do aluno. O quadro teórico que
sustentou este estudo parte da concepção de: prática educativa e curiosidade em Freire
(1996); a aprendizagem em Piaget; KISHIMOTO (2005) atividade lúdica. O estudo de
caso foi realizado com 12 alunos do ensino fundamental em uma escola municipal d o
interior do estado de São Paulo, por duas bolsistas do PIBID. As bolsistas em questão
escolheram duas experiências sobre pressão atmosférica e uma atividade de arte e
ciências para a compreensão da separação dos pigmentos. Antes de iniciar as atividades
foram realizados os combinados com a turma e a explicação de como tudo seria feito.
Primeiro as bolsistas realizaram as experiências para que eles pudessem observar o que
acontecia, em seguida cada um repetiu o processo, alguns atingindo sucesso e outros
não. A partir dos erros foram dadas explicações, já que a criança também aprende
errando. Para atestar seus benefícios realizamos experiências simples, com objetos
cotidianos na demonstração da importância e da influência da pressão atmosférica e
como ocorre a desintegração de pigmentos de tintas. A princípio, o experimentou
causou inquietação, que despertaram perguntas sobre o que estava acontecendo. Diante
do entusiasmo e empenho, a aprendiz agem ocorreu de maneira branda e prazerosa.
Afora dos benefícios citados, o lúdico propiciou momentos de interação, comunicação,
exposição de idéias, respeito a opiniões opostas, compartilhamento de conhecimentos e
curiosidade. (Apoio: CAPES).

Palavra chave: Ludico, Experiência, Ciências.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

PROJETO: PREPARANDO-SE PARA CONCURSOS PÚBLICOS
Isabela Gomes da Silva Isnard dos Santos
isabelago19@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
O trabalho “Projeto: Preparando-se para Concursos Públicos” teve como objetivo
auxiliar alunos dos cursos de Letras e Pedagogia, inicialmente, a se prepararem para
futuros concursos públicos, as questões propostas para os alunos sempre eram voltadas
para a Língua Portuguesa, sendo esta, uma das matérias mais pedida e muitas vezes,
menos dominada pelos alunos. O projeto contou com a participação de uma docente de
Letras, professora de Língua Portuguesa, e com uma discente de Pedagogia, no último
ano do curso. Professora e aluna trabalharam para que os alunos realizassem um
minicurso online, à distância. O projeto foi elaborado e assim apresentado aos alunos de
Letras e Pedagogia, utilizando a Plataforma Moodle, os alunos recebiam uma breve
explicação do que seria feito, e então, realizavam atividades voltadas para um
determinado tema. O Projeto teve um impacto positivo sobre os alunos. Espera-se que o
Projeto Preparando-se para Concursos Públicos, possa realmente auxiliar muitos alunos,
e assim, abrir portas para um futuro merecido. A fundamentação teórica ocorreu à luz de
Filatro (2008).

Palavras-chave: Curso, Concurso Público, Letras, Pedagogia.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

Pós-Graduação: Humanas
PRODUÇÃO DE RÁDIO PARA CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM
LORENA – SP
Jeferson Diego da Silva
emaildojeferson@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este artigo analisa o trabalho desenvolvido por um radialista profissional junto a
crianças da faixa etária de 6 a 9 anos de uma escola da rede municipal de ensino na
cidade de Lorena-SP no período de junho a setembro de 2012. O objetivo é avaliar o
desenvolvimento do projeto, a aceitação dos alunos a proposta de trabalhar
comunicação como auxilio na grade curricular e a participação de um profissional de
comunicação nesse processo de integração entre a linguagem radiofônica para o
desenvolvimento da criatividade e do pensamento subjetivo e o ensino aprendizado.
Esta pesquisa foi feita à luz de Citelli (2000) e conta com três etapas, a conceituação
teórica, onde são abordados os pontos relevantes para situar o leitor sobre o projeto, o
projeto em si; como foi a implantação e desenvolvimento, e por último uma análise dos
resultados.

Palavras-chave: Educomunicação, Rádio, Escola, Lorena.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação, Mídia e Novas Tecnologias
Modalidade: Painel

GOVERNANÇA CORPORATIVA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Valdecir da Silva
valguara@gmail.com
Marilsa de Sá Rodrigues Tadeucci
Universidade de Taubaté - UNITAU

Orientador: Paulo César Ribeiro Quintairos
Resumo do Trabalho:
As empresas provedoras de serviços de Tecnologia da Informação (TI) buscam
manterem-se competitivas através de uma relação cada vez mais estreita entre o cliente,
seus processos produtivos e o negócio como um todo. As integrações tecnológicas de
processos por meio da tecnologia da informação, isso incluiu aplicações, sistemas e
infra-estrutura computacional e de comunicação de dados, passaram a representar em
alto grau elementos para garantir a continuidade do negócio passando a ser uma variável
a ser inserida dentro do sistema de gestão geral das corporações. Para suprir essa
necessidade entra-se em evidência o processo de Governança Corporativa de recursos
de tecnologia da informação com embasamento na ISO 20000, tendo como sustentação
os métodos de melhores práticas para o desenvolvimento e gerenciamento de serviços
de TI, reunindo as ferramentas necessárias à gerência de forma a sustentarem suas
atividades e m virtude das mais eficientes técnicas concebidas cientificamente. O
presente trabalho tem como objetivo propor uma análise, através de um estudo
bibliográfico por meio de abordagem qualitativa com objetivo exploratório,
demonstrando como a implementação da governança de TI juntamente aos modelos de
melhores práticas para gestão de serviços, interagem com a gerência de processos das
organizações destacando os benefícios alcançados e como resultado a realização de um
comparativo entre os diversos conceitos de maneira que organizações e pessoas
interessadas possam ter uma sugestão em quais metodologias adotarem e os benefícios
providos dessa implementação.
Palavra chave: Governança, Tecnologia da Informação, Gerenciamento.
Inscrição como: Mestrado
Área: Humanas
Curso: Gestão e Desenvolvimento Regional
Modalidade: Oral

O CONTEXTO DAS RELAÇÕES ENTRE TURISMO E TRABALHO LOCAL
NA CIDADE DE DELFIM MOREIRA – MG
Nayla Daniella Costa
nayladaniella@yahoo.com.br
Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI

Orientador: Adilson da Silva Mello
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho analisa a relação entre o Turismo e o Trabalho local na cidade de
Delfim Moreira – MG. Será estudado em que nível essa relação influencia o turismo e a
economia do município. Para isso serão levantadas as atividades com potenciais
turísticos, e as perspectivas de trabalho local relacionado ao turismo. Quanto ao aspecto
metodológico, podem-se destacar dois tipos: a pesquisa de campo (a partir de entrevista,
observação em campo e análise das informações coletadas) e o levantamento de dados
documentais. No tratamento dos resultados será trabalhado Bardin, onde a análise dos
resultados possibilita uma leitura profunda do estudo.

