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1. Iniciação Científica.

APRESENTAÇÃO

O VII Encontro de Iniciação Científica e V Mostra de Pós-Graduação promovido pelo
Instituto Santa Teresa e Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila – FATEA foi marcado pelo
crescimento na interação e na promoção tecnológica junto à comunidade científica, visando a
consolidação e a sustentabilidade das atividades de ciência no âmbito da nossa instituição.
O evento contou com um comitê científico formado por professores/pesquisadores da
FATEA e de destacadas instituições nacionais e internacionais. Foram recebidos 165 resumos de
trabalhos, representando 14 diferentes instituições, os quais foram devidamente avaliados por este
comitê baseando-se em critérios científicos e metodológicos pré-estabelecidos.
O VII Encontro de Iniciação Científica e V Mostra de Pós-Graduação foi marcado também
por um crescimento significativo em todos seus aspectos, demonstrando a solidificação que forja os
caminhos ao intercâmbio, desenvolvimento dos projetos de pesquisa, amizade e a criação de uma
rede estratégica de comunicação entre os pesquisadores, discentes, funcionários e comunidade em
geral.
O evento contou com a apresentação de resultados e projetos desenvolvidos por alunos,
professores, pesquisadores, profissionais e também alunos do ensino fundamental, médio e
profissionalizante do Instituto Santa Teresa, inseridos por meio da realização das atividades
multidisciplinares pelo colégio de aplicação.
Portanto, as iniciativas quanto à realização do VII Encontro de Iniciação Científica e V
Mostra de Pós-Graduação, torna-se cada vez mais um compromisso e a ampliação dos valores
humanísticos e fraternais entre os pesquisadores nas mais diferentes áreas do conhecimento em
beneficio da cidadania, socialização e a popularização das atividades de ciência e tecnologia em
nossa região.

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro

Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva

Coordenadores do VII Encontro de Iniciação Científica e V Mostra de Pós-Graduação
FATEA

REALIZAÇÃO

Lorena - SP

VII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
E
V MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO – FATEA
1. APRESENTAÇÃO
As Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila - FATEA inserida em seu compromisso de
responsabilidade social vem ampliando seus esforços no desenvolvimento das atividades científicas
e na formação de pessoal qualificado para atuação nas diferentes áreas do conhecimento. Suas
estratégias envolvem distintos níveis pedagógicos e acadêmicos destacando-se o colégio de
aplicação, a extensão, a iniciação científica e a pós-graduação.
A coordenadoria de Programas de Pós-graduação e Projetos – PROPOS, Instituto Superior
de Pesquisa e Iniciação Científica – ISPIC em parceria com os coordenadores dos cursos de
graduação das Faculdades Integradas Teresa D`Ávila, promoveram o VII ENCONTRO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA e a V MOSTRA DE PÓS-GRADUAÇÃO, realizado nos dias 18 a 20
de outubro de 2010.
O programa do evento contemplou atividades científicas, tecnológicas e oficinas, como:
apresentação de trabalhos orais, painéis, conferências, mini-cursos e oficinas de discussão que
buscaram a interatividade entre os diretórios de grupos de pesquisas nas diferentes áreas do
conhecimento.
.
2. OBJETIVOS
- Divulgar a produção científica desenvolvida pelos alunos das Faculdades Integradas Teresa
D’Ávila e de outras instituições de pesquisa e ensino superior, nas categorias de iniciação científica
e pós-graduando;
- Ampliar as atividades em nível de extensão desenvolvidas nas Faculdades Integradas Teresa
D’Ávila e em outras Instituições de pesquisa e ensino superior;
- Estimular o desenvolvimento e a produção de materiais pedagógicos, aplicativos educacionais e
tecnológicos desenvolvidos pelos alunos e professores pesquisadores;
- Promover o intercâmbio com colégio de aplicação atuando como campo de pesquisa, socialização
dos projetos, por meio de trabalhos multidisciplinares.
3. CATEGORIA DOS TRABALHOS
Foram recomendados para obtenção da carta de aceite os trabalhos desenvolvidos pelo
colégio de aplicação, iniciação científica e pós-graduação nas áreas de conhecimento reconhecido
pelo CNPq.

4. CRONOGRAMA E PREVISÃO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ CIENTÍFICO
Data limite para envio dos resumos: 02/11/2010
Notificação de Aceite dos Resumos: 10/11/2010
5. ÁREAS TEMÁTICAS
Exatas, Humanas, Saúde e Biológicas
6. ESTRATÉGIAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO
Comunicações Orais e/ou Painéis
7. NORMAS PARA ENVIO DOS RESUMOS
As normas foram disponíveis pelo site: www.fatea.br/cientifica seguindo-se os seguintes campos:
Título do Trabalho:
Pesquisador (es) – nome (s) completo (s) e titulação
E-mail do orientador (obrigatório)
Apresentador – Nome completo
Áreas (Exatas, Humanas e Biológicas)
Curso:
Instituição (participante externo):
Endereço residencial do apresentador (rua,nº, bairro, cidade, CEP):
Resumo: no máximo 2000 caracteres
Modalidade de apresentação: (oral ou painel)
Painel: 1,00 x 1,00 m
Apresentação oral: 15 minutos no máximo.
9. VII ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E V MOSTRA DE PÓSGRADUAÇÃO – FATEA – 2010
COMISSÃO EXECUTIVA

Prof. Ir. Dra. Olga de Sá – Diretora Geral da FATEA
Profa. Ir. Raquel Godoy Retz – Vice - Diretora da FATEA
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – ISPIC - FATEA
Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva – PROPÓS - FATEA
Prof. M.Sc. José Luiz de Miranda Alves – Coordenador Pedagógico da FATEA

COMISSÃO ORGANIZADORA

Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica, Programas de Pós-Graduação e
Projetos – PROPÓS, Núcleo de Tecnologia e Informação Diretório Acadêmico, Laboratório de
Relações
Públicas,
Núcleo
de
Publicações,
Biblioteca
“Conde
de
Moreira
Lima”, Agência Experimenta - Comunicação e Design, Escritório Executivo Júnior, Núcleo de
Ensino à Distância, Coordenadores dos cursos e a Comissão de Própria à Pesquisa - CPA.

COMITÊ CIENTÍFICO
Prof. Dr. Walter de Carvalho – EEL-USP
Prof. Dr. Maria Odete Pereira – FATEA
Prof. M.Sc. Carolina Arantes Pereira – FATEA
Prof. Dr. Eduardo Norberto Codaro – FEG – UNESP
Prof. Dr. Nelson Tavares Matias – FATEA – UERJ
Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – USP – UNISAL
Prof. Dr. Attilio Converti – Universidade de Genova, Itália
Prof. Dr. Mary Mitsue Yokosawa – FATEA – FATEC
Prof. Dr. Mauro Pedro Peres – UNESP – FEG
Prof. Dr. Neuza Jorge – UNESP
Prof. André Alves Prado – FATEA – FATEC – EEL/USP – UNISAL
Prof. M.Sc. Sabrina de Fátima Ferreira Mariotto – INPE
Prof. Dr. Nádia Rezende Barbosa Raposo – UFJF
Prof. Dr. Messias Borges Silva – USP – UNESP – FATEA
Prof. M.Sc. Luiz Fernando da Silva Martins – FATEA
Prof. M.Sc. Marcus Vinícius Monteiro Gonçalves – FATEA – FATEC
Prof. Dr. Marcelino Rivas – Universidad de Matanzas, Cuba
Prof. M.Sc. Luiz Carlos Rodrigues – UFF
Prof. M.Sc. Luciani Vieira Gomes Alvareli – FATEA
Prof. M.Sc. Miguel Adilson de Oliveira Júnior – FATEA – ESC
Prof. M.Sc. Maria Cristina Marcelino Bento – FATEA
Prof. Dr. Paulo Sérgio de Sena – FATEA – UNISAL
Prof. Regina Helena Leite Alckmin Prudente – FATEA
Prof. M.Sc. Neide Aparecida Arruda de Oliveira – FATEA
Prof. M.Sc. Marcílio Farias da Silva – 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 - 2007 A 2010

INSTITUIÇÕES DE ENSINO PARTICIPANTES NO VI ENCONTRO DE
INICIAÇÃO CIENTÍFICA E IV MOSTRA DE PÓS GRADUAÇÃO

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES
1

FEA

1

UNIVERSIDADE DE MAUÁ

1

UFRJ

1

UNISAL

2

UNINOVE

2

ANHANGUERA

2

UNIVAP

2

FATEC - Guaratingeutá

3

USP

4

FEG / UNESP

8

FATEC - Cruzeiro

16

EEL / USP

16

UNITAU

109

FATEA

TRABALHOS APRESENTADOS POR CURSOS - FATEA

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

PROGRAMAÇÃO DO ENCONTRO
Quinta-feira – 18/10
Sessão Oral – Auditório São José
Horário: 9:00h ás10:30h
Mediadores: Cristiane Malvezzi e Ana Beatriz Morita
HORÁRIO
9:00h – 9:10h
9:10h – 9:20h
9:20h – 9:30h
9:30h – 9:40h
9:40h – 9:50h
9:50h – 10:00h
10:00h – 10:10h
10:10h – 10:20h
10:20h – 10:30h
10:30h – 10:40h
10:40h – 10:50h

TÍTULO DOS TRABALHOS
ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM EXERCÍCIOS PREVENTIVOS PARA A
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO
AMBULATORIAL FRENTE À MULHER VIOLENTADA
CONHECIMENTO EM PRIMEIRO SOCORROS COM ALUNOS DO ENSINO
MÉDIO
A ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE
TERAPIA INTENSIVA NEONATAL COM RELAÇÃO AO
POSICIONAMENTO DO RECÉM NASCIDO NA INCUBADORA.
CARACTERÍSTICA DA FERIDA TRATADA COM A BOTA DE UNNA
EQUIPE DE ENFERMAGEM: FERRAMENTA ESSENCIAL NO SUCESSO DA
AUDITORIA HOSPITALAR
EVOLUÇÃO CLÍNICA DE FERIDAS REFRATÁRIAS COM
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES DA ATENÇÃO
BÁSICA E DO PRONTO SOCORRO
A SUPER LOTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
LEVANTAMENTO DO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS
ENTRE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: INTERFERÊNCIAS NA SUA
VIDA ACADÊMICA
REVISÃO DE LITERATURA ACERCA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Quinta-feira – 18/10
Sessão Painel - Prédio Novo – Bloco Teresa de Jesus
Horário: 10:30h ás 11:30h
Mediadores: Rosana Tupinambá e Kátia Margareth Bitton
TÍTULO DOS TRABALHOS
PRIMEIROS SOCORROS EM ESCOLA: CONHECIMENTO DOS EDUCADORES DE ENSINO
FUNDAMENTAL
SAÚDE DO HOMEM: DIFICULDADES NA ADESÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A
SAÚDE
ENFERMAGEM & ACIDENTE OCUPACIONAL
FONOAUDIOLOGIA E ESTÉTICA FACIAL: ESTUDO DE CASO
DIFICULDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, EM TRANSMITIR INFORMAÇÕES A GESTANTE
HIPERTENSA
AS REPRESENTAÇÕES SOCIAS DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM SOBRE O ALOJAMENTO
CONJUNTO PEDIATRICO
INTERAÇÃO DO IDOSO NA ESCOLA DE SAMBA
POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO IDOSO: UMA REVISÃO CIENTÍFICA
ATEROSCLEROSE: UMA REVISÃO CIENTÍFICA
TUBERCULOSE PULMONAR NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE: UMA REVISÃO CIENTÍFICA
ESPIRITUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO CIENTÍFICA
GESTANTES: DISTÚRBIOS DO SONO
INCIDÊNCIA DE ENTEROPASITOS EM CRIANÇAS DE 01 A 12 ANOS, EM LOCALIDADE RURAL
DE UM MUNICIPIO DO INTERIOR PAULISTA
FATORES QUE INTERFEREM NA ALIMENTAÇÃO DO IDOSO

Quinta-feira – 18/10
Abertura Oficial – Direção e Comissão Organizadora
Sessão Oral – Auditório São José
Horário: 19:00h ás 22:00h
Mediadores: Rosinei Ribeiro, Silvio Silvério, Paulo Sena, Sabrina Mariotto, André A. Prado
HORÁRIO
19:00h – 19:10h

19:10h – 19:20h

19:20h – 19:30h

19:30h – 19:40h

19:40h – 19:50h

19:50h – 20:00h

TÍTULO DOS TRABALHOS
SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES
Zn-Mg-AL DOPADOS COM VANÁDIO
UTILIZAÇÃO DE QUITOSANAS COMO AGENTES COAGULANTES NA
PURIFICAÇÃO DE HIDROLISADO DE BAGAÇO DE CANA
ANÁLISE DO CRESCIMENTO DA COUVE MANTEIGA (BRASSICA
OLERACEA) EM DIFERENTES
DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DA EMBALAGEM
COMEMORATIVA DE 90 ANOS DA MANTEIGA AVIAÇÃO
VULNERABILIDADE DAS EMPRESAS A ATAQUES DE ENGENHARIA
SOCIAL NO MEIO ACADÊMICO
PROPOSTA DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA EMBALAGENS
FLEXÍVEIS DO TIPO ENVOLTÓRIO PARA BISCOITO
LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS, DO CORPO DE

20:00h – 20:10h

BOMBEIROS DE GUARATINGUETÁ, ENVOLVENDO ANIMAIS
SILVESTRES.
CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO RESÍDUO DA

20:10h – 20:20h

INDÚSTRIA MOVELEIRA PARA FUTURO APROVEITAMENTO EM
PROCESSOS BIOTECNOLÓGICOS

20:20h – 20:30h

20:30h – 20:40h

DIAGNOSTICO DA INFRAESTRUTURA DA FROTA DE CARROS DA
CIDADE DE CRUZEIRO
PROJETOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR NA
ABORDAGEM EDUCATIVA DE REGGIO EMILIA

20:40h – 20:50h

JORNALISMO DA FÉ: UM ESTUDO SOBRE O DESTAQUE DA FESTA DE
NOSSA SENHORA APARECIDA NA MIDIA IMPRESSA
SOFTWARE EDUCATIVO COMO AUXÍLIO NA APRENDIZAGEM DA

20:50h – 21:00h

MATEMÁTICA: UMA EXPERIÊNCIA UTILIZANDO AS QUATRO
OPERAÇÕES COM ALUNOS DO 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I

21:00h – 21:10h

21:10h – 21:20h
21:20h – 21:30h
21:30h – 21:40h

O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS COMO RECURSO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO: RELATOS DE ALFABETIZADORES
A CONSTRUÇÃO DE LIMITES NA EDUCAÇÃO INFANTIL-A CONCEPÇÃO
DE PAIS E EDUCADORES DE UMA CMEI
SERIADO – CLIC
FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL PEDAGOGO EM
BRINQUEDOTECA
A MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INDEPENDE DA

21:40h – 21:50h

IMPLANTAÇÃO DAS TECNOLOGIAS NOS CENTROS EDUCACIONAIS DE
ENSINO

21:50h – 22:00h

ANÁLISE ESTRATÉGICA DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS NA
CONTRATAÇÃO DE UM OPERADOR LOGÍSTICO

Quinta-feira – 18/10
Sessão Painel - Prédio Novo – Bloco Teresa de Jesus
Horário: 20:00h ás 21:00h
Mediadores: Luiz Fernando, Luiz F. Gorni, Silvio Silvério, Regina Helena L. Alckmin Prudente,
Nelson Tavares
TÍTULO DOS TRABALHOS
DENDROCRONOLOGIA DE TIBOUCHINA GRANULOSA NA REGIÃO DO VALE DO PARAÍBA, SP
DESENVOLVIMENTO DE ITENS DE DEMONSTRAÇÃO PARA O ENSINO DE PROBABILIDADE E
ESTATÍSTICA
DETERMINAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENZIMAS CELULOLÍTICAS.
PROJETO DE INSTALAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UMA MATERIOTHECA
REDESIGN MARCA METALLINCE
LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE ARANHAS ENCONTRADAS NO BAIRRO DOS MOTAS EM
GUARATINGUETÁ.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTEGRADA AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
GERENCIAMENTO DE PROJETOS “PMBOK “TI - INTEGRADO NA CADEIA DE SUPRIMENTOS
CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E DELEGAÇÃO
MELHORIA DO DESEMPENHO DOS PATCH CORDS NO ENSAIO DE NEXT (PARADIAFONIA)
SIG RELACIONADO AO AUMENTO DA DEMANDA DE CONDOMÍNIO LOGÍSTICO
GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA CRM NAS
ORGANIZAÇÕES
A TECNOLOGIA E A PEQUENA EMPRESA: COMO APROVEITAR OS BENEFÍCIOS DA T.I. COM
BAIXOS CUSTOS E ALTOS GANHOS
ESTRUTURAS DE PODER: A LEGITIMAÇÃO DA DOMINAÇÃO NOS INDUSTRIAIS DO VALE DO
PARAÍBA NO INÍCIO DO SÉCULO XX
RELEVÂNCIA DOS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS E ETOLÓGICOS NA INTERAÇÃO
HOMEM/CAVALO
GERENCIAMENTO DE PROJETOS DA EPEX LTDA REDUZ ÍNDICES DE REFUGO E AUMENTO DO

REFLORESTAMENTO DA ÁREA DA EMPRESA
RESPONSABILIDADE SOCIAL: UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA E A OPINIÃO DO
CONSUMIDOR
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: UM ESTUDO EM UMA EMPRESA DE PIROTECNIA PARA EFEITOS
ESPECIAIS EM CINEMA E TELEVISÃO
SENSIBILIDADE IN VITRO DE MICRORGANISMOS OPORTUNISTAS À PRÓPOLIS DE EXTRAÇÃO
AQUOSA
PROPOSTA PARA VEÍCULO ACESSÍVEL DE USO COMUM – TÁXI
A UTILIDADE DAS EMPRESAS DE ASSESSORIA PARA SISTEMAS LOGÍSTICOS
CONDIÇÃO MICROBIOLÓGICA DO PÓLEN APÍCOLA PROVENIENTE DE VÁRIAS REGIÕES DO
BRASIL
INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE PRÉ-TRATAMENTO DO BAGAÇO DE CANA COM H2SO4
DILUÍDO NA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA FRAÇÃO SÓLIDA OBTIDA
DESENVOLVIMENTO DE MOBILIÁRIO MODULAR
UMA REVISÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS COM ENFOQUE NO MODELO DE
CAMPOS E ARMAS DA COMPETIÇÃO
IMPACTOS FÍSICOS DO SOLO OCASIONADOS EM TRILHAS UTILIZADAS PELO ECOTURISMO
EFEITO DOS DERIVADOS DE FURANOS, ÁCIDOS ALIFÁTICOS E COMPOSTOS FENÓLICOS EM
PROCESSOS FERMENTATIVOS DE OBTENÇÃO DE ETANOL DE 2º GERAÇÃO

CARACTERIZAÇÃO DAS ESPÉCIES BOTÂNICAS POR MEIO DE ANÁLISE PALINOLÓGICA
PRESENTES EM MÃIS DE TETRAGONISCA ANGUSTULA NO VALE DO PARAÍBA-SP.

Sexta-feira – 19/10
Sessão Oral – Auditório São José
Horário: 9:00h ás 10:30h
Mediadores: Gláucio Souza e Maria Odete
HORÁRIO
9:00h – 9:10h

TÍTULO DOS TRABALHOS
O USO DAS DROGAS NA ENFERMAGEM: UNIVERSITÁRIOS SOB
PRESSÃO COLOCAM PACIENTES EM PERIGO
ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS EM SAÚDE MENTAL: REVISÃO DA

9:10h – 9:20h

LITERATURA
BUSCA ATIVA A USUÁRIOS QUE EVADIRAM DO TRATAMENTO EM UM

9:20h – 9:30h

CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL I
PERFIL DOS USUÁRIOS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

9:30h – 9:40h

CADASTRADOS NO AMBULATÓRIO E CENTRO DE ATENÇÃO
PSICOSSOCIAL I DO MUNICÍPIO DE LORENA – SP
CÂNCER DE PRÓSTATA: TRATAMENTO RADIOTERÁPICO X

9:40h – 9:50h

SEXUALIDADE
O CUIDADO MULTIPROFISSIONAL A UMA CRIANÇA PORTADORA DE

9:50h – 10:00h

AMIOTROFIA ESPINHAL INFANTIL
A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA MORTE PARA O RECÉM FORMADO

10:00h – 10:10h

ENFERMEIRO
AUTOMEDICAÇÃO NA GESTAÇÃO & EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA

10:10h – 10:20h

REVISÃO INTEGRATIVA.

Sexta-feira – 19/10
Sessão Painel - Prédio Novo – Bloco Teresa de Jesus
Horário: 10:30h ás 11:30h
Mediadores: Regina Alckimin, Vanessa Poveda e Ciliana Antero
TÍTULO DOS TRABALHOS
A PERSPECTIVA DA PROFISSÃO DE CUIDADOR DE IDOSO
DINÂMICA EDUCATIVA SOBRE AMAMENTAÇÃO PARA GESTANTES: ESTUDO
EXPERIMENTAL, CONTROLADO E RANDOMIZADO
JOGO EDUCATIVO SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO PARA GESTANTES.
"INDICADORES DE MORBI-MORTALIDADE NAS DIFERENTES FASES DO CICLO VITAL E O
IMPACTO DOS AGRAVOS MENTAIS NA SAÚDE, QUE SERVIRÃO COMO SUBSÍDIOS PARA O
PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM"
JOGO EDUCATIVO SOBRE AMAMENTAÇAO: UMA REVISÃO BIBLIOGRAFICA
A DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM: LIMITES E DESAFIOS
ECONOMIA SOLIDÁRIA & SAÚDE MENTAL: REVISÃO DA LITERATURA
DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA
IDOSO INSTITUCIONALIZADO: O QUE SENTE, PERCEBE E DESEJA?

Sexta-feira – 19/10
Sessão Oral – Auditório São José
Horário: 19:00h ás 22:00h
Mediadores: Mary Mitsue, Jorge Rosa, Luiz F. Gorni, Humberto F. da Silva
HORÁRIO
19:00h – 19:10h
19:10h – 19:20h

TÍTULO DOS TRABALHOS
PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DA TRANSESTERIFICAÇÃO DE
ÓLEO DE SOJA POR METANOL
IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE COLETA RECICLAGEM E
REUTILIZAÇÃO DE LIXO ELETRÔNICO NA CIDADE DE CRUZEIRO

ANÁLISE DA ATIVIDADE INIBITÓRIA DO SUCO IN NATURA DE CITRUS
AURANTIFOLIA SOBRE CANDIDA ALBICANS
ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO SUPERFICIAL PP E PEAD COM FIBRAS DE
19:30h – 19:40h
BANANA VIA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
DESIGN DE EMBALAGEM – INDÚSTRIA REGIONAL E TECNOLOGIAS
19:40h – 19:50h
DESENVOLVIMENTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA EMBALAGENS
19:50h – 20:00h
DE PRESERVATIVO DIRECIONADO AO PÚBLICO JOVEM
ANÁLISE DA LOGÍSTICA TERCEIRIZADA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO
20:00h – 20:10h
DE CARGAS: UM ESTUDO TEÓRICO
APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS JOGOS EDUCATIVOS
20:10h – 20:20h
ANÁLISE DA ATIVIDADE INIBITÓRIA DE ÓLEO ESSENCIAL DE CITRUS
20:20h – 20:30h
AURANTIFOLIA SOBRE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
PROJETO GRÁFICO EDITORIAL DE CONJUNTO DE CADERNOS PARA
20:30h – 20:40h
ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE DESIGN
TV DIGITAL INTERATIVA: UMA NOVA FORMA DE ASSISTIR À TV
20:40h – 20:50h
OUTPLACEMENT COMO FERRAMENTA HUMANIZAÇÃO EM DEMISSÕES
20:50h – 21:00h
NAS ORGANIZAÇÕES
ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE UM CORREDOR
21:10h – 21:20h
LOGÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, SP.
CAESALPINIA ECHINATA: ÁRVORE NACIONAL NA “ESCOLA ESTADUAL
21:20h – 21:30h
GABRIEL PRESTES”
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO SUCROALCOLEIRA
21:30h – 21:40h
A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS FESTAS POPULARES
21:40h – 21:50h
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UMA PERSPECTIVA
21:50h – 22:00h
INTERDISCIPLINAR
HISTÓRIA EM QUADRINHOS COM TEMA ECOLÓGICO COMO RECURSO
22:00h – 22:10h
PEDAGÓGICO INTERDISCIPLINAR
19:20h – 19:30h

Sexta-feira – 19/10
Sessão Painel - Prédio Novo – Bloco Teresa de Jesus
Horário: 20:00h ás 21:00h
Mediadores: Carolina Arantes, Eduardo Codaro, Marcilio Farias, Rosinei Ribeiro
TÍTULO DOS TRABALHOS
A PESQUISA ESCOLAR NAS AULAS DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL – UM ESTUDO
COMPARATIVO
LUMIGRAN: PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PREMIO TOK & STOK DESIGN 2010
PROPOSTA DE CALENDÁRIO PARA AUXÍLIO À TERAPIA DE CRIANÇAS COM DÉFICIT
COGNITIVO – DISLEXIA
UTILIZAÇÃO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR COMO REFORÇO EM COMPÓSITOS DE
POLIURETANA
ANÁLISE DO INFOGRÁFICO MAPA ESTRANHO DA REVISTA MUNDO ESTRANHO
PURIFICAÇÃO DE HIDROLISADO DE BAGAÇO DE CANA ATRAVÉS DA TÉCNICA DE
COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO
AVALIAÇÃO DA ADSORÇÃO DE DEXTRANA POR AVICEL E BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR
OBTENÇÃO DE NANOTUBOS POR ANODIZAÇÃO DO TITÂNIO METÁLICO
ILUSTRAÇÃO DE LIVROS INFANTIS EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS COM DISLEXIA
ASPECTOS DE DEGRADAÇÃO DO RIO PARAÍBA DO SUL E SIMULAÇÃO DE CONDIÇÕES DE
TRATAMENTO COM AMOSTRAS DOPADAS COM AZO CORANTES VIA PROCESSOS
OXIDATIVOS AVANÇADOS
ANÁLISE DA ESTÉTICA PIN UP APLICADA À MARCA DA CERVEJA DEVASSA
UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS PMI / PMBOK NA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SIC
LEVANTAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA COMO UMA PROPOSTA DE ENSINO DE
BOTÂNICA NO ENSINO FUNDAMENTAL
GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES
GERENCIAIS
VISÃO ESTRATÉGICA PARA UM MELHOR DESENVOLVIMENTO DAS ATRIBUIÇÕES DAS
UNIDADES ORGANIZACIONAIS

GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE LOGÍSTICA NA
MALHA FERROVIÁRIA DO VALE DO PARAÍBA ATRAVÉS DO PROJECT MANAGEMENT
INSTITUTE (PMI)
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS
NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL
APLICAÇÕES DA REENGENHARIA ORGANIZACIONAL ATRAVÉS DO GERENCIAMENTO DE
PROJETOS
MOBILIDADE E ASSESSIBILIDADE DE FROTA
PLANEJAMENTO ESTRATEGICO VISANDO MINIMIZAR OS CONFLITOS DA LINHA E
ASSESSORIA NAS ORGANIZAÇOES
SISTEMAS ADMINISTRATIVOS INTEGRADOS À LOGÍSTICA DE FORMA ESTRATÉGICA
DEPARTAMENTALIZAÇÃO MISTA E VANTAGENS NAS ÁREAS DE LOGÍSTICA E SOCIOLOGIA
PROJETO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PMI NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS EM UMA
EMPRESA DE LIMPEZA INDUSTRIAL E LOGÍSTICA – “POR QUE DEVEMOS GERENCIAR
PROJETOS NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS?”.
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL APLICADA EM EMPRESAS FAMILIARES VISANDO MINIMIZAR
CONFLITOS
LOGÍSTICA URBANA: UMA REFLEXÃO TEÓRICA
GRADEAMENTO ESPACIAL LOGÍSTICO URBANO: ESTUDO DE CASO NA CIDADE DE CRUZEIRO
- SP

Sábado – 20/10
Sessão Oral – Auditório São José
Horário: 9:00h ás 11:00h
Mediadores: Emerson Raymundo, Rosinei Ribeiro, Silvio Silvério, Antonio Henriques
HORÁRIO

TÍTULO DOS TRABALHOS
O DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INCUBADAS A PARTIR DOS

9:00h – 9:10h

PROGRAMAS DISPONIBILIZADOS PELAS INCUBADORAS DE BASE
TECNOLÓGICA DO VALE DO PARAÍBA PAULISTA
DECISÕES ESTRATÉGICAS DO EXECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS -

9:10h – 9:20h

FOCO NO RESULTADO
GARCÍA LORCA E O SURREALISMO: CONTRIBUIÇÕES AO ESTUDO DE

9:20h – 9:30h

POETA EN NUEVA YORK
(DES) CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS DO PROF. DE LÍNGUA

9:30h – 9:40h

PORTUGUESA
CHAPEUZINHO VERMELHO NA CURITIBA DE DALTON TREVISAN:

9:40h – 9:50h

VALORES RECONTEXTUALIZADOS PARA A CONTEMPORANEIDADE
REPRSESENTAÇÕES DE AVALIAÇÃO ORAL EM LINGUA FRANCESA E

9:50h – 10:00h

SUA INCIDÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DO ALUNO
MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO GLOBAL PARA

10:00h – 10:10h

INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
A SEMIOSE COMO INSTRUMENTO DE COMPREENSÃO DA CRIAÇÃO

10:10h – 10:20h
10:20h – 10:30h

ARTÍSTICA
DESAFIOS DA ASSESSORIA EM EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS
A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

10:30h – 10:40h
10:40h – 10:50h

E O APOIO AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA
ESTUDO DE CASO SOBRE O PAPEL SOCIAL DO BRINQUEDO
EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS – CONCEPÇÃO DE PROFESSORES

10:50h – 11:00h
11:00h – 11:10h

FORMADORES DE PROFESSORES
A INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA E SUA RELAÇÃO COM O INFARTO

AGUDO DO MIOCÁRDIO
11:10h – 11:20h

ANEMIA DE PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL

20/10 – Sábado
Sessão Painel – Prédio Novo – Bloco Teresa de Jesus
Horário: 10:00h ás 11:0h
Mediadores: Glauco Azevedo, Jorge Rosa, Maria Cristina M. Bento, Eriane de Carvalho
TÍTULO DOS TRABALHOS
MODELAGEM DE TRATAMENTO DE EFLUENTES UTILIZANDO PLANEJAMENTO DE
EXPERIMENTOS
ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA UNIVERSIDADE
DESENVOLVIMENTO DE ITENS DE DEMONSTRAÇÃO PARA USO NAS FEIRAS DAS
PROFISSÕES (FASE II-RENOVAÇÃO)
JOGO PEDAGÓGICO E FOTOSSÍNTESE: A CRIAÇÃO DO “CALVIN LOKO”
HIDROLISE ENZIMÁTICA DE BIOMASSA COMO IMPORTANTE ETAPA NA PRODUÇÃO DE
ETANOL LIGNOCELULÓSICO
SELEÇÃO POR COMPETÊNCIA: UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES E DAS PESSOAS
LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DOS MICRORGANISMOS QUE ACOMETEM A OCORRÊNCIA
DE ITU EM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS
DIABETES INFANTO-JUVENIL- “ESTUDO DE CASOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO
MUNICÍPIO DE LORENA-SP
DIVERSIDADE DE COLETA DE PÓLEN APÍCOLA POR APIS MELLIFERA NO APIÁRIO ESCOLA
DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
DST/AIDS - COMO SE PREVENIR? PROJETO PREVENÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UMA
ESCOLA PÚBLICA
CONTROLE DE QUALIDADE DO PÓLEN APÍCOLA DA BAHIA
AVALIAÇÃO DE ESTOCAGEM DA LAMINA ALVEOLADA DE CERA DE ABELHAS APIS
MELLIFERA.
VISÃO DOS ACADÊMICOS DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM SOBRE UMA
OFICINA DE SAÚDE MENTAL
CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL SÓCIO-DEMOGRÁFICO-OBSTÉTRICO DAS PUÉRPERAS

INTERNADAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO INTERIOR DE SÃO PAULO
ESTUDO PARA APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS LEAN EM ESTAMPARIA
ABORDAGEM DA NANOTECNOLOGIA EM RESINAS POLIURETANAS APLICADA AO DESIGN DE
PRODUTO: ESTUDO DE CASO SOLADOS DE CALÇADOS

GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DA EMPRESA DE INFORMÁTICA INFO
HELP
ESTUDO ESTATÍSTICO ATRAVÉS DO USO DE DESIGN OF EXPERIMENTS NA ÁREA DE MEIO
AMBIENTE
MESTRE SANTO AGOSTINHO
GESTÃO DO ENFERMEIRO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL

FOTOS DO EVENTO

Resumos 2010

Graduação: Biológicas

CARACTERIZAÇÃO DAS ESPÉCIES BOTÂNICAS POR MEIO DE ANÁLISE
PALINOLAGICA PRESENTES EM MÉIS DE TETRAGONISCA ANGUSTULA NO VALE
DO PARAÍBA-SP
Diego Alexandre Fernandes
diegofernandes2005@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Luiz Fernando da Silva Martins
Resumo do Trabalho:
As abelhas estão reunidas na superfamÃ la Apoidea e são dotadas de estruturas para coleta de
alimentos, como corbicula, vesÃ cula melífera, entre outros. Muitas espécies têm no néctar e no
pólen das flores a sua principal fonte de nutrientes (ALVES, 2003). As abelhas brasileiras sem
ferrão são responsáveis, conforme o ecossistema, por 40 a 90% da polinização das árvores nativas.
As 60 a 10% restante são polinizadas pelas abelhas solitárias, borboletas, coleÃ³pteros, morcegos,
aves, alguns mamíferos, água, vento, e recentemente pelas abelhas africanizadas (KERR et al.,1996
apud OSTERKAMP, 2009).Conhecer as espécies botânicas utilizadas como recurso trÃfico pela
Tetragonisca angustula, uma abelha nativa do Brasil mais conhecida como abelha JataÃ , torna- se
necessário para a sua preservação, bem como as essências vegetais por elas visitadas. A
caracterização das espécies botânicas utilizadas pela Tetragonisca angustula pode ser realizadas por
meio de análise palinolÃgica. Ciência do pólen e do esporo que trata principalmente das paredes
dos grãos de pólen e esporo e não de seu interior vivo (ERDTMAN, 1952 apud PLÃ JUNIOR et
al., 2006), pois esta parede ou membrana externa Ã© que contem os caracteres morfológicos que
diferencia um pólen do outro (SALGADO-LABORIAU, 1973). Segundo Barth (1989), o
levantamento palinolÃ³gico quantitativo e qualitativo de uma amostra de mel constitui o seu
espectro polânico. Este espectro diz respeito Ã s plantas produtoras de néctar, Ã s não produtoras,
as contaminações, falsificações e misturas. Este trabalho teve como objetivo identificar e quantificar
as espécies botânicas que contribuíram para a formação do mel de Tetragonisca angustula nas duas
regiões de estudo, situadas no Vale do Paraíba-SP. A região 1, localiza-se no bairro da Rocinha,
zona rural do município de Guaratinguetá. A região 2 localiza-se no bairro do Retiro zona rural do
município de Cunha, ambas regiões são representadas por duas colméias de Tetragonisca angustula,
1A e 1B, 2C e 2D,das quais foram coletas o mel. Os procedimentos analíticos seguiram método
proposto por Maurizio e Louveaux (1965), e Erdtman (1960). As amostras foram preparadas no
laboratório das Faculdades Integradas Teresa D´Ávila para visualização do grão de pólen em
microscopia óptica e no Departamento de Engenharia de Materiais da Escola de Engenharia de
Lorena/USP foram realizadas imagens do grão de pólen em microscopia eletrônica de varredura
(MEV). Nas quatro amostras foram identificados 19 tipos polÃnicos pertencentes a 7 famílias

botânicas, Arecaceae, Asteraceae, Euphorbiaceae, Leguminosae-Mimosoideae, Loranthaceae,
Myrtaceae e Proteaceae, A família botânica mais representada nas amostras de mÃ©is da
Tetragonisca angustula foi a Euphorbiaceae com 4 tipos polânicos, seguido pelas famílias
Arecaceae e Leguminosae- Mimosoideae ambas apresentaram 3 tipos polânicos, a famíia Myrtaceae
apresentou 2 tipos polânicos, as famílias Asteraceae , Loranthaceae e Proteaceae com apenas 1 tipo
polânico e 4 tipos polânicos foram considerados indeterminados, devido a dificuldade de
identificação e da afinidade botânica.O trabalho demonstra a importância da preservação das
espécies vegetais utilizadas pela Tetragonisca angustula como recurso tráfico, haja vista que estas
essências botânicas fazem parte de sua dieta tanto como fonte de néctar ou pólen. A fragmentação e
a perda da biodiversidade da flora por meio das aÃ§Ãµes antrÃ³picas colocam estas e outras
espécies de abelhas em risco de extinção, e com isto, a perda de um grande agente polinizador e
disseminador da variabilidade genética da flora.
Palavra chave: Melissopalinologia, palinologia, tetragonisca angustula, Vale do Paraíba-SP.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Biologia
Modalidade: Painel

DENDROCRONOLOGIA DE TIBOUCHINA GRANULOSA NA REGIÃO DO VALE DO
PARAÍBA, SP
Marcus Paolo Junqueira
marcuspaolojunqueira@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D´Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Henrique Alkimin Prudente
Resumo do Trabalho:
Os anéis de crescimentos aparecem com várias formas, dependendo das características anatômicas
de cada madeira e da intensidade das variações ambientais ao longo do tempo. E m algumas
madeiras os anéis são demarcados pela variação do tamanho dos vasos; em outras pelo
espessamento das paredes das fibras ou pela formação de um parênquima típico da margem de uma
camada de crescimento. O objetivo deste trabalho é analisar o crescimento de Tibouchina
granulosa, pela caracterização dos anéis de crescimento e correlacionar o crescimento das espécies
com os dados climáticos do local. Foi utilizada uma série histórica de 1 ano de dados climáticos. Os
anéis de crescimento nos discos do tronco não foram contados e medidos, pois a espécie não
apresenta porte suficiente para análise. Portanto espera-se que nos anos seguintes sejam possíveis
estas analises. As árvores coletadas apresentavam, em média, 2,5 m de comprimento com
crescimento de 1,3 m anual. Apesar de se tratar de um número reduzido de indivíduos de espécies,
foi possível observar que as árvores apresentavam crescimento pouco sensível às condições
ambientais locais. A dendrocronologia e seus resultados são um importante material para possíveis
análises sobre aquecimento global e de fato um método de maior evidência sobre processos de
mudanças climáticas.
Palavra chave: Dendrocronologia, aquecimento global, anéis de crescimento.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Biologia
Modalidade: Painel

RELEVÂNCIA DOS ASPECTOS BIOPSICOSSOCIAIS E ETOLÓGICOS NA
INTERAÇÃO HOMEM/CAVALO
Silvia Aparecida Garcia Novaes
silvianovaes.biodiagnostico@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Elizabeth Hoffmann
Resumo do Trabalho:
O presente estudo tem por objetivo ressaltar a importância do cavalo nas mais diferentes culturas
espalhadas pelo mundo, enfatizando sua aplicação para a Equoterapia. Para que essa forma de
tratamento ocorra há necessidade de seleção e condicionamento dos animais bem como uma forma
de doma gentil. Como todo tratamento esse também tem indicações e contra-indicações. Por se
tratar de terapia alternativa contemporânea, tal conduta permite diferentes leituras e contribuições
teóricas multidisciplinares.
Palavra chave: Cavalos, equoterapia, equitação, terapia assistida por animais.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Biologia
Modalidade: Painel