Palavra chave: Turismo, Trabalho local, Economia.
Inscrição como: Mestrado
Área: Humanas
Curso: Desenvolvimento Tecnologias e Sociedade
Modalidade: Oral

A CAPA DO LIVRO COMO SUBSÍDIO À LEITURA CRÍTICA:
CONTRIBUIÇÕES DA LINGUAGEM VERBO-VISUAL À LEITURA
LITERÁRIA NO ENSINO MÉDIO
Ivan Domingos Oliveira Reis
ivan.reis@hotmail.com
Universidade de Taubaté - UNITAU

Orientador: Miriam Bauab Puzzo
Resumo do Trabalho:
Objetiva-se verificar como a capa do livro dialoga, no sentido bakhtiniano do termo,
com o texto a que pertence. Assim, as imagens de Agosto (1990) e O seminarista
(2009), de Rubem Fonseca foram analisadas na relação com seus textos. Consideramos
os trabalhos do Círculo de Bakhtin sobre relações dialógicas e os estudos sobre
fotografia e cor. A análise do corpus mostrou que imagem e texto travam uma relação
dialógica referente às informações da narrativa. A capa antecipa, portanto, uma maneira
de ler o texto. No contexto escolar, isso contribui para o ensino de Literatura no Ensino
Médio, explorando sentidos em outras semioses.

Palavra chave: Dialogismo, Relações dialógicas, Capa, Rubem Fonseca.
Inscrição como: Mestrado
Área: Humanas
Curso: Linguística Aplicada
Modalidade: Oral

STORYTELLING NA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
Adriana Bernandete Barros Carvalho Garcia
abbcarvalho@terra.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Jefferson Moura
Resumo do Trabalho:
Sabe-se que o homem desde a época das cavernas se comunicava de forma rudimentar,
ou seja, através de gestos, posturas, gritos e grunhidos, e, ao longo dos tempos, essa
comunicação foi evoluindo, através de desenhos, escrita e hoje, tem-se no processo de
comunicação: emissor, receptor, mensagem, canal e/ou meio, resposta e o ambiente.
Para tanto o artigo refere-se ao processo de comunicação dentro das organizações
através do uso do storytelling, ou seja, como transmitir da melhor forma a cultura
organizacional através da narrativa.

Palavra chave: Storytelling, Comunicação organizacional, Cultura organizacional.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação e Mídia
Modalidade: Oral

“O USO DE JOGOS EDUCATIVOS COMO ESTRATÉGIA DE
NIVELAMENTO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NO ENSINO SUPERIOR”
Katcilene Vieira da Silva Nascimento
katcilenevieira@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Ligia Maria Teixeira de Faria Brezolin
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo verificar no processo de ensino e aprendizagem o uso de
jogos educativos no Ensino Superior como uma estratégia de nivelamento da língua
estrangeira. É perceptível a dificuldade de se ensinar a língua estrangeira devido aos
diferentes níveis de aprendizagem no início da graduação (1º semestre / 1º ano), sendo
um grande desafio ao educador promover um ambiente de aprendizagem colaborativa,
conforme o pensamento Vigotskyano. A língua estrangeira deve fazer parte da vida
acadêmica do aluno como facilitador para leituras de artigos, livros, além de participar
de diferentes eventos e realizar cursos Ead.

Palavra chave: Jogos educativos, Ensino superior, Língua estrangeira, Jogos,
Nivelamento.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação, Mídia e Novas Tecnologias
Modalidade: Oral

O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA POR MEIO DO GÊNERO TELEVISÃO
Mariana Bastos de Magalhães Davini
marybmd17@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
A Língua Inglesa está presente no cotidiano do aluno, principalmente por meio das
mídias eletrônicas (internet, games, TV). Contudo, tornar o ensino de Língua Inglesa
um hábito e um prazer ainda representa um desafio. Assim, este projeto teve como tema
a alimentação. O objetivo é propor o ensino de vocabulário de comida e do gênero
textual receita, bem como o imperativo dos verbos por meio da pesquisa em ambiente
virtual, confecção de cartazes escritos à mão e a gravação de um programa de culinária,
falado em Inglês. Este trabalho se justifica pela prática escrita e oral de vocabulário e
gramática relacionados ao tema acima. Participaram deste trabalho, alunos do 4° ano do
Ensino Fundamental de uma escola da rede particular de ensino, no Vale do Paraíba.
Desenvolvido à luz de Souza (2004) e Fisher (2006), este trabalho coloca diante do
aluno, ferramentas tecnológicas como forma de aprendizado. A pesquisa é de cunho
quanti-qualitativo.

Palavra chave: Língua inglesa, Televisão, Meios midiáticos.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação, Mídia e Novas Tecnologias
Modalidade: Painel

AS REVELAÇÕES DA DOCÊNCIA
Leandro Barcelos de Lima
leandro-barcelos@bm.rs.gov.br
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Orientador: Lisa Fernanda Meyer da Silva
Resumo do Trabalho:
INTRODUÇÃO: É de conhecimento público que a opinião dos profissionais de
educação é de fundamental importância para que haja uma melhoria real no sistema
educacional vigente no país, sendo assim estes devem, antes de qualquer outra pessoas,
porém sem excluir estas, serem ouvido a fim de que possam manifestar seus anseios e
compartilhar suas experiências em prol de uma educação realmente de qualidade.
OBJETIVO: Pelo exposto esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma síntese de
uma entrevista realizada com docentes da Escola de Ensino Fundamental Darcy Peixoto
da Silveira (CIEP), de Cristal/RS, MÉTODOS: Os docentes da escola responderam as
seguintes perguntas: (1) Em meio a tantas profissões o que levou você a ser um
professor? (2) Quais as principais dificuldades que o educador enfrenta nos dias de
hoje? (3) É difícil promover a inclusão de alunos com necessidades especiais? (4) O
ensino que hoje é oferecido aos alunos é o ideal para a realidade por eles vivida? (5)
Você considera seus alunos como prioridade em seu trabalho? Por quê? (6) Traçando
um paralelo no aprendizado do aluno atual com o de alunos de 15 anos atrás, qual era o
modo mais eficiente de aprendizagem? (7) A formação do professor se dá também
através de trocas de experiências onde todos se expressam de maneira igual, esta teoria
estimula o sujeito a conhecer, criticar e refletir sobre a sua história, você concorda? (8)
Ao lecionar, o professor dispõe de todos os recursos necessários? Se não o que falta?
RESULTADOS: Os resultados das entrevistas mostram que: (1) todos escolheram a
profissão docente por vocação; (2) a maioria concorda que a indisciplina escolar e a
baixa valorização profissional são os principais problemas em se educar hoje em dia; (3)
foram unânimes em dizer que sim, pois, não foram qualificados corretamente para este
fim; (4) disseram que não, pois, o ideal seria que se implantasse um cur rículo que
mostre a realidade local; (5) todos responderam que sim, os educandos são sua
prioridade; (6) afirmaram que a educação de hoje é mais democrática e eficaz, porém,
dizem faltar disciplina e dedicação aos discentes de hoje; (7) foram unânimes em

afirmam que a integração traz ótimos resultados para a educação; (8) neste quesito
houve discordância, mas a maioria, afirma que os recursos ainda não são os suficientes.
CONCLUSÃO: Por fim, foi possível constatar que ainda existem muitos profissionais
da educação encantados com a docência e que veem na educação dos jovens e adultos a
única forma de mudar o panorama social do nosso país, tão carente de educação, cultura
e cidadania.

Palavra chave: Educação básica, Docentes, Revelações.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Sociedade, Política e Cultura do Rio Grande do Sul
Modalidade: Painel

VIOLÊNCIA LUCRATIVA: A EVOLUÇÃO DA SEGURANÇA PRIVADA EM
CAMAQUÃ/RS
Leandro Barcelos de Lima
leandro-barcelos@bm.rs.gov.br
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

Orientador: Lisa Fernanda Meyer da Silva
Resumo do Trabalho:
A violência, que assola grande parte da população do país, tem origens diversas, mas a
falta de incentivo a educação e cultua bem como a negligência e descaso estatal para
com os cidadãos são, sem dúvidas, os fatores primordiais, porém, um setor tem, nas
últimas décadas, se beneficiado da escalada da violência no Brasil, são as empresar de
segurança privadas, que se expandem ano após ano, aferindo lucros astronômicos. Esta
pesquisa pretende investigar a evolução das empresas de segurança patrimonial e
pessoal privadas, tendo com caso o Município de Camaquã, no Rio Grande do Sul. A
cidade de Camaquã tem, segundo o último ceso, uma população de aproximadamente
70 mil habitantes, neste município, de acordo com a Policia Federal, existem, em
atuação, 8 empresas registradas e legalizadas de segurança pessoal e patrimonial
privadas, estas empresas, que segundo dados da categoria, empregam mais de 400
pessoas, chamam a atenção pela forma ostensiva de sua atuação, ou seja, são equipes
equipadas com coletes balísticos, rádios transmissores, armas não letais, além de serem
todas uniformizadas, sempre utilizando veículos, carros ou motos, novos e em ótimo
estado, contrastando com a precariedade das viaturas e do efetivo da Polícia Militar do
município, que a anos convive com o descaso do governo estadual, tendo atualmente
apenas 5 viaturas e menos 30 homens aptos para o serviço de policiamento ostensivo de
rua na cidade. Para se ter uma ideia da diferença grosseira entre o serviço de segurança
público e o privado, só a empresa Dragão, a segunda maior do município, possui 74
funcionários, 6 carros e 12 motos, realizando constantemente a vigilância nos comércios
e residências de seus clientes. Com a pesquisa Ficou evidente que a ausência e o
descaso do Estado em cumprir seus deveres constitucionais tem proporcionado lucros
gigantescos a diversas empresas de segurança pr ivadas, pois, a população, acuada e
sem outra alternativa, se vê obrigada a pagar por sua segurança.

Palavra chave: Violência, Segurança privada, Descaso do estado.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Sociedade Política e Cultura do Rio Grande do Sul
Modalidade: Painel

A TV APARECIDA COMO VEÍCULO DE EDUCAÇÃO NÃO-FORMAL
Paulo César dos Santos Marques
paulinho.queluz@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Jefferson Moura
Resumo do Trabalho:
A grade de programação das emissoras de TV tem por objetivos entreter e informar,
mantendo uma relação de fidelidade com seu telespectador. Ele, por sua vez, se torna
tão fiel a determinados programas, que a veiculação de qualquer notícia se torna a mais
absoluta

verdade,

principalmente,

para

aquelas

pessoas

mais

velhas.

Na verdade, isto acontece devido ao fato dos telespectadores estarem sendo submetidos
a um processo de educação não-formal, ou seja, mesmo um determinado programa não
tendo caráter educativo, ele acaba educando as pessoas a terem determinadas atitudes.
Baseado em teóricos com Gohn (1999), Soares (2011) e Aronchi (2004), o presente
trabalho deseja analisar como a educação não-formal se faz presente na grade de
programação da TV Aparecida, e quais conteúdos, apesar de não terem caráter
educativo, ajudam, de forma não formal, a educar os telespectadores da emissora.

Palavra chave: Educação não-formal, Comunicação, Educomunicação
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Ciências Humanas
Curso: Educação, Mídia e Novas Tecnologias
Modalidade: Oral

O RECURSO PALAVRA CRUZADA COMO FACILITADOR NA
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO: RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA
Ligia Maria Teixeira de Faria Brezolin
ligia.brezolin@gmail.com
Maria Cristina Marcelino Bento
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Ligia Maria Teixeira de Faria Brezolin e Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
Com o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC’s) na educação, o
professor adquiriu novas dimensões, sendo facilitador do conhecimento. Nesse cenário,
o artigo contribui na formação do professor associando o uso do recurso palavras
cruzadas, tecnologia e educação. A contribuição específica deste artigo está no relato de
uma experiência vivida com alunas do 3º ano (Pedagogia) na disciplina Tópicos
Avançados de Educação II – Tecnologia na Educação. Pensando na formação de
professores e o uso de recursos tecnológicos, foi trabalhado diferentes recursos com o
uso da palavra cruzada, além do desenvolvimento de diferentes metodologias ativas. A
variedade de atividades na disciplina proporcionou às alunas várias possibilidades e
conhecimentos que poderão ajudá-las a utilizar em sala de aula. Analisando os
resultados, percebe-se que o docente precisa em todos os momentos atuar como
facilitador, orient ando e fornecendo os auxílios adequados em busca de uma educação
mais atrativa.

Palavra chave: Palavras cruzadas, Recursos tecnológicos, Metodologias.
Inscrição como: Mestrado
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

A PERCEPÇÃO PEDONAL PELA PESSOA COM MOBILIDADE REDUZIDA:
UM OLHAR PARA A REGIÃO CENTRAL DA CIDADE DE ITAJUBÁ, MG
Mariza Helena Machado
marizamachado@yahoo.com.br
Universidade Federal de Itajubá - UNIFEI

Orientador: Josiane Palma Lima
Resumo do Trabalho:
O objetivo dessa dissertação é investigar como ocorre a mobilidade pedonal de pessoas
com deficiência e/ou mobilidade reduzida a partir das próprias percepções,
interpretações e sentimentos. O pressuposto é que a dificuldade de mobilidade leva a
uma percepção diferenciada do espaço. A metodologia escolhida utiliza diversos
instrumentos de pesquisa dentro de uma corrente chamada etnometodologia. O Método
dos Percursos Comentados de Jean-Paul Thibaud, com foco no envolvimento das
pessoas diretamente analisadas, permeará a pesquisa. Espera-se contribuir na área de
percepção pedonal, auxiliando em projetos de mobilidade e acessibilidade, podendo
constituir-se em um instrumento para a adoção de políticas públicas inclusivas.