ANÁLISE DO CRESCIMENTO DA COUVE MANTEIGA (BRASSICA OLERACEA) EM
DIFERENTES
Juliana Nakamura Perjan
julianaperjan@hotmail.com
Ana Carolina Cruz Sávio
Faculdades Integradas Teresa D´Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Luiz Fernando da Silva Martins
Resumo do Trabalho:
A couve manteiga (Brassica olera¬cea) é uma horta¬liça arbustiva anual ou bienal, da família
Brassicaceae cujo consumo no Brasil tem gradativamente aumentado devi¬do, provavelmente, às
novas maneiras de utilização na culinária e às recentes descobertas da ciência quanto às suas
propriedades nutricêuticas. A área plantada de couve no estado de São Paulo era de 1200 ha,
aumentando para 1424 ha em 2007, com produtividades de 26,7 e 28,8 toneladas por hectare,
respectivamente. Comparativamente a outras hortaliças folhosas, a couve man¬teiga se destaca por
seu maior conteúdo de proteínas, carboidratos, fibras, cálcio, ferro, vitamina A, niacina e vitamina
C. O objetivo principal desse trabalho é analisar o crescimento da couve manteiga plantada em
diferentes tratamentos. Durante o desenvolvimento do trabalho, foi realizada a medição da altura e
do diâmetro do colo, para avaliar o crescimento da couve manteiga submetidos em dois tratamentos
(canteiros com cobertura morta e canteiro sem cobertura morta). Os resultados mostram que as
couves dos canteiros com cobertura orgânica cresceram e se desenvolveram mais em relação às
outras dos canteiros sem cobertura orgânica. As plantas do canteiro com palha apresentaram um
crescimento 75% superior as plantas dos canteiros sem palha. Este aumento no crescimento pode
ser atribuído a presença de matéria orgânica, que é fundamental para o solo, pois mantém úmido o
solo além de promover a proteção contra o impacto da água da chuva. É importante também, pois
permite o crescimento de microrganismos sob o solo, fazendo com que ele fique airado, facilitando
a circulação do ar, essencial a respiração das raízes das plantas e demais organismos vivos que
promovem a decomposição dos nutrientes presentes no solo.
Palavra chave: Couve manteiga, cobertura orgânica, microrganismo.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Biologia
Modalidade: Oral

UTILIZAÇÃO DE BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR COMO REFORÇO EM
COMPÓSITOS DE POLIURETANA
Diego Alexandre Fernandes
diegofernandes2005@yahoo.com.br
Juliana Nakamura Perjan
Faculdades Integradas Teresa D´Ávila - FATEA

Orientador: Profa. Mary Mitsue Yokosawa
Resumo do Trabalho:
O desenvolvimento de novos materiais a partir de fontes naturais renováveis tem despertado grande
interesse do s cientistas, não somente devido à questões ambientais, mas também pelo fato desses
materiais apresentarem propriedades diferenciadas daquelas de origem petroquímica. Os óleos
vegetais, formados por triglicerídeos de ácidos graxos, fornecem uma excelente plataforma para
síntese de materiais poliméricos. Os quais apresentam baixa toxidade, menor quantidade de
formação de resíduos durante a fase de processamento, baixo custo de produção e processamento e
ainda os produtos obtidos geralmente, são biodegradáveis. Essas características constituem um forte
atrativo para sua utilização como matéria-prima para as indústrias químicas. Nesse projeto tem
como objetivo obter compósitos à base de resina poliuretana utilizando como polióis o óleo de
mamona e o de soja, e como carga materiais lignocelulósicos, que são fibras vegetais provenientes
da biomassa vegetal não utilizável como o bagaço de cana-de-açúcar. Durante a elaboração dos
compósitos serão testados diferentes concentrações de polióis e de fibras vegetais. Os materiais
obtidos serão submetidos às análises químicas adequadas, aos testes mecânicos e também serão
analisados morfologicamente através de Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV. A procura
por alternativas que levam à produção de um material polimérico biodegradável tem motivado
vários pesquisadores a buscar fontes para substituir os polímeros tradicionais, visando à usabilidade
de fontes naturais renováveis como ferramenta de preservação ambiental. A escolha desse material
elastomérico deveu-se às suas matérias-primas serem renováveis e atualmente existirem diversos
estudos que as utilizam. Por meio da variação das concentrações de poliol e poliisocianato e
também com adição de fibras de bagaço de cana de açúcar, espera-se conseguir compósitos com
diferentes propriedades mecânicas, tais como flexibilidade, maior resistência ao impacto e maior
módulo de elasticidade.
Palavra chave: Poliuretana, cana-de-açúcar, polióis, materiais lignocelulósicos.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Biologia
Modalidade: Painel

LEVANTAMENTO DA ARBORIZAÇÃO URBANA COMO UMA PROPOSTA DE
ENSINO DE BOTÂNICA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Amanda Moreira Cavalca
amandacavalca@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Luiz Fernando da Silva Martins
Resumo do Trabalho:
Atualmente, o ensino tem exigido do educador que torne suas aulas mais interessantes aplicando
conceitos factuais, considerados irrevelantes se relacionados às áreas do conhecimento escolar.
Formando um aluno questionador, capaz de construir com o seu próprio conhecimento. Mas devido
à carência de material didático na área de Botânica é que se tornam necessárias novas metodologias
para desenvolver o interesse pelo conhecimento científico. O presente estudo teve como objetivo
realizar o levantamento florístico e fitossociológico das espécies utilizadas na arborização urbana e
usar este levantamento como uma ferramenta de ensino de botânica no Ensino Fundamental e foi
desenvolvido em uma escola particular do município de Aparecida do Norte, SP. O levantamento
das espécies que compõem a arborização urbana das proximidades da escola foi realizado de forma
aleatória. Foram coletadas 21 amostras de plantas e classificadas em 21 espécies e 15 famílias. A
família com maior representatividade foi Caesalpiniaceae com 3 gêneros e 3 espécies (Bauhinea
variegata, Caesalpinea peltophoroidea e Poinciana alata burm) totalizando 14,3 % da s espécies
levantadas, enquanto as demais apresentaram 1 gênero e 1 espécie. As observações, a identificação
e a catalogação de todo material produzido pelos alunos foi disponibilizado através de um herbário
virtual no blog http://amandacavalca.blogspot.com, onde pesquisadores interessados poderão
visualizar a possibilidade de transferir o conhecimento que os cercam no cotidiano para suas aulas e
principalmente usando a tecnologia para aproximar alunos e toda a comunidade com a escola.
Palavra chave: Educação Ambiental, arborização urbana, herbário.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Biologia
Modalidade: Painel

ANÁLISE DA ATIVIDADE INIBITÓRIA DO SUCO IN NATURA DE CITRUS
AURANTIFOLIA SOBRE CANDIDA ALBICANS
Karen Cristine Santos Galvão
karencristine13@gmail.com
Mariella Vieira Pereira Leão
Célia Regina Gonçalves e Silva
Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Prof. Silvana Soléo Ferreira dos Santos
Resumo do Trabalho:
Plantas do gênero Citrus são nativas do Iran e sua história de cultivo data de 4000 anos. Citrus
aurantifolia, conhecida popularmente por Lima da Pérsia, vem sendo usada na medicina popular
como anti-espasmódico, anticoagulante, auxiliar no tratamento de depressão e alcoolismo,
antimicrobianos, entre outros. O aumento da seleção de microrganismos resistentes a
antimicrobianos largamente utilizados, conduz para uma busca cada vez mais intensa de substâncias
com capacidade inibitória. O objetivo deste trabalho foi analisar a atividade inibitória do suco de
Citrus aurantifolia sobre Candida albicans. Foram preparados meios contendo suco em
concentrações de 100, 75, 50, 25, 12,5, 5 e 2,5% e a atividade inibitória foi avaliada pelo método de
diluição em ágar Müller-Hinton. Foram preparados ainda meios sem a adição de extratos (controle
do crescimento). Após reativação, cada cepa de Candida albicans (Coleção de culturas da Univers
idade de Taubaté – CCUT e American Type Culture Collection - ATCC) foi suspendida em solução
salina esterilizada (106 cels/mL) e semeada, com o auxílio de um replicador de Steers, nos meios
previamente preparados. Depois de incubadas a 37 ºC por 24 h, a leitura foi realizada observando-se
a presença ou ausência de crescimento no meio. Não houve inibição das cepas testadas, portanto
concluiu-se que o suco in natura de C. aurantifolia não demonstrou atividade inibitória sobre
Candida albicans.
Palavra chave: Citrus aurantifolia, lima da pérsia, antimicrobiano.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Engenharia de Alimentos
Modalidade: Oral

ANÁLISE DA ATIVIDADE INIBITÓRIA DE ÓLEO ESSENCIAL DE CITRUS
AURANTIFOLIA SOBRE STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Karen Cristine Santos Galvão
karencristine13@gmail.com
Mariella Vieira Pereira Leão
Célia Regina Gonçalves e Silva
Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Prof. Silvana Soléo Ferreira dos Santos
Resumo do Trabalho:
Citrus aurantifolia, conhecida popularmente por Lima da Pérsia, vem sendo usada na medicina
popular como antimicrobiano, entre outros. O objetivo deste trabalho foi analisar a atividade
inibitória do óleo essencial de C. aurantifolia sobre Staphylococcus aureus. Discos de papel foram
embebidos com 0,05mL de óleo essencial de C. aurantifolia e colocados para secar em estufa 50 ºC
por 24h. Após reativação, cada cepa foi suspendida em solução salina esterilizada (padrão o,5 da
escala de MacFarland) e com auxílio de pipeta esterilizada, 0,1mL das suspensões foram
transferidas para placas de agar Müller Hinton previamente preparadas, e semeadas com auxílio de
alça drigalski. Com uma pinça cada disco foi colocado no centro da placa. Depois de incubadas a 37
ºC por 24h, a leitura foi realizada medindo-se o halo de inibição. Não houve halo de inibição,
portanto, o óleo essencial de C. aurantifolia não demonstrou potencial inibitório sobre S. aureus.
Palavra chave: Citrus aurantifolia, lima da pérsia, antimicrobiano.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Engenharia de Alimentos
Modalidade: Oral

CAESALPINIA ECHINATA: ÁRVORE NACIONAL NA “ESCOLA ESTADUAL
GABRIEL PRESTES”
Tatiane Andréa de Carvalho Souza
tatiane.andrea@hotmail.com
Miquéia Aparecida da S Maciel
Rosilene da Silva Guatura
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Luiz Fernando da Silva Martins
Resumo do Trabalho:
O pau-brasil é uma árvore de porte médio e crescimento lento da família Fabaceae, encontrada
principalmente na Mata Atlântica brasileira entre o Rio Grande do Norte e o sul da Bahia. Atinge
até trinta metros de altura, seu tronco mede de 40 a 70 cm de diâmetro, suas folhas têm de 10 a 20
cm. Seu cerne marrom-avermelhado torna-se dominante somente a partir dos 20 anos de idade. Na
Escola Estadual “Gabriel Prestes”, município de Lorena, SP, na sua fundação foi plantado uma serie
de exemplares de pau-brasil (Caesalpinia echinata) que segundo autores é a maior concentração de
pau-brasil reunida numa área central em um município. Considerando todos os conhecimentos
sobre o pau–brasil, nosso trabalho tem como objetivo realizar o levantamento fitossociológico do
agrupamento de pau-brasil existente nas dependências da Escola Estadual “Gabriel Prestes”. Foi
realizado o estudo morfológico e anatômico das árvores plantadas na área da escola, realizando o
inventário e a avaliação das con dições fitossanitárias do bosque de pau–brasil. Em uma planilha de
campo, foram levantados os dados de todas as árvores de pau–brasil, como altura, circunferência a
altura do peito (CAP), altura da bifurcação, observações fitossanitarias e localização de cada árvore
na área. Foi levantado um total de 45 árvores em uma área aproximada de 23,00 x 41,00 m2. Cada
árvore ocupa 6 m2, isto é, 4 linhas com 2,00 m entre plantas e 3,00 m entre ruas. A média de altura
das árvores é de 25m e de circunferência de 2,22m. Na avaliação da produção de serapilheira no
solo, foi encontrado 2 cm de matéria seca proveniente da queda das folhas e poucos galhos. A folha
da Caesalpinia echinata é composta bipinada de cor verde forte e pequena, o que facilita o processo
de decomposição no solo. Na avaliação fitossanitária, todas as árvores apresentam perfeitas
condições sanitárias sem qualquer indício de pragas e doenças. Há presença de muitos liquens e
outras espécies de epífitas sobre o tronco das árvores principalmente próximo ao solo.
Palavra chave: Pau brasil, levantamento fitossociológico, Escola Gabriel Prestes.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Biologia
Modalidade: Oral

DIVERSIDADE DE COLETA DE PÓLEN APÍCOLA POR APIS MELLIFERA NO
APIÁRIO ESCOLA DA UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ
Denise de Lima Belisario
denise.belisario@gmail.com
Paulo Henrique Lima Magalhães
Lisa Gomes Alvareli
Victor William Vertuni Sayegh
Benedito Galvão dos Santos Filho
Universidade de Taubaté- UNITAU
Orientador: Prof. Lidia Maria Ruv Carelli Barreto
Resumo do Trabalho:
O pólen é o gametófito masculino das plantas. Os grãos de pólen são constituídos por corantes à
base de lipídios, provenientes das anteras das flores onde o pólen foi produzido. Variando com os
táxons botânicos e em dependência destas substâncias, diversas colorações de pólen são
encontradas, desde o branco até tons mais escuros. Os resultados de pesquisas demonstraram que as
cargas de pólen de uma mesma coloração podem corresponder a diferentes tipos polínicos e que um
mesmo tipo polínico pode ocorrer com diferentes colorações. O objetivo do trabalho foi comparar a
coloração do pólen em diferentes épocas do ano em função da flora apícola encontrado próximo ao
Apiário Escola da Universidade de Taubaté. A metodologia utilizada para a realização do trabalho
foi à coleta diária do pólen apícola realizada nas respectivas estações do ano de 2010: verão, outono
e inverno. O processamento utilizado foi a desumidificação das bolotas de grãos de pólen até 4%,
limpeza do pólen e a separação do mesmo por coloração. O resultado obtido no verão foi o
predomínio de um pólen mais claro e pouco diversificado e nas estações outono e inverno pôde-se
observar na amostras de pólen apícola uma coloração diversificada isto possivelmente indicando
maior flora polínica disponível na região. Conclui-se que a sazonalidade de coleta da flora polínica
é bem definida em função da maior ou menor diversidade dos diferentes tipos polínicos coletados
em cada período.
Palavra chave: Pólen apícola, sazonalidade, coloração.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Agronomia
Modalidade: Painel

LEVANTAMENTO DAS ESPÉCIES DE ARANHAS ENCONTRADAS NO BAIRRO DOS
MOTAS EM GUARATINGUETÁ
Lucas Henrique Sávio Moraes
biolucas_savio@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Luiz Eduardo Corrêa Lima
Resumo do Trabalho:
As aranhas constituem um grupo de organismos extremamente diverso e amplamente distribuído.
São encontradas em todos os continentes, com exceção da Antártica, ocupando quase todos os ecos
sistemas terrestres. Atualmente conhecemos cerca de 40 mil espécies, mas mesmo as estimativas
mais conservadoras sugerem que este número é muito inferior ao total de espécies que ainda será
descoberto. Como seriam esperado em um grupo tão diversificado, as aranhas apresentam uma
grande variação de comportamentos de captura de presas, estratégias reprodutivas, defesas contra
predadores e de inúmeros outros aspectos de sua biologia (GONZAGA, et all, 2007). As aranhas
são os aracnídeos mais conhecidos e abundam em todos os lugares, são carnívoros de pequeno porte
que alcançaram grande sucesso evolutivo, exercem um papel importante no equilíbrio ecológico da
comunidade, servindo como um freio sobre algumas espécies de insetos. Incapazes de voar, as
aranhas são um pouco mais limitadas do que eles, mas foram adaptadas, apesar de tudo, aos
aspectos amplos dos habitats, vivendo entre as folhas mortas, árvores e plantas herbáceas. Caçam e
capturam, caindo sobre a presa ou à espera em emboscada. O simples levantamento de espécies da
araneofauna brasileira vem a ser importante para obtermos maior conhecimento sobre nossa fauna,
a partir dela podemos desenvolver novos projetos com bases e fundamentos num futuro promissor,
com novas descobertas e novas pesquisas sobre os araneídeos, desenvolvendo vacinas e soros.
Devido a isso vários pesquisadores do Brasil e da America Latina vêm se interessando cada vez
mais na pesquisa com aranhas. No decorrer dos anos vem se revelando sempre mais informações e
novos pesquisadores interessados no tema, que por si só já fala muitas coisas, afinal se trata da
maior ordem de aracnídeos exceto talvez pelo Acari (que se compõe por ácaros e carrapatos). Por
ser uma ordem bem grande, envolve uma serie de fatores, que podem alterar sua biologia,
percebemos que com a mudança climática das estações do ano, afeta o aparecimento de espécies de
aranha, obviamente pela escassez de alimento, e pelo frio do inverno, já no verão as aranhas estão
em extrema atividade, caçando e copulando.
Palavra chave: Aranhas, levantamento de espécies, artrópodes.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Biologia
Modalidade: Painel

DST/AIDS - COMO SE PREVENIR? PROJETO PREVENÇÃO: RELATO DE
EXPERIÊNCIA EM UMA ESCOLA PÚBLICA
Edjones Silva Alves
edjonesalves@hotmail.com
Maria Stella Amorim da Costa Zölner
Rosemeire Isabel Ramos Análio
Alessandra de Souza Nogueira
Universidade de Taubaté – UNITAU
E.E. Engº Urbano Alves de Souza Pereira
Orientador: Prof. Célia Regina Gonçalves da Silva
Resumo do Trabalho:
A busca por uma vida saudável tem sido objetivo da sociedade. Estamos trabalhando de modo que
possamos sensibilizar e conscientizar a comunidade escolar para a preocupação com sua saúde e seu
bem estar. A proposta do projeto é esclarecer sobre DSTs (Doenças Sexualmente Transmissíveis) a
partir de palestras educativas em escolas. A educação sexual tem por meta promover mudança no
comportamento humano, para que o mesmo possa se perceber como parte integrante de uma
sociedade saudável. Diante do exposto foram realizadas palestras para alunos do 1º, 2° e 3° anos do
ensino médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos) na E. E. Engenheiro Urbano Alves de Souza
Pereira, para conscientização dos problemas causados pelas DSTs e AIDS. O público atingido
constou de 200 alunos na faixa etária de 18 a 50 anos. Os alunos demonstraram interesse pelo
assunto abordado e logo após a exposição sobre as doenças, surgiram várias perguntas,
curiosidades, crendices e a possibilidade de contágio pelo contato social. Para melhor compreensão,
foram distribuídos folhetos informativos da Secretaria de Saúde e foi enfatizada a necessidade da
utilização de preservativo masculino ou feminino. Foi observado desconhecimento sobre
DST/AIDS, tanto no processo de transmissão, evolução da doença e gravidade, demonstrando a
importância de uma educação continuada sobre o assunto para consequentemente obter-se
diminuição dos casos de DST/AIDS.
Palavra chave: DST, AIDS, prevenção, educação.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Biologia
Modalidade: Painel

CONTROLE DE QUALIDADE DO PÓLEN APÍCOLA DA BAHIA
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lisa.alvareli@hotmail.com
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Victor William Vertuani Sayegh
Denise Belisario
Universidade de Taubaté - UNITAU

Orientador: Prof. Lidia Maria Ruv Carelli Barreto
Resumo do Trabalho:
O Estado da Bahia tem 257 municípios inseridos na zona semi-árida da Região do Nordeste do
Brasil. A Bahia apresenta uma exuberante florada que compõe o seu espaço geográfico, aliada às
condições favoráveis de clima, ou seja, quente e temperado, com baixa amplitude, insolação durante
todo o ano e sem ventos cortantes, o que a torna uma região brasileira muito propicia à atividade
apícola. Nos dias atuais, os apicultores baianos vêm investindo na produção do pólen apícola. O
pólen apícola é definido como o resultado da aglutinação do pólen das flores, efetuada pelas abelhas
operárias, mediante néctar e suas substâncias salivares, recolhido na entrada da colméia. Um dos
maiores desafios tem sido as etapas de processamento, que comprometem a qualidade do pólen
apícola. O presente trabalho teve por objetivo, o controle de qualidade do pólen apícola produzido
no sul da Bahia e processado na unidade de processamento de Canavieiras no Estado da Bahia.
Foram realizadas análises físico-químicas, tendo como parâmetro os índices de: proteínas, açúcares
totais, lipídios, minerais, acidez livre, pH, umidade e atividade de água. Os testes ocorreram no
Laboratório de Controle de Qualidade de Produtos Apícolas do Centro de Estudos Apícolas da
Universidade de Taubaté (CEA-UNITAU). Amostrou-se 3 lotes do produto definidos como T1, T2
e T3. A cada lote tomado de amostras realizou-se orientações aos manipuladores para ajustes das
unidades de processamento. Nos três tempos T1, T2 e T3 respectivamente, encontrou-se os
seguintes valores: para proteína T1= 18,2; T2= 18,4; T3= 21,9. Para açúcares totais T1= 31,3; T2=
36,0; T3= 32,0. Para acidez livre T1= 207; T2= 162; T3= 153. Para pH T1= 4,9; T2= 5,1; T3=5,0.
Para lipídios T1= 5,6; T2= 5,9; T3=6,3. Para minerais T1= 3,4; T2= 3,1; T3=2,9. Neste bloco de
análises pode-se verificar que as variações ocorridas encontram-se dentro dos índices permitidos
pela legislação vigente e, possivelmente tais alterações, tenham sido em função das modificações
das composições florais coletadas pelas abelhas nos tempos decorridos (T1, T2 e T3). Já nos índices
de umidade T1= 5,8; T2= 4,4; T3= 4,9, todos fora dos parâmetros de identidade e qualidade do
produto, pode-se notar de T1 para T2 melhor resultado no processo de desidratação que certamente
refletiu na ação de monitoramento laboratorial para calibração do equipamento de desidratação. Já
no tempo T2 para T3 nota-se novo ganho de umidade no produto, demandando novos ajustes dos
maquinários. Mesmo não sendo um teste exigido pela legislação, a atividade de água no pólen
apícola é um índice importante para se conhecer a disponibilidade de moléculas de água livres
contidas na amostra. Neste estudo, em todos os tempos T1= 0,31; T2= 0,25; T3= 0,27, os
respectivos índices são inferiores aos limites mínimos necessários a permitir reprodução de
microrganismos xerofíticos e osmofílicos em torno de 0,33 Aw, sendo uma informação de grande
importância evidenciando maior capacidade de conservação do produto em estudo.
Palavra chave: Polén apícola, Bahia, controle de qualidade.