Palavra chave: Acessibilidade, Mobilidade reduzida, Percepção ambiental.
Inscrição como: Mestrado
Área: Humanas
Curso: Desenvolvimento, Tecnologias e Sociedade
Modalidade: Oral

PÁGINA DO FACEBOOK UTILIZADA COMO FERRAMENTA DE APOIO AO
ENSINO DE ÉTICA
Danny Cristian Gomes Bustamante
historia_dan@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
A Ética é um tema transversal que não pode ser deixado de lado, muitos são os temas
que devem ser contemplados no estudo desta disciplina, como: afetividade,
racionalidade, desenvolvimento moral e socialização. Muitas vezes os alunos não dão
muita atenção para esses temas e consideram menos importantes do que outras
disciplinas. Então como mobilizar esse aluno? Assim como a Ética o ensino de
informática também é previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais, então com aulas
utilizando a informática e como ferramenta a criação de uma página de Facebook deve
aumentar o interesse dos alunos, já que os mesmos têm muito interesse por esse tipo de
mídia ligada as redes sociais. No último semestre do ano letivo de 2013 está sendo
trabalhado com alunos do 7° ano do Ensino Fundamental II de uma escola particular de
Guaratinguetá o tema: direitos dos animais. Primeiramente foi trabalhado com os alunos
conceitos sobre o meio ambiente, o contato do homem com o meio e os impactos desse
contato, até chegar na relação do homem com os animais, os alunos perceberam que
muitas vezes os animais têm seus direitos desrespeitados e para combater essa injustiça
foi apresentado para a sala de aula alguns grupos que defendem o meio ambiente e os
animais como , por exemplo: Greenpeace, WWF e S.O.S. Mata Atlântica. Depois de
conhecer esses grupos foi proposta para a classe a criação de uma página no Facebook
para divulgar os direitos dos animais e denunciar os maus tratos. A aceitação foi
imediata e com adesão de cem por cento da sala de aula. Essa primeira parte do
trabalho, que foi uma sensibilização e aconteceu no decorrer do mês de Agosto, a
página entrou no Facebook no dia trinta e um de agosto deste ano. A página foi criada
pelos próprios alunos, que também escolheram o nome através de uma votação, o nome
vencedor foi S.O.S Animais. A partir de Setembro os alunos começaram a abastecer
essa página com informações relacionadas ao tema, cada semana cinco alunos são os
responsáveis pela administração. Alguns textos são postados pelo professor e os alunos

têm que comentar a postagem, esses comentários dos estudantes podem ser utilizados
como avaliação, assim como a participação semanal de cada aluno.Esse trabalho vai
durar até o final de Novembro, quando será possível concluir sobre a eficiência dessa
ferramenta no ensino de Ética. Por enquanto, utilizando como análise somente a
participação e a empolgação dos alunos os resultados são animadores.O objetivo geral
foi despertar o interesse dos alunos nas aulas de Ética por meio da utilização de uma
página do Facebook e com isso desenvolver a moral, a justiça e a afetividade nos
alunos, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os objetivos específicos
foram: Incentivar o apreço pela justiça e o repúdio pela injustiça; mostrar a importância
da afetividade que deve existir entre os homens e com o meio em que vivemos;
desenvolver a moral e mostrar a importância da cidadania; utilizar as redes sociais como
forma de participação política e social; subsidiar com sabedoria e ética os alunos para
utilizarem as redes sociais de forma correta.

Palavras-chave: Facebook, Ética, Educomunicação.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação, Mídia e Novas Tecnologias
Modalidade: Oral

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: O PAPEL DO EDUCADOR FRENTE AO
USO DOS SOFTWARES EDUCACIONAIS
Rossana Maira Galvão Leite Freire
romairafreire@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
A tecnologia digital tem sido o principal motor de mudanças que transformaram o
contexto educacional, desde o seu ambiente até os materiais e recursos utilizados. Tudo
o que se faz na educação depende dos processos que envolvem a informação, a
comunicação e a tecnologia digital é, hoje, ferramenta indispensável para a realização
desses processos. O presente trabalho terá como enfoque o papel do educador frente ao
uso dos Softwares Educacionais, visando uma avaliação minuciosa do processo de
ensino-aprendizagem do aluno, assim como a didática e o posicionamento do professor
na escolha do software. O embasamento teórico segue uma concepção construtivista de
aprendizagem, a fim de elencar um conjunto de possíveis encaminhamentos que
propiciem uma prática pedagógica com aprendizagens relevantes e socialmente
significativas. Sobre essa visão, analisar um software para uso educativo exige tanto
conhecimentos técnicos sobre informática instrucional, quanto conhecimento a cerca de
grandes pensadores da educação.

Palavra chave: Tecnologia, Ensino, Aprendizagem, Informação.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação, Mídia e Novas Tecnologias
Modalidade: Painel

PROPOSTA DE UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR:
UMA EXPERIÊNCIA INTERDISCIPLINAR
Larissa dos Santos
lary_stos@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
No ambiente escolar, no que se refere ao âmbito pedagógico, difunde-se um
conhecimento fragmentado quando os alunos não conseguem relacionar o conhecimento
transmitido pelas disciplinas, ou seja, elas são vistas de forma estanque. Defende-se
neste estudo uma proposta de trabalho escolar articulada, que relacione as diversas áreas
do conhecimento por meio de uma sequência didática. Esta pesquisa tem como objetivo
relatar o trabalho interdisciplinar entre as disciplinas de Língua Inglesa e a Didática por
meio do lúdico, visando à aprendizagem de vocabulário relacionado ao Meio Ambiente,
no terceiro ano do curso de Pedagogia de uma instituição do ensino superior. A
fundamentação teórica ocorreu à luz de Fazenda (2001) e Leventhal (2006).

Palavra chave: Interdisciplinaridade, Lúdico, Sequência Didática, Língua Inglesa.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação, Mídia e Novas Tecnologias
Modalidade: Oral

A TRANSPOSIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS PARA A LINGUAGEM
CINEMATOGRÁFICA: ”O CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON”
Aline Cristina Rodrigues Sabino
alinecristina_fatea@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D` Ávila - FATEA

Orientador: Renata Aparecida de Freitas
Resumo do Trabalho:
Neste trabalho, analisamos o modo como é contada uma história do ponto de
vista literário e do cinematográfico. A obra analisada é o conto “O curioso caso
de Benjamin Button” em sua versão literária, de Scott Fitzgerald, e em sua
adaptação para o cinema, de David Fincher. Observamos as diferenças em
relação
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comparativa entre as duas obras por meio de pesquisa bibliográfica e virtual.
Consideramos que a relação entre o cinema e a literatura, neste caso,
acontece porque o cinema baseia-se nela para contar uma história, porém,
utiliza diversos recursos e efeitos que a literatura não tem, e dessa forma cada
obra torna-se única e original.

Palavra chave: Adaptação, Literatura, Cinema.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação, Mídias e Novas tecnologias
Modalidade: Painel

GÊNERO LITERÁRIO E A LINGUAGEM AUDIOVISUAL: “A ESCRAVA
ISAURA”- UMA ABORDAGEM EM SALA DE AULA
Aline Cristina Rodrigues Sabino
alinecristina_fatea@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Neste trabalho analisaremos o modo como é contada uma história do ponto de vista
literário e do ponto de vista audiovisual. A obra analisada será o romance “A escrava
Isaura” em sua versão literária, de Bernardo Guimarães e em sua adaptação para a
telenovela, de Tiago Santiago exibida na rede Record em 2004. Observaremos a
semelhanças e diferenças entre as duas versões, buscando explicá-las com base na
análise de adaptação de temas literários para a linguagem audiovisual. Como produto
final, será aplicada uma atividade em sala de aula (produção de uma foto-novela). A
metodologia do trabalho consiste em uma análise comparativa entre as duas obras, a
adaptação literária em sala de aula por meio de pesquisa de campo, bibliográfica e
virtual. Consideramos que a que a relação entre a telenovela e a literatura, bem como
outras produções audiovisuais acontece porque uma obra audiovisual pode se basear na
literatura para contar uma história, porém, utiliza diversos recursos e efeitos que a
literatura não possui. Neste caso, pode-se afirmar que cada obra torna-se única e
original.