Inscrição como: Graduação
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Curso: Biologia
Modalidade: Painel

AVALIAÇÃO DE ESTOCAGEM DA LAMINA ALVEOLADA DE CERA DE ABELHAS
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Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Prof. Lidia Maria Ruv Carelli Barreto
Resumo do Trabalho:
A cera de abelha é um importante produto da colméia, é usada pelas abelhas na construção de favos
que servirão como depósito de alimento e desenvolvimento de suas crias. No mercado mundial, este
produto apícola é de grande valor, mas para que possa ser competitivo a cera deverá apresentar alta
qualidade. A presente pesquisa tem como proposição conhecer aspectos da integridade do produto,
na forma laminada, submetido a diferentes condições de estocagem. Neste estudo, realizado no
setor de beneficiamento de cera do Centro de Estudos Apícolas da Universidade de Taubaté-CEAUNITAU, explorou-se dois ambientes de estocagem, uma prateleira (aberto) e um armário
(fechado), expostas sob três condições ao referido ambiente: lamina de cera totalmente sem
proteção (amostra 1), embalada com uma camada de filme pvc seguida de uma folha de jornal
(amostra 2) e embalada com uma camada de filme pvc e duas folhas de jornal (amostra 3). O
experimento foi realizado ao acaso com 5 repetições, sendo registro exclusivamente descritivo dos
aspecto s organolépticos e infestação de pragas, observação de Galeria sp. Durante um período de
24 meses o presente trabalho teve observações realizadas em intervalos de seis meses. Nos
primeiros 6 meses no ambiente fechado e aberto e as alterações ocorridas foram na amostra 1
constatando-se o ataque de pragas, acumulo de poeiras, perda de coloração, aroma e da
flexibilidade. Na amostra 2 observou-se a presença de Galeria sp , perda de aroma e cor mantendose porem a flexibilidade e ausência de sujidades. Na amostra 3 o produto se manteve integro nos
dois ambientes durante todo o experimento, sendo que na ultima observação, no 24º mês, no
ambiente fechado registrou-se o ataque de pragas. Pelos resultados obtidos o melhor modelo de
estocagem para cera alveolada foi no ambiente aberto em pacotes embalados com uma camada de
filme-pvc e duas folhas de jornal.
Palavra chave: Apicultura, cera de abelha, armazenamento.
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Curso: Biologia
Modalidade: Painel

SENSIBILIDADE IN VITRO DE MICRORGANISMOS OPORTUNISTAS À PRÓPOLIS
DE EXTRAÇÃO AQUOSA
Edjones Silva Alves
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Antonio Olavo Cardoso Jorge
Lídia Maria Ruv Carelli Barreto
Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Prof. Silvana Soléo Ferreira dos Santos
Resumo do Trabalho:
Própolis é uma resina natural, coletada e modificada por abelhas, que tem sido usada como agente
quimioterápico desde a antiguidade. É na própolis que as abelhas têm a garantia de assepsia no
interior da colméia. O aumento de infecções causadas por microrganismos oportunistas preocupa,
principalmente, pela resistência destes microrganismos aos antimicrobianos existentes e desperta o
interesse por novas substâncias com ação antimicrobiana. O Objetivo deste trabalho foi avaliar a
sensibilidade in vitro de microrganismos oportunistas à própolis de extração aquosa. A atividade
antimicrobiana da própolis de extração aquosa sobre cepas de Candida spp. (n=25), Staphylococcus
spp. (n=25), Pseudomonas spp. (n=5) e enterobactérias (n=20) foi avaliada pelo teste de diluição em
agar Muller-Hinton nas concentrações de 2,5, 5, 10, 20 e 30%. Todas as cepas de Staphylococcus e
Pseudomonas foram sensíveis à própolis aquosa na concentração de 2,5% e enterobactérias em 5%.
Até a concentração máxima testada (30%) 72% das cepas de Candida foram inibidas. A própolis de
extração aquosa demonstrou efetividade principalmente contra as cepas Staphylococcus,
Pseudomonas e enterobactérias.
Palavra chave: Própolis, extração aquosa, candida, staphylococcus, pseudomonas, enterobactérias.
Inscrição como: Graduação
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Curso: Biologia
Modalidade: Painel

CONDIÇÃO MICROBIOLÓGICA DO PÓLEN APÍCOLA PROVENIENTE DE VÁRIAS
REGIÕES DO BRASIL
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Orientador: Prof. Silvana Soléo Ferreira dos Santos
Resumo do Trabalho:
Pólen apícola é o resultado da aglutinação do pólen das flores, néctar e substâncias salivares de
abelhas operárias cuja composição caracteriza uma fonte nutricional com benefícios para a saúde.
Este estudo teve por finalidade avaliar a qualidade microbiológica do pólen apícola de várias
regiões do Brasil. Vinte e uma amostras oriundas de cidades produtoras dos estados de SP, RJ, MG,
PR, SC, DF, BA, MA, PA e SE, adquiridas no Congresso Brasileiro de Apicultura, foram
analisadas quanto à presença de coliformes totais e termotolerantes, Staphylococcus e fungos. Para
a análise dos coliformes foi utilizado o método do número mais provável. A presença de
Staphylococcus, leveduras e fungos filamentosos foi avaliada pela contagem, caracterização e
identificação de colônias pela diluição decimal seriada em placas contendo ágar Baird-Parker e ágar
padrão para contagem (PCA), respectivamente. Os resultados demonstraram ausência de coliformes
totais e termotolerantes, presença de Staphylococcus coagulase-negativas em 28,6 % (n=6) das
amostras e fungos filamentosos em 95 % (n=20), entre eles espécies produtoras de micotoxinas. As
amostras analisadas mostraram-se isentas dos principais patógenos humanos como coliformes
termotolerantes e Staphylococcus coagulase-positivo, entretanto, a elevada presença de bolores
sugere a consideração destes microrganismos como um dos indicadores da condição microbiológica
do pólen apícola.
Palavra chave: Pólen apícola, coliformes, staphylococcus, fungos.
Inscrição como: Graduação
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Curso: Biologia
Modalidade: Painel

LEVANTAMENTO DO NÚMERO DE ATENDIMENTOS, DO CORPO DE BOMBEIROS
DE GUARATINGUETÁ, ENVOLVENDO ANIMAIS SILVESTRES
Douglas Pires dos Santos
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof.Luiz Eduardo C. Lima
Resumo do Trabalho:
O município de Guaratinguetá é importante pólo industrial e comercial da região do Vale do
Paraíba, localizado no extremo Leste do estado de São Paulo. Por este motivo, este município vive
uma grande expansão urbana, o que está afetando o habitat natural de diversos animais silvestres,
levando-os a procurar um novo habitat no ambiente urbano. O Posto de Bombeiros da
Guaratinguetá durante todo ano atende diversas ocorrências envolvendo animais silvestres nas
regiões urbanizadas do município. Através de uma pesquisa no arquivo do Posto de Bombeiros de
Guaratinguetá, foi possível verificar que, mesmo em número mínimo, várias ocorrências
envolvendo animais silvestres são atendidas anualmente.
Palavra – chave: silvestres
Inscrição como: Graduação
Área: Biológicas
Modalidade: Oral
Curso: Biologia

Graduação: Saúde
ATUAÇÃO DA ENFERMAGEM EM EXERCÍCIOS PREVENTIVOS PARA A
INCONTINÊNCIA URINÁRIA
Fernanda Siani Leandro
fs.leandro@bol.com.br
Andrea Aparecida Costa Fernandes
Fernanda Siani Leandro
Giselli Santos de Oliveira
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Claúdia Lysia de Oliveira Araujo
Resumo do Trabalho:
Este trabalho tem a finalidade da introdução dos exercícios preventivos para IU realizados pela
enfermagem, visando à promoção de saúde e qualidade de vida dos pacientes. A incontinência
urinária (IU) acomete milhões de pessoas de todas as idades e sexo, principalmente as mulheres. Os
maiores problemas são relacionados ao bem estar social e mental, incluindo problemas sexuais,
isolamento social, baixa auto-estima e depressão, afetando de modo significativo a qualidade de
vida, com consequências psicológicas, físicas, profissionais e sociais. Trata–se de um estudo de
Revisão Bibliográfica cujos artigos pesquisados foram obtidos pelo Scielo (2005 a 2009), e através
do livro acadêmico de 2002, abordando a temática incontinência urinária, qualidade de vida,
cuidados de enfermagem. A perda urinária é uma condição que afeta também mulheres jovens e de
meia idade, pois não é uma conseqüência natural da idade e nem um problema exclusivo do
envelhecimento, embora o mesmo induz a mudanças funcionais e estruturais no sistema urinário
predispondo á incontinência. A bexiga é um órgão responsável pelo armazenamento urinário
produzida pelo rim e sua expulsão para o meio exterior, seu envelhecimento pode resultar no
desarranjo do equilíbrio entre os músculos estriados (voluntários) e liso (autônomo), controlado
pela ação simpática, responsável pelo relaxamento e armazenamento vesical, e parassimpática que
contrai a bexiga e expulsa a urina. A principal alteração que ocorre na mulher é a redução da
pressão máxima de fechamento uretral, conseqüência da redução da vascularização e atrofia dos
tecidos que revestem e envolvem a uretra, bexiga e a vagina. A International Continence Society
(ICS) define IU como perda involuntária de urina que é um problema social ou higiênico, sendo
classificada em transitória ou reversível, de início súbito e associada á condições clínicas agudas ou
a usos de drogas, e estabelecida, que pode ser causada por hiperatividade ou hipoatividade do
músculo detrusor. A IU é classificada em vários tipos: estresse, reflexa, hiperfluxo, funcional,
iatrogênica esforço, urgência, mista e de transbordamento, sua etiologia é multifatorial. Entre os
fatores predisponentes, destaca-se o climatério, pela redução dos hormônios femininos; gestação e
parto vaginal (trauma neuromuscular da musculatura do assoalho pélvico); função deficiente ou
inadequada desses músculos; alterações neurológicas ou bioquímicas associadas ao processo de
envelhecimento; presença de doenças predisponentes como diabetes mellitus, esclerose múltipla,
demência, depressão, obesidade, câncer de bexiga, litíase, infecções urinárias de repetição e
parkinsonismo. Embora a IU não faça parte do envelhecimento fisiológico, observa-se um aumento
de sua prevalência entre pessoas idosas. É um problema de saúde significante na sociedade
moderna, atingindo, no mundo, mais de 50 milhões de pessoas, principalmente as mulheres.
Palavra chave: Incontinência urinária, qualidade de vida, cuidados de enfermagem.

Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

PRIMEIROS SOCORROS EM ESCOLA: CONHECIMENTO DOS EDUCADORES DE
ENSINO FUNDAMENTAL
Taís Carolina Balieiro Diniz
tais_balieiro@hotmail.com
Aline de Souza Rodrigues
Camila Paula Morais Sobrinho
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Fabiola Vieira Cunha
Resumo do Trabalho:
O objetivo deste trabalho foi caracterizar os educadores quanto à faixa etária, sexo, tempo de
formação, tempo de trabalho na áre a,especialização, participação em cursos de primeiros socorros e
identificar o conhecimento dos educadores sobre atendimento correto da vitima quanto a fratura,
engasgamento, convulsão, ferimento, contusão, desmaio e epistaxe. Trata-se de um estudo
exploratório / descritivo, com abordagem quantitativa, de campo. Realizada, com 16 educadores de
ensino fundamental em uma escola municipal em Lorena/SP, aplicando um questionário contendo
11 questões. Dos entrevistados 100% são do sexo feminino, a maioria com faixa etária entre vinte e
trinta anos(37,5%),com tempo de formação de nove anos(56,25%),tempo de trabalho na área de
sete a vinte anos(62,5%), destes,nove(56,25%) sem especialização,treze (81,25%)não tiveram curso
de primeiros socorros na grade curricular e oito(50,0%)tiveram curso por outros meios como curso
de formação de condutores (CFC) e unidade hospitalar. Quanto ao grau de satisfação do
conhecimento adquirido (37,50%) consideram-se satisfeitos. Ao questionário aplicad o obtivemos
(87,50%) de respostas corretas referentes a fraturas, (75,0%) relacionadas à convulsão e contusão, e
(50,0%) sobre ferimentos. Houve predominância de erros de (62,50%) relacionadas a desmaio e
(75,0%) a epistaxe.O estudo pode concluir que embora haja carência de preparação sobre primeiros
socorros, houve uma predominância de respostas corretas sobre fratura,convulsão,contusão e
ferimento, intercorrências estas pertinentes na infância,assim como episódios de desmaio e epistaxe.
Entretanto obtivemos nestes elevados índice de respostas incorretas.
Palavra chave: Primeiros socorros, conhecimento, educadores.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

ATUAÇÃO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM NO ATENDIMENTO AMBULATORIAL
FRENTE À MULHER VIOLENTADA
Manal Khalil Abdouni
manall.ka@hotmail.com
Francine Marques Machado de Oliveira
Ana Paula de Oliveira
Andréia Gama dos Santos
Luciene Aparecida Cardoso dos Santos
Beatris Freitas Teberga
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA

Orientador: Prof. Claudia Lysia de Oliveira Araujo
Resumo do Trabalho:
Introdução: Considera-se a violência como ação intencional realizada por individuo ou grupo,
dirigida a outro, que resulte em óbito, danos físicos, psicológicos e/ou sociais, implicando a
utilização da força física ou coação psíquica ou moral. A OMS relaciona essa violência a diversos
agravos à saúde física, como: abusos de drogas e álcool, distúrbios gastrintestinais, inflamações
pélvicas crônicas, esta violência vem aumentando no Brasil e no mundo com uma frequência
inexplicável. O atendimento realizado pelos profissionais de saúde é um fator importante para o
acolhimento da mulher vítima de violência sexual, pois a adoção de medidas apropriadas pode
amenizar o seu sofrimento. A violência é classificada em três tipos: a violência doméstica, violência
intrafamiliar e violência de gênero que é sub dividida em psicológica, física e sexual. Violência
domestica é aquela “cometida por pessoas íntimas, que envolve também filhos, pai s, sogros e
outros parentes ou pessoas que vivem na mesma casa”. A violência doméstica é um grave problema
que afeta famílias de diversos países e classes sociais. Outro tipo de violência é a intrafamiliar, ou
seja, “é a violência cometida dentro ou fora de casa, por algum membro da família”. Violência de
gênero é definida como “todo ato de violência de gênero que resulta, em dano ou sofrimento físico,
sexual ou psicológico à mulher”. Por ano, de três a quatro milhões de mulheres são agredidas em
suas casas por pessoas de sua convivência íntima. Violência de gênero é classificada em três
subtipos: violência psicológica, quando a mulher é tratada com descaso, submetida à humilhação,
ameaça de agressão, privação de liberdade, impedimento ao trabalho, ao estudo e ao contato com
família e amigos; violência física, quando a vitima é tratada com tapas, empurrões, chutes,
bofetadas, puxões de cabelo, beliscões, mordidas, queimaduras, tentativa de asfixia, ameaça com
faca e tentativa de homicídio; violência sexual é qualquer expressão verbal ou corporal que não é do
agrado da pessoa, toques e carícias não permitidos, prostituição forçada e participação forçada em
pornografia. Objetivos: Identificar como é feito atendimento dos profissionais de enfermagem em
relação às mulheres violentadas; Verificar se os profissionais conseguem observar os sinais e
sintomas de agressão. Método: trata-se de estudo descritivo exploratório com abordagem qualiquantitativo, utilizando a técnica de entrevista com roteiro estruturado, mediante Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, conforme a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde,
que regulamenta a pesquisa em Seres Humanos. O estudo foi desenvolvido em ambulatório de
especialidades no município do Vale do Paraíba-SP, após a aprovação pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Fatea com o protocolo de pesquisa n.93/2009. Os sujeitos da pesquisa foram 11
profissionais sendo três deles são enfermeiras e oito técnicos d e enfermagem. Resultados: mostram
que a faixa etária predominante na equipe de enfermagem é em média 40 anos, a escolaridade de

nível superior é de 27,3% e nível técnico 72,7%. O sexo feminino é dominante, representando
90,9% dos entrevistados, quanto a palestras sobre a violência contra a mulher no curso de formação,
54,5% dos entrevistados responderam que tiveram. Enquanto 72,7% responderam que se sentem
preparados para atender uma mulher vitima de violência. Aos enfermeiros foi questionado se eles
realizam preparo da equipe, 33,3% responderam que sim. 100% dos profissionais responderam que
conhecem os tipos de violência, a mais frequente é a violência física, 36,4% , a psicológica
representa 36,4%, a violência física e sexual 18,2% e a violência física e psicológica 9,1%.
Conclusão: os profissionais mostraram dificuldades no acolhimento da vítima de violência,
considerando que a maioria não teve preparação sobre o tema durante o curso de graduação/
técnico.
Palavra chave: Violência contra a mulher, equipe de enfermagem, atendimento.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

CONHECIMENTO EM PRIMEIRO SOCORROS COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
Ana Paula Oliveira
shoueri@hotmail.com
Andréia Aparecida Gama dos Santos
Francine Marques Machado de Oliveira
Luciene Aparecida dos Santos Cardoso
Manal Khalil Abdouni
Patricia Helena Sampaio
Fauldades Integradas Teresa D Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Glaúcio Jorge de Souza
Resumo do Trabalho:
Os Primeiros Socorros (PS) são procedimentos utilizados de imediato dado á vítima no local do
acidente ou próximo a este, até a chegada do socorro especializado. Os alunos do ensino médio
tornam se cada vez mais decisivos em suas escolhas. Nesta etapa da vida escolar os adolescentes se
preparam para desafios, consolidam valores e atitudes, elaboram projetos de vida, encerram um
ciclo de transformações no qual se instrumentam para assumir as responsabilidades da vida adulta.
Objetivou-se neste estudo avaliar o nível de conhecimento sobre primeiro socorros de alunos do
ensino médio, avaliar o conhecimento antes e após aula expositiva e avaliar conhecimento entre
escola pública e particular. Este estudo caracteriza-se em uma pesquisa de campo, exploratória e
descritiva com abordagem quantitativa utilizou-se questionário pré e pós-aula expositiva em
linguagem não-técnica, com alunos com a faixa etária entre 16 e 17 anos em escola particular e
pública. De acordo com os resultados observou neste estudo que a maioria dos participantes soube o
significado de primeiros socorros, este numero de acertos aumentou após as aulas expositivas em
ambas as escolas. Observa-se também nesta pesquisa uma porcentagem de erro pós-aula em escola
particular levando em consideração que na escola pública a aula expositiva foi realizada início das
aulas, já na escola particular no final das aulas fato esse que talvez possa ser explicado, pois no
início das aulas a absorção e o raciocínio no é maior, e no final das aulas os participantes já
cansados com desgaste mental e não conseguindo melhor concentração, ou ainda podemos inferir
que o tema abordado é pouco discutido talvez não desperte nos participantes o interesse necessário.
Diante do exposto devemos pensar no sentido de discutir temas a respeito de primeiros socorros nas
escolas, despertando o interesse dos alunos de ensino fundamental, melhorando o grau de
entendimento tornando-os assim multiplicadores de conhecimento, criando também um laço de
compromisso com a cidadania. Acreditamos que esta pesquisa possa fornecer subsídios para outros
estudos e para a reflexão dos profissionais de saúde e educação.
Palavra chave: Primeiro socorros, alunos, ensino médio.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

A ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EM UNIDADE DE TERAPIA
INTENSIVA NEONATAL COM RELAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO RECÉM
NASCIDO NA INCUBADORA
Leila Rodrigues
leilarodrigues00@hotmail.com
Roseli da Conceição Souza
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Valdinéa Luiz Hertel
Resumo do Trabalho:
O presente estudo teve como objetivos questionar a equipe de enfermagem que atua em Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal os posic ionamentos aplicados ao recém-nascido pré termo na
incubadora, identificar em que momento o profissional realiza a mudança no posicionamento do
recém nascido pré termo, identificar a realização do “ninho” em todos os recém nascidos pré termo,
identificar como posicionam o recém nascido pré termo durante os procedimentos dolorosos. Este
estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa sob o protocolo número 283/2009. A
pesquisa foi realizada em hospitais do Médio Vale do Paraíba. Optamos por privilegiar a
investigação, tendo como suporte teórico-metodológico um estudo exploratório, descritivo a partir
da abordagem qualitativa, tendo como instrumentos de coleta de dados a entrevista semiestruturada. Os sujeitos da pesquisa foram 34 profissionais de enfermagem que atuam na Unidade
de Terapia Intensiva Neonatal. Quanto ás características pessoais dos profissionais em enfermagem
prevaleceram 50% de auxiliares de enfermagem sobressaindo 35% com tempo de formação
profissional de 01 a 05 anos sendo que 50% dos mesmos obtém menos de 01 ano de trabalho na
instituição, 47% dos profissionais com tempo de experiência em neonatologia de até 01 ano, 100%
dos profissionais são do sexo feminino. A análise dos dados seguiram o rigor metodológico
defendida por Bardin (2006), na qual delimitamos os dados em quatro temas: Posições mais
freqüentes aplicadas ao recém nascido pré termo dentro da incubadora sendo indicados o decúbito
dorsal, prona, decúbito lateral direito e esquerdo afim de prevenir úlcera de pressão, melhor
administração e absorção da dieta, melhor padrão respiratório e conforto. Período da mudança de
decúbito sobressaindo a rotina de três em três horas ou ao apresentar sinais de irritabilidade ou
instabilidade dos sinais vitais; material utilizado no posicionamento do recém nascido sendo eles
coeiros, lençóis, compressas, cobertores confeccionado rolinhos, “ninhos”, coxins; conduta aplicada
ao recém nascido durante o procedimento doloroso con stituindo o posicionamento realizando a
contenção com lençol, associando a sucção não nutritiva com a glicose e a aplicação do toque
terapêutico. Concluímos que apesar do posicionamento ser um procedimento não invasivo e não
farmacológico pelo tamanho benefício que propõe ao prematuro constatamos que ainda não é
utilizado como um dos primeiros procedimentos para o alivio da dor, conforto e relaxamento, o que
contribui para a promoção, a manutenção e recuperação de seu desenvolvimento, adaptando-se ao
contrário do ambiente ideal, que é o útero materno.
Palavra chave: Postura, incubadora, cuidados de enfermagem, prematuro.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

VISÃO DOS ACADÊMICOS DE UM CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
SOBRE UMA OFICINA DE SAÚDE MENTAL
Pâmela Carla Galvão Fogliene
pa_fogliene@hotmail.com
Francine Constantino Corrêa
Josiane Gomes de Jesus
Giuseane Aparecida Marcelino da Silva
Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Prof.Carmem Lúcia Seffrim Pupio
Resumo do Trabalho:
A academia pode ser um importante fator de estresse para o acadêmico devido às suas obrigações
estudantis, preocupações essas as mais diversas e relaciona das ou não às atividades escolares.
Objetivou-se investigar de forma descritiva a percepção dos acadêmicos de Enfermagem sobre a
prática da Oficina de Saúde Mental, oferecida no Curso de Graduação em Enfermagem da 3ª e 4ª
séries, de uma Universidade do Vale do Paraíba Paulista. A coleta de dados ocorreu de janeiro a
julho de 2010, por meio de um questionário pré-estruturado, obteve a participação de 96 dos 122
entrevistados e os resultados analisados quantitativamente. Observou-se que 94 (97,9%) alunos se
sentiam mais alegres e participantes da vida acadêmica e pessoal, pois formularam novas propostas
para a vida pessoal e profissional e inclusive no desenvolvimento de programas dentro da
assistência a ser prestada aos pacientes, contemplando a área de Saúde Mental, em oposição a 2
(2,1%) que alegaram não terem obtido nenhum benefício. Conclui-se que as práticas da oficina de
saúde mental proporcionaram a descoberta de capacidades, bem estar tanto na vida acadêmica
quanto pessoal, autoconhecimento e realizações, devendo ser inserida na maioria dos cursos de
graduação, mas principalmente em todos da área da saúde.
Palavra chave: Oficina de Saúde Mental.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

CARACTERÍSTICA DA FERIDA TRATADA COM A BOTA DE UNNA
Rosana Aparecida dos Santos
rosaninha_lua@hotmail.com
Rosana Aparecida dos Santos
Natália de Campos Soares
Thuany Aparecida de Oliveira
Mara F Falavigna
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Regina Célia
Resumo do Trabalho:
A úlcera venosa acomete a maior parte da população adulta, entre as causas de úlceras crônicas nos
membros inferiores estão a insuficiência arterial, neuropatia, linfedema, artrite reumatóide, traumas,
osteomielite crônica, anemia falciforme, vasculites, tumores cutâneos, doenças infecciosas crônicas.
O exame físico é de grande importância para identificar a causa da úlcera e observar características
da lesão, alem da história é realizada a ultra-sonografia Doppler, para confirmar se a úlcera é
venosa, arterial ou mista. É importante reconhecer e planejar um tratamento de qualidade evitando
complicações para o paciente. O tratamento com a Bota de Unna é de fácil aplicação e o tempo de
troca é de 7/7 dias facilitando a vida do paciente, pois pode realizar suas atividades, mais com uma
determinada pratica do repouso. O trabalho teve como objetivo verificar o tempo médio de
tratamento com a Bota de Unna, sua facilidade e eficácia, classificando a população quanto às
doenças pré desponentes e estilo de vida. A população do estudo foi composta por 10 pacientes, o
método utilizado foram fotos, mensuração e dados do prontuário, após assinarem o termo de livre
esclarecimento autorizando a pesquisa.
Palavra chave: Bota de Unna, úlcera venosa e água clorada.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

EQUIPE DE ENFERMAGEM: FERRAMENTA ESSENCIAL NO SUCESSO DA
AUDITORIA HOSPITALAR
Hércules de Oliveira Carmo
sin.oliver@yahoo.com.br
Janaina Roma Azen Rangel
Juliano Xavier Rodrigues
Nicoli Aparecida do Prado Ribeiro
Patricia de Oliveira Maximo
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Resumo do Trabalho:
A busca pela excelência e qualidade do atendimento nos tempos atuais tem sido requisito
primordial nas empresas, e porque não também nas empresas que prestam serviços de saúde. É
notário perceber a falência de algumas instituições hospitalares devido à falta de recursos, estrutura,
investimentos e até clientes. A satisfação do cliente surge e muitas instituições não acompanharam
este novo passo da administração. Este novo modelo trouxe para o ambiente hospitalar não somente
o paciente, mas também o cliente. As instituições que se prepuseram a adequar-se a este novo
modelo investiram em mão de obra, recursos, infra-estrutura. Percebe-se que a Satisfação do cliente
traz satisfação da equipe e consequentemente sucesso da empresa hospitalar. Mas para chegar neste
linear existem vários trajetos, e um deles é o serviço de auditoria hospitalar, este tem sido hoje “o
trunfo” para o sucesso financeiro da empresa. Este serviço é responsável pela analise direta com
paciente, e indiretamente nos prontuários para avaliar a prestação do serviço de saúde,
compatibilizar procedimentos a ele prestados, garantir atendimento adequado, cobrança da conta
hospitalar adequada e pagamento justo. O Objetivo deste estudo é conhecer a auditoria de
enfermagem, mostrando o essencial papel da equipe de enfermagem para o sucesso do serviço
hospitalar. Trabalho revisão de literatura com os seguintes critérios: Ser artigo de pesquisa em
periódico nacional; Indexados em bases de dados informatizados; Ter sido publicado no período de
2000 a 2010; Ter equipe de enfermagem relacionada ao artigo. As palavras-chave de ordem para
busca registradas no Bireme (Biblioteca Virtual em Saúde) foram: auditoria, auditoria hospitalar,
auditoria de enfermagem, equipe de enfermagem, competência profissional serviço de saúde,
qualidade da assistência. Que apresentou periódicos nacionais com artigos pertinentes ao tema em:
Revista Brasileira de Enfermagem, Revista Nursing, Revista Eletrônica de Enfermagem, Acta
Paulista de Enfermagem, Revista da Rede de Enfermagem do Nordeste, Revista Arquivos Ciências
da Saúde, Revista da Escola de Enfermagem da USP, Revista o Mundo da Saúde ( Universidade
São Camilo – SP). Foram encontradas 20 publicações nacionais sobre a temática. Destas, foram
selecionados 16 artigos de pesquisa (descritos detalhados em tabela 1), sendo periódicos nacionais
que correspondiam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. A dificuldade ainda
encontra é a falta de estudos que relacione a Auditoria de enfermagem juntamente com Equipe de
Enfermagem e avaliação da assistência de enfermagem. Pode-se perceber que a Auditoria de
enfermagem encontra ainda muito ligada somente a auditoria de contas hospitalares. O sucesso do
serviço hospitalar só pode ser completo se houver qualidade na assistência, e isto esta diretamente
relacionada à equipe de enfermagem. E cabe ao enfermeiro auditor ser este elo entre instituição &
equipe de enfermagem a fim de promover a satisfação profissional, reeducação assistencial
(educação continuada) e o sucesso institucional (qualidade e redução de gastos).
Palavra chave: Auditoria de enfermagem,equipe de enfermagem, administração.

Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

SAÚDE DO HOMEM: DIFICULDADES NA ADESÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO
PRIMÁRIA A SAÚDE
Ana Maria Silva Calderaro
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Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Sandro Alex da Silva Gama
Resumo do Trabalho:
Objetivo: Identificar os principai s motivos que levam a população masculina de uma cidade do
interior do Vale Histórico do interior Paulista a não procurar os serviços de atenção primária à
saúde do município. Metodologia: estudo quantitativo tipo descritivo-exploratório, com análise de
questionário contendo perguntas fechadas sobre o tema, possuindo 7 questões dicotômicas e de
múltipla escolha com assinatura dos termos de consentimentos livre e esclarecido, realizadas entre
novembro de 2009 e fevereiro de 2010, com cinqüenta homens com idade entre 35 e 65 anos,
conforme aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo seres humanos, com o parecer
99/2009. Resultados: a partir da analise dos questionários verifica-se que os homens não têm
conhecimento sobre programas de saúde voltados para a população masculina, o que acaba sendo
um dos principais motivos pela falta de procura a esses serviços. Conclusão: há falta de
conhecimento sobre programas de saúde do homem e que estes só procuram o serviço de saúde
quando a doença já está instalada e tanto nesse caso quanto no caso de prevenção preferem a
unidade mista de saúde ao PSF.
Palavra chave: Saúde do homem, prevenção, masculinidade.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

EVOLUÇÃO CLÍNICA DE FERIDAS REFRATÁRIAS COM
OXIGENOTERAPIA HIPERBÁRICA
Luciana Mota Leonor do Nascimento
luciana.nascimento10@yahoo.com.br
Shirlene de Paula Rocha da Silva
Faculdades integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Ana Beatriz Pinto da Silva Mota
Resumo do Trabalho:
A Oxigenoterapia Hiperbárica é um tratamento novo e eficaz, reconhecido como prática médica
pelo Conselho Federal de Medicina desde 1995, e consiste na inalação de oxigênio puro (100%) a
uma pressão acima do ambiente dentro de uma Câmara Hiperbárica, aumentando assim, a
capacidade de transporte sangüíneo de oxigênio. Estes níveis elevados de oxigênio atingidos com a
Oxigenoterapia Hiperbárica apresentam efeitos terapêuticos fisiológicos e metabólicos, fazendo
com que as células voltem a funcionar normalmente, desempenhando suas funções naturais, sendo
essencial para a reparação de tecidos. O presente estudo tem por objetivo verificar a evolução da
cicatrização em feridas refratárias por meio do tratamento com Oxigenoterapia Hiperbárica. Tratase de um estudo transversal e descritivo de campo, realizado no setor de Câmara Hiperbárica de um
hospital de grande porte do Estado de São Paulo. A coleta de dados iniciou-se após a autorização
formal da instituição, autorização do CEP Fatea, sob o parecer nº 73/9 e autorização dos pacientes.
Foram estudados quatro pacientes diabéticos, portadores de feridas crônicas, que utilizaram o
tratamento com Oxigenoterapia Hiperbárica no período de coleta de dados. Todos os pacientes
foram submetidos a 10 sessões cada, de Câmara Hiperbárica. Concluiu-se que a evolução da
cicatrização das feridas deste estudo obteve resultados pouco satisfatórios talvez pelo número
reduzido de sessões ou talvez, pela não utilização de critérios adjuvantes ao tratamento com OHB,
que influenciam positivamente na cicatrização de feridas.
Palavra chave: Oxigenação hiperbárica, cicatrização de feridas, extremidade inferior.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

ENFERMAGEM & ACIDENTE OCUPACIONAL
Hércules de Oliveira Carmo
sin.oliver@yahoo.com.br
Patricia de Oliveira Maximo
Juliano Xavier Rodrigues
Janaina Roma Azen Rangel
Nicoli Aparecida do Prado Ribeiro
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Resumo do Trabalho:
Vem surgindo nos tempos atuais um despertar sobre questões voltadas a segurança no ambiente de
trabalho, principalmente no ambiente de saúde. Na história da Medicina Ocupacional, a
contaminação adquirida no ambiente de trabalho é citada desde a Grécia Antiga (infecção por tifo
exantemático), até os períodos atuais. Percebe-se um enfoque dado aos temas relativos à saúde
ocupacional. Com a evolução foi tomando forma uma ciência voltada para a prevenção e
diminuição dos riscos de contaminação ocupacional, chamada “Biossegurança”. Segundo Secretária
de Saúde do Estado de São Paulo compreende por Biossegurança “normalização de condutas
visando segurança e proteção da saúde de todos aqueles que trabalham na área da saúde”.
Anualmente as altas taxas de acidentes e doenças registradas pelas estatísticas oficias expõem os
elevados custos e prejuízos humanos, sociais e econômicos para o País. A somatória de perdas,
muitas delas irreparáveis, é avaliado e determinado levando-se em consideração os danos causados
à integridade física e mental do trabalhador, os prejuízos da instituição e os demais custos
resultantes para a sociedade. A OMT (Organização Mundial do Trabalho) em todo mundo dados
estatísticos revelam uma ocorrência anual de aproximadamente 160 milhões de doenças
ocupacionais, 250 milhões de acidentes ocupacionais e 330 óbitos, baseando-se somente em
doenças não transmissíveis. Diversos estudos realizados entre os profissionais de saúde, destacam a
equipe de enfermagem como a quem mais se acidenta durante a pratica profissional, tendo como
maior risco o contato com material perfurocortante e o material biológico potencialmente
contaminado. (FELLI, 2006). Segundo Poveda (2008) algumas situações aumentam o risco de
acidentes com materiais biológicos no ambiente de trabalho, tais como: desatenção nas tarefas,
noite mal dormida na véspera, o uso de bebidas alcoólicas e outras drogas, uso de calçados abertos,
lesão nas cutículas das unhas, não utilização de luvas, avental, óculos de proteção, entortar ou
quebrar agulhas, retirar agulhas da seringa, demora do descarte adequado, recipiente de descarte de
perfurocortante repleto, falta de vacinação, conduta inadequada entre outras. Neste contexto
“Biossegurança & acidente ocupacional” assuntos de tão grande importância para todos os
profissionais da Enfermagem, queremos levar uma reflexão sobre sua ocorrência no Brasil, seus
riscos, desafios, situação nos hospitais quanto à notificação, subnotificação e medidas preventivas
pré e pós-exposição a material biológico. Objetivos Identificar os agravos com material biológico
no qual a Equipe de Enfermagem esta continuamente exposta mostrando as suas dificuldades
vivenciadas quanto à notificação, subnotificação, tratamento e prevenção. Métodos Trabalho
revisão de literatura com os seguintes critérios: Ser artigo de pesquisa em periódico nacional;
Indexados em bases de dados informatizados; Ter sido publicado no período de 2005 a 2010; Ter
equipe de enfermagem relacionada ao artigo. As palavras-chave de ordem para busca registradas no
Bireme foram: Acidente ocupacional, enfermagem, biossegurança, exposição a material biológico.
Que apresentou periódicos nacionais com artigos pertinentes ao tema em: Revista Brasileira de
Enfermagem, Revista Nursing, Revista Eletrônica de Enfermagem, Revista Arquivos Ciências da

Saúde, Revista da Escola de Enfermagem da USP. Foram encontradas 37 publicações nacionais
sobre a temática. Destas, foram selecionados 12 artigos de pesquisa, sendo periódicos nacionais que
correspondiam aos critérios de inclusão previamente estabelecidos. A dificuldade ainda encontra é o
fato de se fazer necessária a implementação de medidas de prevenção, monitoramento,
conscientização dos profissionais quanto aos riscos biológicos, apesar de muito já ter avançado os
estudos nesta área sobre acidente ocupacional parece ainda não estar totalmente claro, os
profissionais precisa ainda conhecer a importância da notificação.
Palavra chave: Enfermagem, acidente ocupacional, biossegurança.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