Palavras-chave: Literatura, Telenovela, Linguagem audiovisual, Adaptação.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação, Mídia e Novas Tecnologias
Modalidade: Painel

O FACEBOOK COMO FERRAMENTA DE ENSINO E APRENDIZAGEM:
UMA EXPERIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
Danusa Chiaradia de Jesus
danusachiaradia@hotmail.com
Michael Rafael Ferreira
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Este artigo tem como objetivo analisar a utilização da rede social Facebook como
ferramenta de ensino e aprendizagem, utilizando como campo de análise o ensino
superior. Cada vez mais, as redes sociais passam a fazer parte do dia a dia dos alunos e
essa é uma realidade atual. Os alunos gastam muitas horas nas redes sociais, e
principalmente no Facebook, por isso, é mais fácil eles pararem para ver conteúdos
compartilhados pelo professor nesse ambiente, por isso este artigo se justifica. Mais do
que entreter, as redes sociais podem se tornar ferramentas de interação valiosas para
auxiliar o trabalho pedagógico em sala de aula. Este estudo será a luz de Moran (2006)
quanto ao uso das tecnologias no ensino. A metodologia se dará por meio de pesquisa
bibliográfica e análise de grupos de estudos já formados no Facebook.”

Palavras-chave: Facebook, Ferramenta de ensino, Redes sociais, Aprendizagem,
Ensino superior.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação, Mídia e Novas Tecnologias
Modalidade: Oral

PLATAFORMA DUOLIGO: UMA FERRAMENTA GRATUITA PARA
APRENDIZAGEM VIRTUAL DA LÍNGUA INGLESA
Francini Mengui Campos
francini.mgc@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
Esta pesquisa tem como objetivo apresentar uma ferramenta online de ensino da Língua
Inglesa através da plataforma denominada Duolingo.Este estudo justifica-se pela
expansão das tecnologias digitais de informação e comunicação que vêm configurando
novas ferramentas de aprendizagem e permitindo o acesso gratuito aos usuários. A
fundamentação teórica dar-se-à à luz de Lévy (1999). O estudo será realizado por meio
de uma análise interpretativista e pesquisa exploratória, na qual os dados qualitativos
serão analisados a fim de justificar a eficácia dessa plataforma de ensino de idiomas.

Palavra chave: Aprendizagem, Língua inglesa, Duolingo, Plataforma, Gratuito.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação,Mídias e Novas Tecnologias
Modalidade: Painel

INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO: O PAPEL DO EDUCADOR FRENTE AO
USO DOS SOFTWARES EDUCACIONAIS
Rossana Maira Galvão Leite Freire
romairafreire@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
A tecnologia digital tem sido o principal motor de mudanças que transformaram o
contexto educacional, desde o seu ambiente até os materiais e recursos utilizados. Tudo
o que se faz na educação depende dos processos que envolvem a informação, a
comunicação e a tecnologia digital é, hoje, ferramenta indispensável para a realização
desses processos. O presente trabalho terá como enfoque o papel do educador frente ao
uso dos Softwares Educacionais, visando uma avaliação minuciosa do processo de
ensino-aprendizagem do aluno, assim como a didática e o posicionamento do professor
na escolha do software. O embasamento teórico, segue uma concepção construtivista de
aprendizagem, a fim de elencar um conjunto de possíveis encaminhamentos que
propiciem uma prática pedagógica com aprendizagens relevantes e socialmente
significativas. Sobre essa visão, analisar um software para uso educativo exige tanto
conhecimentos técnicos sobre informática instrucional, quanto conhecimento a cerca de
grandes pensadores da educação.

Palavra chave: Tecnologia, Ensino, Aprendizagem, Informação.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação, Mídia e Novas Tecnologias
Modalidade: Painel

ADAPTAÇÃO LITERÁRIA DE CLÁSSICO PARA HQ
Wanderléia Silva Leite
wanderleia.leite@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Neide Aparecida de Oliveira Arruda
Resumo do Trabalho:
Com a constante queda no hábito da leitura brasileira, uma explicação para esse
fenômeno é a de que, no circulo educacional, as obras literárias que são trabalhadas com
os alunos no ambiente escolar, muitas vezes, datam de mais de cem anos desde sua
criação, o que pode gerar certo estranhamento por parte dos alunos, não pelo conteúdo
da obra em si, mas pela sua linguagem de difícil acesso. Este estudo tem como objetivo
propor uma sequência didática a ser aplicada em sala de aula utilizando a leitura de um
clássico e de uma adaptação para História em Quadrinhos. Segundo pesquisa realizada
pela Fundação Pró-Livro em 2012, o número de leitores no Brasil teve queda
significativa. De acordo com dados recolhidos em todo território nacional, de 2007 a
2011, a queda foi de 36% para 24%, no entanto, o tempo gasto com outras atividades
que envolvem os meios de comunicação, aumentaram progressivamente. Esta sequência
didática realiza-se à luz de Comparato (2005).

Palavras-chave: Leitura, Clássico, Literatura, HQ.
Inscrição como: Pós-Graduação
Área: Humanas
Curso: Educação, Mídia e Novas Tecnologias
Modalidade: Painel

Pós-Graduação: Exatas
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PARA PRODUÇÃO DO PICHE
ELETROLÍTICO UTILIZADO NO SETOR SIDERÚRGICO
Linowesley Teixeira Valentim
linowesley.valentim@oi.com.br
Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA

Orientador: Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
O objetivo deste trabalho é desenvolver um procedimento operacional em forma de
manual de treinamento, para reduzir custos operacionais e retrabalhos. Portanto,
melhora-se a qualidade do produto e eficácia do processo produtivo na garantia do
ponto de amolecimento necessário para utilização de elemento aglomerante a base de
coque na produção de alumínio. As ligas de alumínio são utilizadas como matéria prima
em diversos segmentos tecnológicos, desde as indústrias de transportes até
aeroespaciais. A produção de alumínio é feita a partir da redução eletrolítica da alumina,
em que para cada um quilograma de alumínio são necessários cento e dezessete gramas
de elemento aglomerante, o qual deve seguir rígidos padrões de qualidade e
propriedades bem definidas para atender tal processo. Uma propriedade vital para a
qualidade do elemento aglomerante é o ponto de amolecimento, que no processo em
questão deve estar acima de 108ºC com tolerância de 2,8% para possibilitar a produção
de eletrodos anodos, o qual é regularizado por um processo de polimerização, em reator
polimerizador, que utiliza pressão e temperatura em uma reação de pirólise,
modificando a composição e polimerizando o aglomerante. O presente trabalho realizou
estudos com elementos aglomerantes não polimerizados e polimerizados, para aval iar a
propriedade do ponto de amolecimento antes e depois do processo de polimerização do
aglomerante, correlacionando o ganho e o controle de tal propriedade. De acordo com
os resultados, concluímos que a utilização do procedimento operacional garante a
eficiência do processo de produção de aglomerante reduzindo perda da produção e
retrabalho.

Palavras-chave: Polimerização, Alcatrão, Piche, Ponto de amolecimento.
Inscrição como: Pós-Graduação: Mestrado
Área: Exatas
Curso: Mestrado Profissional em Engenharia de Materiais
Modalidade: Painel

ANÁLISE DO COMPORTAMENTO À CORROSÃO EM REVESTIMENTO
METÁLICO À BASE DE ZINCO EM CAIXAS METÁLICAS DE AÇO AISI
1020 APLICADAS NO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS NA INDÚSTRIA
DO PETRÓLEO E GÁS
Jefferson Mascarenhas Afonso
jeffersonmascarenhas@petrobras.com.br
Centro Universitário de Volta Redonda - UniFOA
Orientador: Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
No contexto da utilização de produtos na indústria de petróleo e gás um dos parâmetros
a serem avaliados a corrosão e as suas formas diante do ambiente salino torna-se um
aspecto de fundamental importância para redução das avarias promovidas pelo ambiente
em que o produto está sendo utilizado. A motivação deste projeto traduz na criação de
um elemento de inibição a deterioração do material estrutural e a elevação na resistência
à corrosão nas caixas metálicas de aço 1020 fabricadas em juntas soldadas e dobradas.
Os materiais e métodos foram: Confecção dos corpos de provas com dimensões 30×30
mm na condição como recebido e revisto em Zinco simulando regiões de dobramento e
solda; Determinação da composição química do aço 1020; Caracterização
microestrutural do aço AISI 1020 e da camada revestida em diferentes condições via
MO e MEV; Realização de ensaios em névoa salina em corpos de provas com
dimensões 30×30 mm polido metalograficamente em superfície revestida de zinco e
sem revestimento. O período para a realização de ensaio e coleta de amostras será
sincronizado a cada 30 dias, conforme a norma ASTM B 117.

Palavra chave: Corrosão, Revestimento metálico à base de Zinco, Aço AISI 1020,
Indústria do petróleo e gás.
Inscrição como:Mestrado
Área: Exatas
Curso: Mestrado em Materiais
Modalidade: Oral

ESTUDO DA VIABILIDADE CELULAR
Ciliana Antero Guimarães da Silva Oliveira
cilianafatea@gmail.com
Gislene Rodrigues Silva
Laís Souza Vieira
Marina Fernandes Stein
Leandro José Raniero
Vladimir Jesus Trava-Airoldi
Newton Soares Silva
Anderson Oliveira Lobo
Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP

Orientador: Fernanda Roberta Marciano
Resumo do Trabalho:
The combination of low friction, wear resistance, high hardness, biocompatibility and
chemical inertness makes diamond-like carbon (DLC) films suitable in a numerous
applications in biomedical engineering [1]. Nanoparticle-dispersed composite films are
expected to have the potential of changing their performances according to the
individual properties of nanoparticles [2]. In the present paper, it was investigated the
cell viability of gold incorporated DLC films using L929 mouse fibroblasts with 2-(4,5dimethyl-2-thiazolyl)-3,5-diphenyl-2H-tetrazolium

bromide

(MTT).

The

gold

nanoparticles were synthesized through the reduction of gold chloride by sodium citrate
in ultra pure water. In order to perform the DLC deposition process, the water was
removed using several centrifugation steps and toluene was added to the solution. The
films were deposited from gold solution in toluene at different concentration using
plasma enhanced chemical vapor deposition technique. The roughn ess of Au-DLC
samples was characterized using optical profilometry. Cell morphology of L-929 mouse
fibroblasts was studied by scanning electron microscopy. The results show that Au-DLC
films are rougher than DLC films. The cell viability increased with the presence of gold
nanoparticles in DLC films. But, it was not possible to see any significant difference
between the more concentrated films. The results indicate potential of Au-DLC films
for biomedical applications.

Palavra chave: Biocompatibilidade, AU-DLC, MTT.
Inscrição como: Doutorado
Área: Exatas
Curso: Engenharia Biomédica
Modalidade: Painel

Pós-Graduação: Ciências
Sociais Aplicadas
PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL E
SUA GESTÃO COMO PROCESSO CONTÍNUO E PERMANENTE DE FORMA
A SUBSIDIAR O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA RM VALE –
REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E LITORAL NORTE
Rosana Silva Vieira
rosanavieira.arq@hotmail.com
Fabiana Felix do Amaral
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Rosana Silva Vieira e Fabiana Felix do Amaral
Resumo do Trabalho:
Este trabalho apresenta os resultados de uma análise desenvolvida pelas professoras
Rosana Silva Vieira Sbruzzi e Fabiana Felix do Amaral sobre o processo de
metropolização na região do Vale do Paraíba e Litoral Norte, destacando a importância
de se implementar o Planejamento Municipal e sua Gestão como processo contínuo e
permanente na administração pública dos diversos municípios que integram a RM Vale.
Objetiva mostrar que esse processo é fundamental para que as cidades possam atingir
um pleno desenvolvimento urbano, a partir de uma compreensão e reflexão sobre as
suas reais necessidades e problemas, de forma a subsidiar o Desenvolvimento
Sustentável na busca por uma cidade e uma região melhor para os cidadãos.

Palavra chave: RM Vale, Planejamento municipal, Metropolização.
Inscrição como: Doutorado
Área: Ciências Sociais Aplicadas
Curso: Arquitetura e Urbanismo
Modalidade: Oral

Ensino Médio
O ENVOLVIMENTO DA POPULAÇÃO DE GUARATINGUETÁ COM A
FESTA DE SÃO BENEDITO
João Vitor Eleutério de Souza Moreira
juam47@hotmail.com
Matheus Malheiro Ozorio
Instituto Nossa Senhora do Carmo
Orientador: Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
A elaboração deste trabalho sobre o envolvimento da população local (bairro São
Benedito/Guaratinguetá-SP) na festa de São Benedito revela uma série de questões que
insere o pesquisador/envolvido/argumentador, mostrando o verdadeiro propósito da
festividade. O objetivo das analises é descobrir o modo de organização no qual a festa é
submetida, desde o alicerce até o "recrutamento" das atrações, passando pelas barracas
de alimentos em geral. Justifica-se a necessidade do trabalho pelo interesse de revelar à
população, corpo docente e alunos o verdadeiro significado da festa, não unicamente
pelos shows, mas sim buscando a essência da religião na festividade em si. A festa tem
256 anos de tradição e engloba cavalaria, distribuição de doces, almoço e atrações
musicais durante a noite. Os resultados foram coletados por meio de uma pesquisa
quantitativa contendo questões sobre interesse e organização da festa.