AUTOMEDICAÇÃO NA GESTAÇÃO & EDUCAÇÃO EM SAÚDE: UMA REVISÃO
INTEGRATIVA
Fabiano Fernandes de Oliveira
fabianojhs@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Catarina Rodrigues da Silva
Resumo do Trabalho:
Após a combinação dos descritores nas bases de dados, foram identificadas inicialmente 992
referências. Dentre estas, após seleção por título e resumo condizente com o objetivo deste estudo,
foram analisados os artigos na íntegra e foram selecionados e incluídos 18 artigos, excluindo assim
974 artigos, seja por repetição nas bases de dados, seja por não contemplarem os critérios de
inclusão. No que se refere à epidemiologia da automedicação na gestação, o nível de escolaridade, a
classe econômica, a falta de informação adequada e a disponibilidade dos medicamentos podem
influenciar no seu consum o. Ao abordar as prescrições médicas durante a gestação e o uso de
medicamento em caso específico, verificou-se que a questão da prescrição merece ser discutida
visando a minimizar os efeitos adversos aos quais os dois organismos que recebem essas
medicações estão expostos, e que deve ser feita com cautela e está sujeita a criteriosa avaliação do
risco-benefício. Percebeu-se que ainda não há evidência científica sobre os danos causados por uso
de plantas medicinais durante o período gestacional, pois devido à escassez e contrariedade de
dados a respeito das plantas medicinais, sugere-se que mais estudos sejam realizados.
Considerações finais: As evidências apontadas neste estudo podem auxiliar a implementação de
cuidados de enfermagem em relação ao prenatal, pois, percebe-se que ainda há falta orientação
adequada às gestantes no que se refere à automedicação, justificando assim a necessidade de mais
estudos que enfoquem automedicação na gestação e seu uso criterioso. A divul gação desta temática
é de extrema importância devido aos riscos que mãe e feto estão expostos, pois, conhecendo-se os
medicamentos usados na gravidez e seus efeitos adversos, podem-se planejar intervenções
educativas dirigidas às gestantes e atividades de educação continuada para profissionais de saúde.
Palavra chave: Automedicação, educação em saúde, medicação na gestação.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

DIFICULDADES DE COMUNICAÇÃO ENTRE AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA E
DO PRONTO SOCORRO
Caroline Serafim Camargo
carolainecs@hotmail.com
Vanessa da Silva Motta Santiago
Glaucio Jorge de Souza
Carla Regina dos Santos Bento
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Rosana Tupinambá Viana Frazilli
Resumo do Trabalho:
Uma boa comunicação entre as equipes dos serviços de saúde proporciona uma melhor integração
da ação curativa com as de promoção e prevenção de saúde. Tivemos como objetivo a avaliação as
dificuldades de comunicação entre as Equipes de Saúde da Família e Pronto Socorro que foi
realizada em uma cidade do interior do estado de São Paulo, em uma instituição sob a
responsabilidade da prefeitura local dispondo de uma Unidade Mista com um Pronto Socorro e 3
unidades de Estratégia Saúde da Família. Contamos com um total de 25 funcionários destas
instituições. Nosso objetivo foi descrever as dificuldades de comunicação apresentadas pelos
profissionais da Estratégia Saúde da Família e as do Pronto Socorro. O presente estudo
caracterizou-se como uma pesquisa de campo exploratória com abordagem quanti-qualitativa. Ao
perguntamos aos entrevistados quais as principais dificuldades encontradas na comunicação entre as
duas equipes, dentre os médicos, 1 (4%) respondeu que os termos técnicos dificultam a integração e
7 (28%) responderam que outros motivos interferem; entre os enfermeiros, 6 (24%) disseram que
outros motivos afetam a comunicação; e finalmente entre os técnicos de enfermagem, 1 (4%)
respondeu que o autoritarismo dificulta a comunicação entre as equipes, 5 (20%) relatam a falta de
postura e 5 (20%) disseram que outros motivos dificultam a comunicação entre as equipes de ESF e
PS. A comunicação faz parte de um paradigma de um único sentido e é influenciada fortemente por
relações verticais e autoritárias nas práticas de saúde, criando uma relação de dependência, ou seja,
relações autoritárias nos pensamentos e atitudes que se configuram em subordinação, na imposição
e no conformismo, existindo incapacidade dos mesmos para o desenvolvimento da auto-orientação
e iniciativa própria. A falta de postura emergente nos profissionais da saúde é um fator negativo,
pois a mesma é transmitida através do comportamento e ações, fazendo muitas vezes com que os
pacientes não sigam as orientações que tenham aderencia a um tratamento, não aceitando as
condutas prescritas. O profissional da saúde tem por sua vez conciência de suas falhas na
comunicação, que podem ser melhoradas através da queda de barreiras pessoais, que causam
impedimento naturais na comunicação como: o uso de termos técnicos que muitas vezes não é
compreendido por todos, pois dependem de diferenças educacionais como formação profissional ou
cultural. Cabe a equipe conhecer os mecanismos de comunicação que facilitará o melhor
desempenho de suas funções em relação ao paciente, bem como melhorar o relacionamento entre os
próprios membros da equipe. Ao analisarmos os outros motivos para a dificuldade na comunicação,
utilizamos a técnica de similaridade temática de Bardim obtendo os seguintes resultados: Dentre os
médicos e os técnicos de enfermagem, a falta do fluxo de informações aparece como uma constante,
dificultando a comunicação, interferindo em suas condutas. Sem ela não há uma ampliação e
aperfeiçoamento dos sistemas que cada um compõe. Para os enfermeiros a falta de compromisso de
integrantes da equipe gera dificuldade no diálogo e interação, interferindo na assistência ao
paciente. Pudemos observar em cada entrevistado uma necessidade visível de uma melhor
comunicação entre essas equipes. Pois ocorreu um grande desinteresse dos profissionais em abordar

sobre a comunicação entre as equipes, levando-nos a questionar: Será que este assunto não é
importante ou incomoda, pois a comunicação só existirá se ambas as partes contribuírem.
Palavra chave: Comunicação, dificuldades, profissionais de saúde.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

A SUPER LOTAÇÃO NOS SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Vanessa da Silva Motta Santiago
carolainecs@hotmail.com
Caroline Serafim Camargo
Gláucio Jorge de Souza
Carla Regina dos Santos Bento
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Rosana Tupinambá Frazilli
Resumo do Trabalho:
Dentre os serviços de saúde que funcionam 24 horas, a Organização Pan-Americana de Saúde
destaca como unidade de urgência e emergência, o Pronto Socorro (PS), destinada a promover
serviços médicos requeridos com caráter de emergência e urgência para prolongar a vida ou
prevenir conseqüências críticas, os quais devem ser proporcionados imediatamente. Os Prontos
Socorros possuem como características inerentes o acesso irrestrito; o número excessivo de
pacientes; a extrema diversidade na gravidade no quadro inicial, tendo-se pacientes críticos ao lado
de pacientes mais estáveis; a escassez de recursos, a sobrecarga da equipe de enfermagem; o
número insuficiente de médicos; o predomínio de jovens profissionais; a fadiga; a supervisão
inadequada; a descontinuidade do cuidado e a falta de valorização dos profissionais envolvidos.
Nosso objetivo nesse presente estudo é destacar a alta demanda nos serviços de Urgência e
Emergência, com o intuito de conscientizar a população que utiliza esse serviço. Este estudo
caracteriza-se como pesquisa de campo exploratória com abordagem quanti-qualitativa. O presente
estudo foi realizado em uma cidade no interior do Estado de São Paulo em instituições sob a
responsabilidade da Prefeitura local, que dispõe de uma Unidade Mista de Saúde com um Pronto
Socorro funcionando às 24 horas ininterruptamente. Somatizamos 25 funcionários, dentre eles,
médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Ao perguntar às equipe do Pronto Socorro sobre as
características das pessoas que procuram pelo serviço, 24 (96%) dos entrevistados responderam que
a população busca nos PS, soluções rápidas para problemas que não são considerados de urgência, e
apenas 1 (4%) da equipe responderam que a população procura soluções rápidas para problemas
que realmente são considerado de urgência. A procura na assistência não está necessariamente
relacionada à complexidade dos problemas de saúde dos clientes. Os atendimentos muitas vezes
procedem de fatores como a falta de conscientização da população sobre o que é uma urgência ou
emergência, ou seja, o desconhecimento sobre os verdadeiros objetivos e funções dos serviços de
urgência e emergência. A baixa resolução dos serviços de atenção primária está diretamente ligado
a alta demanda dos serviços de emergência que são procurados muitas vezes por clientes com
problemas simples. Como citamos acima, é elevada a procura da população pelos serviços de pronto
atendimento, isso pode ser um estopim para um estresse tanto da equipe, que muitas vezes estão em
número insuficientes para tal procura, quanto para a população, que em muitos casos voltam para
suas casas insatisfeitas com o atendimento ali procurado. A alta demanda nestes serviços prejudica
diretamente sua resolução, implicando em uma dificuldade na assistência ao doente, falta de
instalações ideais para o atendimento, número insuficientes de profissionais, recursos materiais e
equipamentos limitados.
Palavra chave: Superlotação, serviços de saúde.
Inscrição como: Graduação

Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

FONOAUDIOLOGIA E ESTÉTICA FACIAL: ESTUDO DE CASO
Letícia Marques Kobel Diniz
leticiakobel@hotmail.com
Jéssica Thais Araújo Rodrigues
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Izabel Cristina Viola
Resumo do Trabalho:
Introdução Desde 2008, o Conselho Federal de Fonoaudiologia reconheceu que a atuação em
Motricidade Orofacial com finalidade estética é campo da Fonoaudiologia, que tem como objetivos
avaliar, prevenir e equilibrar a musculatura da mímica facial e/ou cervical, além das funções
orofaciais, buscando a simetria e a harmonia das estruturas envolvidas no movimento e na
expressão, resultando em favorecimento estético. O fato de o fonoaudiólogo dominar os
conhecimentos específicos acerca da movimentação muscular e das funções vitais, como respirar,
sugar, mastigar, deglutir e falar permite que a Fonoaudiologia estética transcorra de forma
harmônica e equilibrada, aplicando-se os conhecimentos em indivíduos normais. O objetivo geral
deste trabalho é analisar os resultados do “Programa de Aprimoramento Muscular em
Fonoaudiologia Estética Facial” (PAMFEF), idealizado por Tasca (2006). Os objetivos específicos
são a avaliação dos sujeitos pré e pós aplicação do programa e das instruções dadas no referido
programa ao aplicador. Método: A pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética da FATEA. Os sujeitos
leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido para a pesquisa. O estudo é do tipo
qualitativo, especificamente estudo de caso, realizado no Espaço Saúde Irene Augusto (Clínica
Escola) das Faculdades Integradas Teresa D’ Ávila FATEA, da cidade de Lorena – SP.
Participaram dois sujeitos do sexo feminino, de 52 e 55 anos. Os critérios de Inclusão e Exclusão,
segundo TASCA (2006), são excesso de acnes na pele; ter realizado tratamento à base de
isotretinoína via oral ou cirurgia facial nos últimos 6 meses, ter se submetido á bioplastia ou estiver
sob efeito da toxina botulínica. O “Programa de Aprimoramento Muscular em Fonoaudiologia
Estética Facial” (PAMFEF) consta de 20 sessões fonoaudiológicas, com duração aproximada de 45
m cada. Na primeira sessão é realizado o histórico do cliente, na segunda e terceira sessão são
aplicados os protocolos de avaliação. Da quarta até a décima nona sessão, serão aplicados os
exercícios propostos no programa. Na vigésima sessão são discutidos os resultados. A avaliação
consta de três protocolos que envolve aspectos morfológicos, funcionais e posturais (Protocolo
Geral), identificação de tensões, tonicidade e compensações (Protocolo Muscular) e informações
subjetivas reveladas por expressões e emoções (Protocolo de simetria e leitura facial). Os sujeitos
são filmados e fotografados no inicio e final das 20 sessões. Os exercícios aplicados tem por
objetivos: o relaxamento corporal, cervical e facial, Manipulações para aquecimento muscular
facial, realização de exercícios faciais, isotônicos, isométricos, isocinéticos e massagens,
termoterapia, crioterapia, manobras para estabilização da musculatura e exercícios respiratórios.
Resultados: A avaliação geral mostra que ambos os sujeitos melhoraram na postura corporal e
cervical, na simetria de olhos e bochechas e tonicidade da face. Na avaliação da simetria e leitura
faciais ambos os sujeitos tiveram as rugas primarias amenizadas na região de testa, glabela, ao redor
dos olhos, bochechas e lábios repercutindo em melhor simetria facial. Houve adequação do tono
muscular. A vascularização da face aumentou e com isso ganhou-se mais viscosidade. As fotos de
antes e depois do tratamento, foram avaliadas visualmente por 5 julgadoras, usando um protocolo
elaborado pelas pesquisadoras e orientadora. O resultado obtido em consenso foi de 50% de
melhora do aspecto visual da face. Os protocolos propostos pelo programa foram instrumentos

eficientes para a organização dos dados. Conclusão: O programa foi eficaz e os resultados
alcançados foram satisfatórios tanto para as pesquisadoras quanto para as clientes.
Palavra chave: Estética Facial, fonoaudiologia, PAMFEF.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Fonoaudiologia
Modalidade: Painel

DIFICULDADES DA EQUIPE DE ENFERMAGEM, EM TRANSMITIR INFORMAÇÕES
A GESTANTE HIPERTENSA
Ana Carolina Calheiros de Melo
carolkalheiros@gmail.com
Daniella Cristina de Lima Lemos
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Rosana Tupinambá Viana Frazili
Resumo do Trabalho:
A hipertensão arterial é a doença que mais freqüentemente complica a gravidez,presente em 5 a
10% das gestantes,é hoje a responsável pelo maior índice de morbidade e mortalidade materna e
perinatal.Em países em que o pré-natal não é adequado,estima-se que 50.000 mulheres morrem por
ano.No Estado de São Paulo, é a primeira causa de mortalidade materna chegando a 35% dos óbitos
decorrentes da Doença Hipertensiva Especifica na Gestação (DHEG). O acompanhamento ao prénatal periódico é necessário para que a gravidez evolua com segurança.A hipertensão gestacional é
uma patologia crônica,com discreta elevação dos níveis pressóricos,é caracterizada quando a
diastólica for maior ou igual a 90mmHg,e a sistólica maior ou igual a 140mmHg.A DHEG é
diagnosticada por volta da vigésima semana sendo necessário o acompanhamento quinzenal da
gestante e semanalmente após a trigésima semana. Nossos objetivos foram identificar possíveis
falhas na comunicação da equipe de enfermagem e as formas adotadas no atendimento a gestante,
referente à hipertensão arterial.O estudo de natureza descritiva exploratória, quantitativa.Foi
realizado em um Ambulatório Municipal de Saúde da Mulher (ASM), de uma cidade do Vale do
Paraíba.Participaram do estudo 72 gestantes de todas as idades, acompanhadas no ASM. No estudo
65 das entrevistadas (90,2%) não receberam qualquer esclarecimento a respeito da possibilidade do
aumento de sua P.A; apenas 7(9,7%) foram informadas sobre esta possível intercorrência durante a
gestação. As orientações recebidas foram em 2(2,7%) dos casos fornecidas pelo médico, 3(4,1%)
pela enfermeira e 2(2,7%) pela família. Quanto ao teor das explicações, 2(2,7%) foram informadas
sobre sinais e sintomas, 3(4,1%) da importância do repouso e 2(2,7%) sobre a alimentação.Apesar
de não se conhecer a causa da hipertensão gestacional, os casos têm aumentado nos últimos anos,
apresentando uma incidência significativa nas gestantes com alimentação inadequada, sendo esta
um fator essencial para o crescimento, e desenvolvimento materno fetal.No período gestacional
torna-se essencial uma orientação alimentar adequada à gestante a fim de se prevenir o
aparecimento da hipertensão gestacional.De forma geral as informações fornecidas às mulheres
sobre a DHEG, durante o pré-natal são muitas vezes insuficientes ou não compatíveis com seu grau
de entendimento; contribuindo para que não sejam estabelecidas, pelas gestantes medidas
profiláticas e um acompanhamento adequado.As gestantes de nosso estudo que possuíam
esclarecimentos sobre a DHEG, eram devido às informações repassadas pela família, e
amigos.Consideramos que identificar os conhecimentos adquiridos pelas pacientes em relação à
patologia, é importante para se entender e aceitar melhor o tratamento e as orientações dadas pelos
profissionais.A comunicação em enfermagem se constitui um instrumento básico para o cuidado de
enfermagem.Esta competência quando usada de modo terapêutico ir á permitir a enfermeira atender
as pacientes em todas as suas dimensões.A equipe que realiza o pré-natal pode oferecer as gestantes
informações sobre a DHEG de modo geral, adequando às formas de orientação e o conteúdo, ao
grau de entendimento deste público específico.Este cuidado na assistência a gestante contribui para
uma gestação menos conturbada e com mais benefícios para a mãe e o feto.Segundo o PAISM/MS,
a assistência pré-natal constitui um conjunto de procedimentos clínicos e educativos, com o
objetivo de promover a saúde e identificar precocemente problemas que possam resultar em risco

para a saúde da gestante e do concepto.Com este estudo pretendemos chamar a atenção, dos
profissionais que trabalham diretamente com as gestantes no pré-natal, sobre a importância da
orientação à paciente. Concluímos que as informações fornecidas pela equipe esta aquém do
esperado para uma assistência de qualidade no pré-natal, que tem a função de preparar e orientar as
gestantes acerca da gravidez, parto, puerperio e suas intercorrências.
Palavra chave: Conhecimento, hipertensão, gestante.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

AS REPRESENTAÇÕES SOCIAS DE AUXILIARES DE ENFERMAGEM SOBRE O
ALOJAMENTO CONJUNTO PEDIÁTRICO
Eliana da Silva Bastos
elianasilvabastos@yahoo.com.br
Eliana da silva bastos
Jocimara ramos da mota Alves
Simone Confalone Moreira
Simone Regina Rodrigues Moreira
Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Prof. Rosemeire Isabel Ramos Análio
Resumo do Trabalho:
A doença é um evento que altera as condições psicológicas e sociais da crian ça, gerando
sentimentos negativos de medo, angústia, decorrentes da dor e dos procedimentos que se adota por
ocasião de uma possível hospitalização. A hospitalização infantil gera conflitos nos sujeitos
envolvidos: a criança, a família e a equipe de saúde. Em 13 de julho de 1990, com a promulgação
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a Lei nº 8.069, crianças e adolescentes passaram a
serem sujeitos de direitos. O ECA em seu Art.12º contempla o direito de permanência de um
acompanhante em período integral até o momento da alta hospitalar. OBJETIVOS: este estudo tem
como objetivo apreender e analisar as representações sociais dos auxiliares de enfermagem de uma
unidade de internação pediátrica de um Hospital Geral do Vale do Paraíba, em relação à presença
do acompanhante durante a prestação de cuidados à criança. MATERIAL E MÉTODO: o estudo é
descritivo de abordagem qualitativa, o referencial metodológico é o da Teoria das Representações
Sociais e foi submetido à apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade de
Taubaté, obedecendo a Resolução nº 196/1996 do Conselho Nacional de Saúde, aprovado com
protocolo nº 152/10. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas e o material resultante das
transcrições foi submetido à análise de conteúdo e agrupado em áreas temáticas. RESULTADOS:
quanto aos sujeitos há predominância do sexo feminino, em relação à faixa etária 47% está entre 20
a 30 anos, são solteiras e a maioria não possui filhos, concluíram curso de formação profissional na
década de 2000, não realizaram curso na área de saúde da criança e do adolescente, trabalham na
área há um ano, não receberam capacitação em alojamento conjunto, desconhecem a legislação
pertinente, em relação ao acompanhante afirmam que traz segurança à criança e sentem benefícios
em relação a sua prática profissional, os procedimentos de difícil realização na presença do
acompanhante são os invasivos; principalmente a punção venosa muito freque nte em Pediatria,
quanto aos cuidados exclusivos da enfermagem mencionaram a medicação. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: Mesmo tendo completado 20 anos em 2010 o ECA precisa ser mais divulgado aos
profissionais que atendem à criança e o adolescente em quaisquer de seus direitos, desde a sua
formação profissional e até mesmo em educação contínua capacitando-os para uma assistência
qualificada.
Palavra chave: Criança, alojamento conjunto, auxiliares de enfermagem.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