Palavras-chave: Festa, Guaratinguetá, População, São Benedito.

Inscrição como: Ensino Médio
Área: Humanas
Curso: Ensino Médio
Modalidade: Oral

A QUÍMICA E OS MEDICAMENTOS
Gabriel Augusto Lins Leal Pinheiro
galinslp@gmail.com
Instituto Santa Teresa - IST

Orientador: Marcio Evaristo da Silva
Resumo do Trabalho:
A automedicação é um problema mundial de saúde a qual é causada pela a utilização de
medicamentos sem prescrição médica. No Brasil o tema tem sido tratado como um
problema de saúde pública pois o número de pessoas que realizam essa pratica é grande,
desta forma há um acumulo de medicamentos em residências, os quais geralmente
vencem a validade e são descartados inadequadamente. Muitos medicamentos contém
substancias toxicas que quando descartadas incorretamente podem contaminar solos e
rios. Neste contexto, o objetivo principal deste projeto é o estudo da química associada a
medicamentos. Para tanto, foram realizados estudos sobre os principais fármacos
vendidos sem prescrição medica, fracionamento e as suas consequências para a
minimização do descarte inadequado. Além disso, foi realizado um levantamento, na
cidade de Lorena, sobre a pratica da automedicação, descarte e logística reversa.
Dentre os resultados obtidos pode-se notar que a pratica da automedicação ocorre por
causa da dificuldade de acesso ao serviços de saúde, e a facilidade de acesso aos
fármacos. Os efeitos colaterais causados por essa pratica, são geralmente reações
alérgicas, dependência, envenenamento, complicações hepáticas, e doenças como a
Hipocondria e Síndrome de Munchhausen. Também pode-se citar o descarte dos
medicamentos, impactos ambientais causados por eles e possíveis soluções.
Conclui-se que a pratica da automedicação ocorre pela facilidade de acesso e pelo fato
de grande parte da população acreditar que para todos os problemas da vida cotidiana,
sejam eles físicos ou não, há um medicamento. Além disso, o fracionamento e a
logística reversa são soluções para evitar o acumulo e consequentemente o descarte
inadequado em que estes podem ocasionar diversos impactos ambientais.

Palavra chave: Química, Medicamentos, Fracionamento, Impacto ambiental,
Automedicação.
Inscrição como: Ensino Médio
Área: Ciências Exatas e da Terra
Curso: Ensino Médio
Modalidade: Painel

URBANISMO: ACESSIBILIDADE NA CIDADE DE LORENA
Amanda Cuconato da Silva
cuconato1997@gmail.com
Instituto Santa Teresa - IST

Orientador: Márcio Evaristo da Silva
Resumo do Trabalho:
O Planejamento Urbano de uma cidade é um dos caminhos para a modernização e,
consequentemente, uma das soluções para o melhoramento da acessibilidade à locais
públicos. Neste contexto, O objetivo principal deste projeto é o estudo da acessibilidade
na cidade de Lorena. Onde se devem evidenciar os locais públicos que não atende os
critérios e parâmetros técnicos que são apresentados na NBR 9050, a qual explicita a
adaptação aos espaços urbanos para pessoas com dificuldades de locomoção e
acessibilidade. Dentre os resultados obtidos pode-se citar que pelo descumprimento da
normatização de acessibilidade (NBR 9050), uma grande parte da população enfrenta
dificuldades de locomoção e movimentação pela cidade. São pessoas de cadeiras de
rodas, com deficiências visuais, auditivas, com muletas, e além desse grupo de pessoas
com deficiências diversas, há também, um grupo de indivíduos que sofre com a
mobilidade tanto quanto o primeiro: são os idosos, as gestantes, os obesos, entre outros.
Conclui-se que é necessário realizar uma adaptação de acessibilidade baseada na NBR
9050 para atender as necessidades das pessoas com dificuldade de locomoção ou
mobilidade reduzida porque há uma distância entre políticas urbanas e a realidade
social.
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UM ESTUDO SOBRE O DESAFIO DOS UNIVERSITÁRIOS: VIVER EM
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Orientador: Donizete José dos Santos Moreira
Resumo do Trabalho:
Todos os anos milhares de jovens após concluir o ensino médio e ter prestado e passado
nos vestibulares, angustiam-se por ter que mudar de cidade, estado ou região para
estudar nas proximidades das universidades. Poucos estudos oferecem informações
acerca desse assunto; por isso este estudo justifica-se. Este estudo tem como objetivo
promover uma reflexão sobre a rotina dos jovens universitários que vivem em
repúblicas no município de Guaratinguetá. A metodologia aplicada foi a pesquisa
exploratória de cunho bibliográfico com aplicação de questionário na universidade
UNESP-Guaratinguetá, com estudantes dos cursos de engenharia, matemática e física,
sendo um questionário fechado composto por dez perguntas. Essa pesquisa foi realizada
à luz de Rezzutti (2011) e Visvanatha (2010) pautando a vivência dos estudantes em
repúblicas e a formação do termo república.
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Resumo do Trabalho:
O presente projeto teve como objetivo a utilização de redes sociais na divulgação do
Laboratório de Ergonomia Anamaria de Moraes (LaErg). O aplicativo escolhido foi o
Facebook, pois entende-se que o mesmo possui grande penetração junto aos jovens de
maneira geral. Segundo a Associação Brasileira de Ergonomia (ABERGO) (2000), a
Ergonomia é uma disciplina científica relacionada ao entendimento das interações entre
os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação de teorias, princípios,
dados e métodos a fim de otimizar o bem estar humano e o desempenho global do
sistema. Ainda no artigo da ABERGO, foi apresentado que a Ergonomia pode ser
dividida em três domínios de especialização: a Ergonomia Física que está relacionada à
anatomia humana, incluindo o estudo da postura no trabalho, manuseios de materiais,
movimentos repetitivos, entre outros. A Ergonomia Cognitiva, que está relacionada aos
processos mentais , como percepção, memória, raciocínio e resposta, incluso o estudo
da carga mental de trabalho, tomada de decisão, estresse, entre outros. E a Ergonomia
Organizacional, relaciona-se a otimização dos sistemas sócio-técnicos e suas estruturas
organizacionais, que incluem comunicação, gerenciamento de recursos de tripulações,
trabalho cooperativo, entre outros. A ergonomia é uma área capaz de ajudar
praticamente todas as pessoas, pois ela está relacionada ao entendimento das interações
entre os seres humanos e os sistemas. Desta forma, para ampliar a possibilidade de
interação entre a audiência e as ferramentas propostas pelo LaErg foi considerado a
abertura de uma conta em um ambiente das redes sociais, pois, atualmente têm sido uma
das principais formas de comunicação entre pessoas e empresas. O projeto iniciou com
a criação de um nome capaz de facilitar e representar o LaErg de forma rápida. Num
segundo momento, foi criado um e-mail para o banco de ferrame ntas, e na sequência, o
Facebook foi escolhido como plataforma de interação com a sociedade por apresentar

um número expressivo de usuários, cerca de 38 milhões apenas no Brasil (CAMARGO,
2012). O LaErg terá um sítio eletrônico próprio, o qual está sendo desenvolvido por
uma aluna de graduação do curso de Design da FATEA e tão logo o mesmo esteja
pronto, permitirá o lançamento dos seus conteúdos, bem como associá-lo ao endereço
previamente estabelecido no Facebook. Espera-se que quando o sítio do LaErg e as
postagens se iniciarem, o banco de ferramentas ergonômicas e todos os materiais
elaborados se tornem um rico apoio às pesquisas dos estudantes de ergonomia e
profissionais. Outro resultado esperado é que esse banco de ferramentas colabore com o
desenvolvimento e difusão da ergonomia.
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Resumo do Trabalho:
O presente projeto aborda o desenvolvimento de uma Materioteca, que é uma espécie de
biblioteca de materiais, que visa facilitar a interação entre os conhecimentos do design,
da engenharia, da arquitetura e afins. O objetivo é proporcionar o contato tátil e visual
das amostras, além de fornecer informações que possam facilitar a escolha consciente
de materiais para o desenvolvimento de um produto. O presente projeto abordará
também a iniciação científica, retratando mais especificamente o PIBIC-EM, um projeto
em que alunos do ensino médio de escolas públicas ingressam em projetos de pesquisa,
por meio de bolsas concedidas pelo CNPq, que tem como objetivo a inclusão destes
alunos na iniciação científica. A Materioteca tem o objetivo de proporcionar para as
pessoas um contato não apenas visual, mas também tátil com os materiais, assim como
fornecer informações que facilitem a escolha desse material para determinado produt o.
A palavra iniciação possui várias definições, como a apresentada a seguir, que nos
permite considerar a iniciação científica como um processo em que o jovem realiza seu
primeiro contato com conhecimentos sobre determinada área: “Ação de dar a alguém as
primeiras noções de certas coisas que ignorava. Ex.: iniciação à filosofia.” (Dicio,
2013). A criação do Programa Instituição de Bolsas de Iniciação Científica – Ensino
Médio (PIBIC-EM), permitiu que jovens do ensino médio de escolas públicas e
privadas tivessem a oportunidade de desenvolver projetos de pesquisa junto a
instituições de ensino superior. Um dos objetivos é despertar o jovem para a iniciação
científica, além de estimular o pesquisador a desenvolver uma abordagem adequada ao
jovem pesquisador. Este trabalho tem como objetivo mostrar o processo de
desenvolvimento de uma Materioteca, e também retratar os aspectos da iniciação
cientifica na vida de alunos do ensino médio de es colas públicas. Segundo a
Universidade FEEVALE (2013), a Materioteca visa proporcionar o contato tátil e visual

do usuário com os materiais, bem como fornecer informações técnicas e facilitar a
escolha consciente de um material para o desenvolvimento de um produto. A
”biblioteca” de materiais foi idealizada para facilitar a interação entre os conhecimentos
do Design, da Engenharia e de áreas afins. As amostras de materiais são identificadas
por meio de códigos de barras e catalogadas em um banco de dados, os quais podem ser
consultados por meio da internet, ou diretamente nos terminais presentes da
Materioteca. A Materioteca objetiva auxiliar os estudantes, por meio da disponibilização
de diversas informações, como dados técnicos sobre os materiais e seus fornecedores.
Espera-se que com a implantação de uma materioteca, haja uma ampliação no auxílio
aos estudantes. Com o desenvolvimento desta “biblioteca” de materiais, facilita-se a
interação entre diversas áreas do conhecimento. A Iniciação Científica visa estimular o
primeiro contato de jovens com a ciência, na elaboração de projetos de pesquisa
juntamente com um docente, despertando assim, uma nova experiência. Um dos
projetos de IC existentes em nosso país, atualmente, é o PIBIC-EM. Segundo o
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq, 2013), o
PIBIC-EM tem como foco, a criação de uma cultura científica, e é dirigido aos
estudantes do ensino médio e profissional com a finalidade de contribuir para a
formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos; de despertar vocação
científica e de incentivar talentos em potencial, mediante sua participação em atividades
de educação científica e/ou tecnológica, orientadas por pesquisador qualificado de
instituições de ensino superior ou institutos/centros de pesquisas ou institutos
tecnológicos. A iniciação científica pode ser considerada um processo no qual é
oferecido para o jovem um conjunto de conhecimentos indispensáveis para sua inserção
em determinada área do saber.
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Resumo do Trabalho:
Para que haja uma comunicação eficaz, é necessário que não haja ruídos. A existência
de ruídos na comunicação entre professor e aluno torna o processo educacional um
caminho conflituoso, muitas vezes desgastante para ambos. Esse desgaste pode afetar a
construção da identidade do jovem. Nesse estudo, pretende-se analisar os motivos que
criam divergências no ambiente escolar, buscando propor alternativas para favorecer a
relação entre o professor e o aluno. O referencial teórico se dá a luz de Kullok (2002)
que reflete a importância do ensinar e aprender no ambiente escolar. A metodologia
deu-se por meio de pesquisa exploratória de cunho bibliografico, com aplicação de
questionarios com perguntas fechadas feitas a alunos e professores de uma escola
pública e particular no múnicipio de Guaratinguetá.
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Resumo do Trabalho:
Tendo em vista que a criança de 8 a 10 anos é reprodutora dos comportamentos, e estes
são reproduzidos no cotidiano, há uma possibilidade de que ela seja influenciada
negativamente por desenhos com um teor violento. Baseado em obras como “A TV pelo
olhar das crianças” e “Comunicação sob múltiplos olhares” pretende-se realizar um
estudo a respeito de como os pais podem ser orientados sobre as devidas precauções que
devem ser tomadas para que eventualmente não percam o controle na educação de seus
filhos. Um questionário foi aplicado com crianças entre as faixas já mencionadas e com
peritos na área ( psicólogos ). Baseada na coleta de dados, foram esboçadas e agregadas
à pesquisa possíveis soluções para o auxílio dos pais na forma de como devem se
posicionar diante da situação.
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Resumo do Trabalho:
Diante das inovações tecnológicas e a atração que elas causam nos jovens, esse estudo
se justifica. Essa pesquisa objetiva mostrar como o mundo juvenil e a igreja estão se
relacionando por meio da tecnologia. A metodologia deu-se por uma pesquisa
exploratória com aplicação de um questionário quantitativo. A partir da coleta e análise
de dados constatou-se que há uma necessidade maior da igreja interferir na vida dos
jovens apoiando na passagem da adolescência. A Instituição Católica já realiza
trabalhos sociais para ajudar os jovens em suas atividades coletivas, porém há
necessidade de ajudar ainda mais orientando-os por meio das redes sociais.
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Resumo do Trabalho:
O estudo justifica-se para informar a população sobre os riscos de se cometer o aborto.
prejudicando não somente a mãe como a família também, afeta todo o lado psicológico,
sentimental e pessoal de tais pessoas que cometem esse ato. Essa pesquisa tem como
objetivo promover uma reflexão sobre a visão dos profissionais. A fundamentação
teórica se deu à luz de Humberto Pazian.
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