INTERAÇÃO DO IDOSO NA ESCOLA DE SAMBA
Patrícia de Oliveira Máximo
pd_maximo@hotmail.com
Juliano Xavier Rodrigues
Alessandra Marcia Soares de Castro
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Claúdia Lysia de Oliveira Araújo
Resumo do Trabalho:
A participação do idoso na escola de samba traz para o idoso uma melhor qualidade de vida
proporcionando uma melhor comunicação, expressão verbal e não verbal, uma satisfação de viver.
Esta pesquisa tem como objetivo conhecer os sentimentos dos idosos mediante sua interação nas
atividades dentro da escola de samba, relacionado com sua qualidade de vida e bem-estar.
Participaram do estudo 34 sujeitos com idade de 60 anos ou mais, sendo 13 homens e 21 mulheres,
que participavam na Escola de Samba de uma cidade do fundo do vale Paraíba, SP. 59% eram de
etnia branca, 14% negra, onde 23,5% dos homens eram casados, 12% separados, 3% viúvos, já em
relação às mulheres 20,5% eram casadas, 6% separadas, 6% solteiras e 29% eram viúvas. Em
relação à situação previdenciária 70% dos participantes declararam ser aposentados e apenas 30%
não é aposentado. Observou-se que 29% dos participantes faziam parte da escola de samba há entre
1-10 anos, 12% de 10-20 anos, 6% de 40-50 anos, e apenas 6% de 50 anos ou mais. Trata-se de um
estudo quali-quantitativo-descritivo, no qual foram utilizados como instrumentos de coleta de dados
um questionário semi-estruturado, com dados sócio-demográficos e a opinião dos idosos
participantes. As análises descritivas dos dados revelaram que a interação do idoso com a escola de
samba, apresenta benefícios psicossociais, de auto-estima, auto cuidado, saúde, contribuindo assim
para a melhoria de sua qualidade de vida.
Palavra chave: Idoso, dança, qualidade de vida, lazer.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE DO IDOSO: UMA REVISÃO CIENTÍFICA
Fabiano Fernandes de Oliveira
fabianojhs@yahoo.com.br
Adrieli Aparecida Costa Rocha
Ivaneide da Silva Moraes
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Resumo do Trabalho:
O envelhecimento, enquanto fenômeno biológico,apresenta-se em cada ser humano idoso de modo
singular e único. Se quantificássemos o envelhecimento através dos decréscimos da capacidade de
cada órgão, a velhice poderia ser interpretada como uma etapa de falência e incapacidades na vida.
No entanto, enquanto processo natural e previsto na evolução dos seres vivos percebe-se que a
pessoa não fica incapacitada porque envelhece. Ou seja, a pessoa não necessita da totalidade de sua
reserva funcional para viver bem e com qualidade. Desse modo, velhice não deve ser considerada
como doença, pois as doenças mais comuns nessa etapa da vida são preveníveis, diagnosticáveis e
tratáveis. A partir desta constatação escolheu-se o tema desta pesquisa na qual buscamos através de
uma revisão científica da literatura nas bases de dados da LILACS, SciELO e Google Acadêmico e
foram selecionados 10 artigos publicados no período de 2000 a 2010, com o intuito de estudar e
entender melhor a questão das políticas públicas que permeiam a saúde do idoso. Como resultado
da nossa pesquisa observamos que os programas so ciais e de saúde do idoso devem buscar
responder à necessidade e desmistificar os (pré)conceitos a respeito da velhice, ancorados na
moderna ciência do envelhecimento, para a construção de condições socioculturais propícias para
uma velhice digna e prazerosa. Assim, construiremos um país constituído de cidadãos, pessoas
incluídas e acolhidas em políticas sociais e de saúde, não importando sua faixa etária.
Palavra chave: Políticas Públicas, idoso, programas de atenção.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

ATEROSCLEROSE: UMA REVISÃO CIENTÍFICA
Fabiano Fernandes de Oliveira
fabianojhs@yahoo.com.br
Melany Celina de Melo Soares
Marceli Daiany Lemes
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Ms Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Resumo do Trabalho:
As doenças cardiovasculares estão relacionadas com o processo aterosclerótico e o metabolismo dos
lipídios. A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica de origem multifatorial que ocorre em
resposta à agressão endotelial, acometendo principalmente a camada íntima de artérias de médio e
grande calibre. A doença coronariana é a primeira causa de mortalidade nos países desenvolvidos.
Estão sendo realizados esforços por parte desses países para determinar os fatores de risco que são
mais importantes para desenvolver doença isquêmica, e assim, planejar estratégias de prevenção
primária e identificar pessoas com risco de apresentar um novo episódio coronariano agudo. Na
prevenção primária, pacientes são identificados de acordo com os clássicos fatores de risco para
doença cardiovascular, incluindo idade, sexo, pressão arterial sistólica, colesterol total e HDL,
diabetes mellitus, tabagismo e hipertrofia ventricular esquerda. A partir desta constatação escolheuse o tema desta pesquisa na qual buscamos através de uma revisão científica da literatura nas bases
de dados da LILACS, SciELO e Google Acadêmico onde foram selecionados 13 artigos publicados
no período de 2000 a 2010, com o intuito de estudar e entender melhor a temática da Aterosclerose
e como resultado da nossa pesquisa observamos que a literatura, apesar de ainda controversa, indica
como altamente relevante o emprego de marcadores laboratoriais não tradicionais para aterosclerose
na avaliação do risco cardiovascular do paciente. Entretanto, ainda não foi sedimentado como tais
marcadores podem ser utilizados na prática clínica para a identificação de risco para doença
cardiovascular.
Palavra chave: Aterosclerose, marcadores laboratoriais, saúde.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

TUBERCULOSE PULMONAR NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE: UMA REVISÃO
CIENTÍFICA
Fabiano Fernandes de Oliveira
fabianojhs@yahoo.com.br
Liliane Aparecida da Silva
Talita Teixeira de Carvalho França
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Resumo do Trabalho:
Conhecida há milhares de anos, a tuberculose é uma das doenças infecciosas que mais mortes tem
causado em todo o mundo, ocasionando anualmente mais de 2 milhões de óbitos e 8 milhões de
novos casos. Causada pelo Mycobacterium tuberculosis, essa doença apresenta um sério impacto no
País, apresentando a estimativa anual de 129.000 novos casos. Entretanto, a rede de serviços de
saúde notifica apenas 80 mil a 90 mil casos clínicos. O Brasil apresenta o mais elevado número de
casos da América Latina (53,4 novos casos/100.000 habitantes), sendo o sexto país do mundo com
maior incidência de TB. A estratégia de controle da TB tem sido elaborada por programas
governamentais. Eles consistem, basicamente, em diagnosticar e tratar os casos de TB o mais
rapidamente possível, a fim de interromper a transmissão e evitar a difusão da doença. A partir
desta constatação escolheu-se o tema desta pesquisa na qual buscamos através de uma revisão
científica da literatura nas bases de dados da LILACS, SciELO e Google Acadêmico onde foram
selecionados 15 artigos publicados no período de 2000 a 2010, com o intuito de estudar e entender
melhor a temática da tuberculose pulmonar no Brasil. Como resultado da nossa pesquisa observouse que o desenvolvimento de metodologias mais acessíveis para ser implantadas na rotina
laboratorial, principalmente na rede de saúde pública, tem sido alvo de vários grupos de pesquisa,
inclusive no Brasil. Têm sido realizados estudos buscando caracterizar as mutações encontradas nos
isolados de M. tuberculosis de pacientes de diferentes regiões para, então, adequar uma metodologia
de diagnóstico mais preciso. Dessa forma, duas proposições devem ser sugeridas: a primeira delas é
alertar os profissionais para a necessidade de uma anamnese minuciosa, visando à investigação dos
principais fatores associados à tuberculose pulmonar; e a segunda é enfatizar a urgência de se
investir na rede pública de saúde a fim de melhorar a qualidade dos métodos de diagnóstico, pois a
baciloscopia apresenta baixa sensibilidade.
Palavra chave: Tuberculose pulmonar, rede publica, doença infeccios.

Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

ESPIRITUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM: UMA REVISÃO
CIENTÍFICA
Fabiano Fernandes de Oliveira
fabianojhs@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Rosana Tupinambá Viana Frazili
Resumo do Trabalho:
A espiritualidade pode ser definida como uma propensão humana na busca do significado para a
vida por meios de conceitos que transcendem o tangível; Um sentido de conexão com algo que é
maio r que si próprio, que pode ou não incluir uma participação religiosa formal. Convém definir
neste cenário que a religiosidade e a espiritualidade, apesar de relacionadas, não são claramente
descritas como sinônimo. A religiosidade envolve sistematização de culto e doutrina
compartilhados por um grupo. A espiritualidade referencia a questão sobre os significados do
propósito de vida, e a justificativa para existência do homem. A enfermagem sempre teve na suas
prática a preocupação de assistir o cliente nas suas necessidades biopsicossocial e espiritual. Com o
objetivo de levantar e analisar artigos científicos relacionados à Espiritualidade na assistência de
enfermagem. Foi realizado um levantamento bibliográfico de publicações indexadas nas bases de
dados LILACS e SCIELO no período de 2000 à 2010, usando as palavras – chave: Espiritualidade,
Enfermagem, Assistência. A análise seguiram os seguintes parâmetros: 1) Espiritualidade como
componente ético do indivíduo que escolhe a enfermagem. 2) Espiritualidade como parte da
formação do enfermeiro. 3) Espiritualidade na assistência básica ao ser humano. Foram encontrados
inicialmente 500 artigos; em avaliação mais restrita foram analisados 15 artigos os quais se
dividiram em 3 temáticas: Quatro artigos trazem a questão da espiritualidade como valor ético na
escolha da profissão de enfermagem. Seis artigos discutem a enfermagem como uma missão divina,
e que possui uma formação moral baseado no princípio cristão da caridade, da compaixão e da
misericórdia. Cinco artigos relatam que o ser humano é constituído por alma ou espírito e corpo ou
matéria, sugererindo aos enfermeiros o conhecimento dos princípios básicos da espiritualidade para
o desenvolvimento da assistência em saúde. Identificamos tendência nessa esfera que denotam uma
espiritualidade mais atrelada à religião, a análise dos artigos revela-se fascinante, principalmente
pelo fato de termos encontrado referências atuais, textos nos quais enfermeiros se preocupam em
discutir cuidados com qualidade ao ser humano e a revisão dos currículos de enfermagem com o
intuito de desenvolver uma formação mais voltada para o olhar holístico. A pesquisa não se esgota
aqui como absoluto; dará suporte para uma pesquisa de campo com um aprofundamento reflexivo.
Palavra chave: Espiritualidade, assistência, enfermagem.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

GESTANTES: DISTÚRBIOS DO SONO
Patricia Cristina Alves
marcelofeitosa.santos@gmail.com
Patrícia Cristina Alves
Pâmela Cristine de Carvalho
Marcelo dos Santos Feitosa
Ana Lucia De Faria
Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Prof. Teresa Célia de Mattos Moraes dos Santos
Resumo do Trabalho:
As mulheres apresentam mais distúrbios do sono que os homens. Fato esse relacionado com o ciclo
menstrual, a gravidez e a menopausa devido às alterações hormonais. Com isso, seu organismo
sofre modificações físicas e emocionais que interferem na qualidade do sono. Esta pesquisa avaliou
a qualidade do sono em 30 gestantes, as quais passaram em consulta de pré-natal em um Centro de
Saúde do vale do Paraíba paulista. Trata-se de uma pesquisa descritiva e quantitativa. Os dados
foram coletados no período de um mês, entre os meses de junho e julho de 2010 e para a coleta foi
utilizado o questionário do Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh (IQSP). No que se refere ao
estado civil, 22 (73,33%) eram casadas, a faixa etária variou entre 16 e 44 anos, sendo a
predominância 9 (30%) entre 25 e 28 anos. Em relação aos filhos predominou que as gestantes já
possuíam filhos, sendo 21 (70%) com filhos na faixa etária entre oito meses e 19 anos, e somente 9
(30%) eram primíparas. Em relação ao trabalho, 16 (53,33%) delas trabalhavam. Quanto a
realização de atividade física, somente 1 (3,33%) praticava atividade física. No que se refere ao
trimestre gestacional, 6 (20%) encontravam-se no primeiro trimestre, 9 (30%) no segundo trimestre
e 15 (50%) no terceiro trimestre. Os resultados obtidos quanto à qualidade do sono evidenciam que
22 (73,33%) das gestantes possuem escores maiores que cinco o que indica má qualidade do sono.
Quanto ao cochilo diurno, 17 (56,67%) gestantes não cochilavam. Observou-se que a gestação está
associado ao aparecimento de sintomas que desaparecem após o parto, principalmente a insônia.
Conclui-se que o ciclo gravídico-puerperal é um período peculiar de mudanças e de novas
experiências para as mulheres. Esse momento revela-se também como um fator determinante para
as alterações do padrão de sono das gestantes.
Palavra chave: Transtornos do sono, privação do sono, gestante.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

INCIDÊNCIA DE ENTEROPASITOS EM CRIANÇAS DE 01 A 12 ANOS, EM
LOCALIDADE RURAL DE UM MUNICIPIO DO INTERIOR PAULISTA
Rosa Maria Christino
rosa.maria3477@hotmail.com
Adriana Ferreira Oliveira
Nathalia de Jesus Moreira
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Maria Joana de Lima Martins
Resumo do Trabalho:
Objetivo: verificar a intensidade de enteroparasitos em crianças de 01 a 12 anos residentes em
localidade rural, município do interior paulista. Métodos: estudo exploratório, analítico descritivo
com abordagem quantitativa, que tomou como amostragem a coleta de fezes, de 80 crianças, sendo
analisadas em laboratório através do Método de Hoffman, Pons e Janer, 1934. Foi aplicado um
formulário aos pais ou responsáveis. Foi garantido o anonimato e a liberdade de recusa de
participação, sem punição e prejuízo aos participantes. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética
em Pesquisa das Faculdades Integradas Teresa D`Ávila, Lorena/SP, em 24/02/10, protocolo nº.
101/2009. Resultados: Das 80 amostras (100%) analisadas, 24 (30%) apresentaram positividade:
Giardia lamblia presente em 10 amostras (12,50%), Entamoeba histolytica em 02 amostras (2,5%),
Endolinax nana em 01 amostra (1,25%), associações entre Entamoeba coli e Entamoeba histolytica
em 10 amostras (12,50%) e Entamoeba coli, Entamoeba histolytica e Giárdia lamblia em 01
amostra (1,25%). Conclusão: Foram analisadas 80 amostras e o parasito ma is freqüente foi a
Giardia lamblia. Os principais fatores predisponentes foram: escolaridade (1º grau incompleto),
instalação sanitária (fossa) e água (sem tratamento). Os resultados positivos foram encaminhados ao
médico da unidade de saúde local.
Palavra chave: Crianças, incidência, enteroparasitos, fatores predisponentes.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

CÂNCER DE PRÓSTATA: TRATAMENTO RADIOTERÁPICO X SEXUALIDADE
Fernanda Siani Leandro
fs.leandro@bol.com.br
Andrea Aparecida Costa Fernandes
Fernanda Siani Leandro
Giselli Santos de Oliveira
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Resumo do Trabalho:
Este trabalho tem como finalidade avaliar o impacto da qualidade de vida sexual em homens com
câncer de próstata, após seis meses da realização do tratamento radioterápico O Câncer de próstata
(CP) transformou-se num grande problema de saúde, com morbidade, mortalidade e perda de
qualidade de vida significativa, e acima de tudo, custos substanciais às sociedades nas quais a
expectativa de vida é maior. É considerado o câncer da terceira idade, sendo que cerca de três
quartos dos casos no mundo ocorrem a partir dos 65 anos. A mortalidade por CP apresenta uma
magnitude menor que a incidência, contudo o perfil ascendente é semelhante. Tratar-se de um
câncer de bom prognóstico, quando diagnosticado e tratado oportunamente. Portanto, programas de
controle da doença são aplicáveis para redução da mortalidade. Os principais fatores de risco para o
desenvolvimento desta patologia incluem a idade avançada, etnia, hereditariedade, a dieta altamente
calórica e hormônios masculinos, sendo o envelhecimento o mais significante. Trata-se de um
estudo de revisão bibliográfica sendo 7 obtidos pelo Scielo (2003 – 2009) 1artigo de uma revista
cientifica americana (2007) e através de livros e manuais acadêmicos (2006 – 2009), abordando a
temática câncer de próstata, sexualidade masculina e radioterapia. Existem diversas opções de
tratamento, entretanto os únicos tratamentos passíveis de cura são: cirurgia, radioterapia externa,
braquiterapia e crioterapia. A radioterapia é uma modalidade terapêutica que utiliza radiações
ionizantes, ao causar danos ao DNA de uma célula a radiação pode inviabilizar a sua reprodução, ou
seja, conduzir à sua morte ocasionando a regressão tumoral. Disfunção erétil é uma seqüela comum
após radioterapia externa ou braquiterapia para câncer de próstata. Existem diversas estruturas
circundantes a próstata que são imprescindíveis para a capacidade de ereção e que recebem uma
dose alta de radiação, como o bulbo peniano, corpo cavernoso, artéria pudenda acessória e artéria
pudenda interna. Um dos grandes obstáculos à promoção da saúde dos homens são esses aspectos
relacionados à percepção da crise da masculinidade e aos sentidos atribuídos a sexualidade,
produzindo reflexos no campo da saúde, revelando dificuldades na promoção de medidas
preventivas que demandem a discussão da representação, entre eles a prevenção e tratamento do
câncer de próstata. Incluir a participação do homem nas ações de saúde é, no mínimo, um desafio,
por diferentes razões. Uma delas se refere ao fato de, em geral, o cuidar de si e a valorização do
corpo no sentido da saúde, também no que se refere ao cuidar dos outros, não serem questões
colocadas na socialização dos homens.
Palavra chave: Câncer de próstata, sexualidade masculina e radioterapia.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

O CUIDADO MULTIPROFISSIONAL A UMA CRIANÇA PORTADORA DE
AMIOTROFIA ESPINHAL INFANTIL
Elizangela Pinto Magalhães Vieira
lili28enf@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Glauci Jorje de Souza
Resumo do Trabalho:
A atenção à saúde abrange dois modelos o hospitalar e o domiciliar. O cuidado domiciliar está
ressurgindo como um novo campo de conhecimentos e habilidades de uma equipe multiprofissional
considera-se importante a capacitação do profissional permitindo sua atuação nas várias áreas
relacionadas ao cuidar. Dentre as várias patologias que requer um cuidado multiprofissional
destacaremos neste estudo a Amiotrofia Espinhal Infantil (AME), doença que pode levar a paralisia
gradual dos músculos com rápido confinamento ao leito, comprometimento respiratório que faz
necessária a ventilação mecânica. O presente estudo analisou o perfil dos familiares cuidadores de
uma criança acometida pela AME, o entendimento dos familiares relacionados à evolução da
doença e suas dificuldades para o enfrentamento e a opinião dos familiares relacionadas aos
cuidados prestados pela equipe multiprofissional do Home Care. Este estudo caracteriza-se como
uma pesquisa de campo do tipo exploratória com abordagem qualiquantitativa, para realização desta
pesquisa foi aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas. Para analise dos dados
desta pesquisa, foi utilizado o método de analise de conteúdo de acordo com Bardin. De acordo com
os resultados deste estudo podemos concluir que a maioria dos sujeitos desta pesquisa é do sexo
feminino, possuem o segundo grau. Quanto ao relacionamento observamos que a mãe tem um
relacionamento muito próximo com o paciente, é cuidadora direta e está presente às 24 horas
diárias. A partir das falas dos participantes, percebe-se um entendimento do significado da doença
com expressão de sentimentos de medo, perda e dificuldades para enfrentamento. A questão da
melhoria da assistência prestada ao cliente com a inclusão do tratamento domiciliar pode ser
evidenciada, através de avaliações positivas sobre a atuação dos profissionais. O conhecimento de
aspectos específicos sobre a doença tem capacitado os familiares há uma maior cobrança no que se
refere à assistência prestada pela equipe profissional. Evidencia neste estudo a necessidade de um
melhor preparo técnico dos profissionais objetivando alcançar, a satisfação do cliente e atender os
anseios dos familiares.
Palavra chave: Atendimento domiciliar, equipe multiprofissional, amiotrofia espinhal infantil,
família.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

IDOSO INSTITUCIONALIZADO: O QUE SENTE, PERCEBE E DESEJA?
Nicoli Aparecida do Prado Ribeiro
nicoliribeiro@hotmail.com
Hércules de Oliveira Carmo
Janaina Roma Azen Rangel
Patrícia de Oliveira Máximo
Juliano Xavier Rodrigues
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Resumo do Trabalho:
Este trabalho trata-se de uma nova realidade que vem surgindo, o crescimento da população idosa
em todo o mundo e o despreparo da sociedade e da família frente a este processo. O idoso perante
esse processo de institucionalização passa por várias etapas, numa transformação rápida (sem
qualquer autonomia para decidir sobre sua vida) deixa sua casa, um ambiente familiar, e passa a
conviver com regras, um novo lugar, com pessoas desconhecidas. O objetivo deste estudo foi
identificar o que este idoso sente, percebe e deseja diante de todas estas mudanças; mostrar os
sentimentos que envolvem este idoso. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
FATEA. Participaram 14 idosos (60 anos e mais) residentes há pelo menos um ano na ILPI, que
atendiam aos requisitos básicos da pesquisa. Os instrumentos foram preenchidos pelos
pesquisadores. Por meio deste estudo pode-se observar um predomínio de idosos do sexo feminino,
entre 70 a 80 anos, solteiros, os motivos que os levaram a instituição, ficar sozinho. O presente
estudo traz relatos importantes dos idosos sobre todo este processo de institucionalização, onde
pode-se concluir que apesar de tanta tecnologia e evolução, existe ainda um grupo de pessoas sem
apoio da sociedade e da família, que querem viver, ser feliz, tem sentimentos, desejos, percebe que
seu espaço diminui e sem outra alternativa resta a instituição.
Palavra chave: Idoso, institucionalização, sentimento.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

A REPRESENTAÇÃO SOCIAL DA MORTE PARA O RECÉM FORMADO
ENFERMEIRO
Graziélli Teixeira da Rocha
grazielli_teixeira@hotmail.com
Talyne Byane Farabello
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Rosana Tupinambá Viana Frazili
Resumo do Trabalho:
Este trabalho objetivou analisar a representação social de enfermeiros recém formados atuantes no
âmbito hospitala r, a cerca do suporte da formação acadêmica em relação à morte. Para análise
recorremos ao procedimento Desenho – Estória idealizada por Walter Trinca e a Teoria da
interpretação de Paul Ricoeur. O estudo de caráter qualitativo foi realizado em quatro enfermeiros
recém formados atuantes em âmbito hospitalar. Dois sujeitos possuem a qualificação de técnicos de
enfermagem e dois sujeitos não possuem essa qualificação. O estudo foi composto de duas etapas: a
solicitação da realização do desenho com a temática da Morte e após uma entrevista contendo três
perguntas abertas. A análise foi realizada inicialmente averiguando as características dos desenhos;
e após as entrevistas foram comparados com a literatura atual. Como resultados observamos que os
enfermeiros atuantes na área hospitalar apresentam diversas dificuldades emotivas com relação à
morte. Observamos discursos que evidenciaram a insuficiência da formação acadêmica e a
dificuldade de lidar com a morte.
Palavra chave: Representção social, enfermegem, morte, formação.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

O USO DAS DROGAS NA ENFERMAGEM: UNIVERSITÁRIOS SOB PRESSÃO
COLOCAM PACIENTES EM PERIGO
Graziélli Teixeira da Rocha
grazielli_teixeira@hotmail.com
Talyne Bayne Farabello
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Gláucio Jorge de Souza
Resumo do Trabalho:
O uso das drogas, nas sociedades primitivas, sempre esteve ligado à medicina e a enfermagem. A
droga era algo que ser via de ligação entre o divino e o humano. Nos últimos anos, percebe-se um
aumento do uso de drogas entre médicos e enfermeiros, pois estes são profissionais vulneráveis a
essa dependência por lidarem em seu trabalho. Consideramos que o uso de drogas por profissionais
de saúde pode interferir no seu próprio autocuidado e, conseqüentemente, no cuidado ao outro.
Assim, tivemos o interesse de procurar saber na literatura com que freqüência acontece o uso de
drogas nas universidades e faculdades de enfermagem, e quais os motivos que levam um
profissional de saúde a realizar esse ato. Esse estudo tem por objetivo relatar o uso de drogas nos
centos universitários, estágios ou até mesmo em outros locais, mas sempre sob pressão do curso. A
metodologia é uma revisão de literatura de quatro artigos no período de 2004 a 2008 sobre o tema
discutido. O uso de drogas por universitários está crescendo, principalmente nos cursos
relacionados à saúde. Temos por refletir sobre os fatores que podem levar o profissional de saúde,
em especial o enfermeiro, a fazer uso de drogas lícitas ou ilícitas. Muitas vezes as drogas são
utilizadas na tentativa de minimizar a pressão feita pelos Professores nos estágios. O efeito da droga
altera o comportamento, o raciocínio lógico, a tomada de decisões e a execução de procedimentos
especializados, colocando em risco a vida das pessoas sob seus cuidados e comprometendo a sua
própria saúde. estacam-se o estudo que apontam estudantes como mais suscetíveis à dependência de
determinadas drogas devido à maior possibilidade de auto-administração e livre acesso a tais
substâncias em seu trabalho. Muitas vezes as drogas são utilizadas na tentativa de minimizar ou
reverter a síndrome de desgaste. Com isso desenvolvem outros desequilíbrios e infringem os
preceitos éticos e estéticos da profissão, pois o efeito da droga altera o comportamento, o raciocínio
lógico, a tomada de decisões e a execução de procedimentos especiafizados, colocando em risco a
vida das pessoas sob seus cuidados e comprometendo a sua própria saúde. Concluiu-se que na
abordagem da prevenção, deve-se trabalhar com metodologias participativas e valorizar as
experiências pregressas dos alunos, o convívio familiar e grupal, e as características individuais.
Recomenda-se atenção aos fatores protetores.
Palavra chave: Drogas, enfermagem, paciente.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

A PERSPECTIVA DA PROFISSÃO DE CUIDADOR DE IDOSO
Janaina de Oliveira França
oliver_janna@yahoo.com.br
Mariana Nogueira de M. Alves
Grasiele da Silva
Janine Maria Pereira
Roberta Ribeiro da Silva
Janaina de Oliveira França
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Resumo do Trabalho:
O cuidador é a pessoa que oferece cuidados para suprir a incapacidade funcional, temporária ou
definitiva do idoso. A tarefa de cuidar inclui ações que visam auxiliar o idoso impedido fisicamente
ou mentalmente, a desempenhar tarefas práticas de atividades de vida diárias e de autocuidado. A
classificação Brasileira de ocupações do Ministério do trabalho descreveu esta profissão e
categorizou no código5162-10. Foi realizado uma revisão bibliográfica na base de dados da Scielo,
no período dos últimos cinco anos. Concluiu-se que a historia do cuidado humano e a historia do
cuidado ao cuidador tem uma ligação importante, no entanto, o foco da atenção sempre foi mais
voltado para o cuidado do outro, o ser doente, mas nunca o cuidado ao cuidador. Quem garante ao
cuidador, em seu trabalho, o alivio do sofrimento e manutenção da dignidade em meio ás
experiências de vida e de morte? As pessoas que cuidam, sejam elas profissionais ou não, acabam
por sofrer um grande desgaste emocional, porem passam á idéia de que cuidam também de si.
Ocorre que cuidar e ser cuidado envolve relação de gente com gente. Nesse sentido, o individuo
precisa-se preocupar consigo mesmo e dar lugar a necessidade de gregária, de sentir-se amparado
por alguém. Essa é uma necessidade também do profissional que cuida. Acredita-se que um
cuidador que se sente zelado e valorizado no seu ambiente de trabalho, certamente saberá devolver
este cuidado, quando se fizer necessário.
Palavra chave: Idoso, enfermagem, cuidador.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

DINÂMICA EDUCATIVA SOBRE AMAMENTAÇÃO PARA GESTANTES: ESTUDO
EXPERIMENTAL, CONTROLADO E RANDOMIZADO.
Luciana Aparecida Fernandes
lucianafernades@gmail.com
Nathália Cristina de Almeida Teodoro
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Catarina Rodrigues
Resumo do Trabalho:
Realizou-se um estudo experimental, controlado e randomizado em uma Unidade Ambulatorial de
Saúde da Mulher de uma Estância Turística e Religiosa do Vale do Paraíba Paulista, com o objetivo
de verificar o aprendizado das gestantes em relação ao ato de amamentar corretamente,
especificamente elaborar uma dinâmica em grupo que possa ensinar de maneira correta e simples à
gestante quanto aos passos da amamentação e seus benefícios, conscientizar e prevenir um possível
desmame precoce e avaliar a absorção do conteúdo aplicado. A amostra foi composta por 60
gestantes, distribuídas em grupo experimental, onde receberam orientações com palestras
educativas, uso de bonecos e balões de ar simulando seio materno, cartazes e dinâmica para
verificar o aprendizado, e grupo controle, que receberam orientações somente com palestra
educativa. Os dados foram obtidos através um questionário semi-estruturado, aplicado antes da
intervenção/palestra, avaliando o conhecimento prévio das gestantes, e após, para verificar o
conhecimento adquirido. As análises foram comparativas antes/depois nos grupos e entre eles. Em
ambos os grupos, a faixa etária predominante foi entre 17 a 22 anos (23 gestantes), a maioria
estudou até o primeiro grau (23 gestantes) e é solteira (dentre as 60, somam-se 39). Os achados
revelaram que no grupo experimental, em relação à composição do leite, antes da intervenção
63.3% acreditava que o leite materno era fraco, porém após a dinâmica, este número aumentou para
90.0%, mostrando assim que a dinâmica foi eficaz. No que se refere à pega adequada do bebê no
mamilo, houve um aumento significativo de 33.3% para 76.6% no grupo experimental, o que não
ocorreu no grupo controle, de 36.0% antes para 53.3% após a palestra, mostrando que a dinâmica
com bexigas foi efetiva para ensinar a pega adequada. Considerando que a interrupção da mamada
seja um fator predisponente a ocasionar fissuras, foi questionado se as mulheres sabiam a técnica
adequada, antes 30% responderam adequadamente e após as orientações e dinâmica aumentou para
83.3%, já no grupo controle foram 46.6% para 70.0%, assegurando assim que o uso de bonecos
para ilustrar a manobra se faz necessário. Ficou evidenciado que o conhecimento adquirido foi
afixado quando transmitido em forma de dinâmica e utilizando artifícios como bexigas, bonecos e
cartazes que somente a palestra oral, fazendo-nos assegurar que a proposta tem boa didática,
podendo ser incorporada aos serviços de pré-natal, a fim de proporcionar a gestante uma assistência
com qualidade.
Palavra chave: Aleitamento, dinâmica, gestantes.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

JOGO EDUCATIVO SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO PARA GESTANTES
Luciana Aparecida Fernandes
lucianafernades@gmail.com
Nathália Cristina de Almeida Teodoro
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Catarina Rodrigues
Resumo do Trabalho:
Amamentar é o ato da criança obter o leite materno sugando as mamas, ou a oferta pela mãe da
mama e seu leite à criança. De acordo com as literaturas da fisiologia da lactação, praticamente
todas as mulheres tem possibilidade fisiológicas de amamentar, porém esse potencial inato não
assegura a ocorrência da amamentação. O desmame precoce, apesar da melhora destes índices no
Brasil, ainda continua sendo uma realidade presente. A pesquisa se trata de uma investigação
descritiva realizada com 60 gestantes que participarão de um jogo educativo, abordando temas
sobre aleitamento materno e suas principais dificuldades iniciais, será aplicado palestras ilustrativas
realizadas com bonecos, bexigas, cartazes e dinâmicas, cujo resultado será comparado com a
palestra não ilustrativa sendo esta apenas comunicativa. Após a realização da palestra será aplicado
testes para a analise dos dados onde compararemos os resultados de ambos os grupos, a fim de
validar o jogo educativo como estratégia para abordagem do assunto para o grupo de gestantes
durante o pré-natal.
Palavra chave: Aleitamento, enfermagem, gestantes.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

"INDICADORES DE MORBI-MORTALIDADE NAS DIFERENTES FASES DO CICLO
VITAL E O IMPACTO DOS AGRAVOS MENTAIS NA SAÚDE, QUE SERVIRÃO COMO
SUBSÍDIOS PARA O PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM"
Liliane Cristina dos Santos Cardoso
lilih_cardoso@yahoo.com.br
Francine Marques Oliveira
Luciana Márcia Cardoso Gonçalves da Costa
Luciene Aparecida dos Santos Cardoso
Nathália Cristina Almeida Teodoro
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Maria Odete Pereira
Resumo do Trabalho:
É uma pesquisa de revisão bibliográfica, realizada de setembro a outubro de 2010, onde foram
pesquisados 19 (dezenove) artigos online, sendo o mais recente de 2009. O cotidiano das pessoas no
trabalho, em casa, nos relacionamentos, no ambiente em que vivem, exige o confronto com
constantes períodos de estresse e frustrações, podendo levar a um desequilíbrio entre o corpo, mente
e espírito. A questão genética é um dos principais fatores de risco para o adoecimento psíquico e
podem afetar os portadores de duas formas: através do modelo diátese-estresse e através de um
contexto familiar comprometido desde muito cedo. Muitas histórias de vida favorecem o
desenvolvimento do adoecimento psíquico. Outro fator presente em mais da metade das pessoas
que sofrem de algum transtorno psíquico é o desemprego. A Aids também é uma doença que marca
profundamente a pessoa acometida, envolvendo sentimentos negativos. As pessoas infectadas
apresentam complexo demencial, gerando profundo sofrimento. O alcoolismo é uma outra condição
de adoecimento que gera dor e sofrimento aos dependentes e aos familiares. As crianças mais
vulneráveis ao adoecimento psíquico são aquelas que vivenciam situações de abuso, maus tratos,
negligência e falhas no desenvolvimento. No estudo, as mulheres apresentaram maior freqüência de
transtornos afetivos, transtornos ansiosos, transtornos dissociativos e transtornos alimentares. Os
homens apresentaram maiores taxas de uso nocivo ou dependência de drogas, incluindo tabaco e
álcool. Os homens, ao adoecerem, são mais excluídos dos espaços públicos e enfrentam mais
problemas ao tentarem a reinserção social e a reconstrução da identidade anterior. Em idosos, há
uma íntima associação entre transtornos físicos e mentais. Atualmente, espera-se que o enfermeiro
utilize os pressupostos da sistematização de enfermagem caracterizando cientificamente a
enfermagem como profissão. Ao utilizar o processo de enfermagem, com enfoque nos diagnósticos
de enfermagem, ele terá subsídios para as intervenções com base nos aspectos psicoemocionais
apresentados pelos doentes mentais. Para que a sistematização possa ser estabelecida é importante
que o enfermeiro abandone muito dos pressupostos teórico-práticos do modelo biomédico, para que
se possa criar um modelo fundamentado cientificamente que lhe permita a visualização de seus
esforços como estratégias para planejar o cuidado individualizado ao paciente com transtorno
mental. A saúde coletiva ampliou o olhar para o processo saúde-doença, o que significa tomar o
conceito da determinação social para explicá-lo, buscando operacionalizá-lo em práticas
assistenciais que respondam aos problemas e necessidades de saúde, tanto no âmbito dos
determinantes quanto dos resultados.
Palavra chave: Adoecimento psíquico, fatores de risco, assistência de enfermagem.
Inscrição como: Graduação

Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

JOGO EDUCATIVO SOBRE AMAMENTAÇAO: UMA REVISÃO BIBLIOGRAFICA.
Luciana Aparecida Fernandes
lucianafernades@gmail.com
Nathália Cristina de Almeida Teodoro
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Catarina Rodrigues
Resumo do Trabalho:
Amamentar é o ato da criança obter o leite materno sugando as mamas, ou a oferta pela mãe da
mama e seu leite à criança. De acordo com as literaturas da fisiologia da lactação, praticamente
todas as mulheres tem possibilidade fisiológicas de amamentar, porém esse potencial inato não
assegura a ocorrência da amamentação. O desmame precoce, apesar da melhora destes índices no
Brasil, ainda continua sendo uma realidade presente. Devido a isso surgiu nosso interesse em
descobrir porque do desmame se este é um assunto tão abordado durante a realização do pré-natal.
A pesquisa se trata de uma investigação descritiva realizada com 60 gestantes que participarão de
um jogo educativo, abordando temas sobre aleitamento materno e suas principais dificuldades
iniciais, será aplicado palestras ilustrativas realizadas com bonecos, bexigas, cartazes e dinâmicas,
cujo resultado será comparado com a palestra não ilustrativa sendo esta apenas comunicativa. Após
a realização da palestra será aplicado testes para a analise dos dados onde compararemos os
resultados de ambos os grupos, a fim de validar o jogo educativo como estratégia para abordagem
do assunto para o grupo de gestantes durante o pré-natal e diminuir assim os índices de abandono
desta pratica.
Palavra chave: Amamentação, gestantes, enfermagem.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

REVISÃO DE LITERATURA ACERCA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Adriana Ferreira Oliveira
adriana_bemequer@hotmail.com
Carla Regina dos Santos
Paula Beatriz Pinto
Shirlene de Paula Rocha
Nathalia de Jesus Moreira
Faculdades Integradas Teresa DÁvila
Orientador: Profa. Maria Odete Pereira
Resumo do Trabalho:
Este estudo faz uma análise acerca da violência doméstica, bem como da importância da abordagem
do enfermeiro na atenção básica, tanto das vítimas como aos usuários no contexto da saúde pública
e as estratégias de prevenção e tratamento de problemas relacionados ao álcool e outras drogas. O
interesse pelo tema foi despertado após os estágios em unidades da saúde da família, em que se
observou que os profissionais da saúde não focavam abordagem efetiva aos indivíduos que
chegavam à unidade com histórico de alcoolismo e/ou violência doméstica. A metodologia utilizada
foi de revisão bibliográfica da produção científica no período de 2000 a 2010, nas Bases de dados
da Bireme. Identificaram-se ao todo seis artigos com os descritores violência doméstica; álcool e
atenção básica. Mesmo com a Lei Maria da Penha que criou os mecanismos para coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher, a violência doméstica ainda continua sendo um fator
preponderante na sociedade nos dias de hoje, mesmo frente às notícias de grande impacto acerca da
violência cometida contra mulheres, idosos e principalmente crianças, no entanto parece que a
tolerância permanece. A violência doméstica e sexual contra mulheres tem sido associadas aos
elevados índices de suicídio, abuso de álcool e outras drogas, queixas vagas, cefaléia, distúrbios
gastrointestinais e sofrimento psíquico Azevedo, M.A. & Guerra. O enfermeiro é o profissional da
equipe técnica na atenção básica que possui melhor perfil para o diagnóstico da violência doméstica
na comunidade e o planejamento de ações com os demais profissionais, para a intervenção
(Deslandes SF). Várias abordagens terapêuticas se colocam como alternativas à intervenção da
dependência química, e dentre elas, a Intervenção Breve – IB. A IB é um programa que trabalha a
assistência de forma sistematizada para a diminuição gradativa e consciente do consumo das
substâncias psicoativas pelo individuo que faz o uso abusivo, mas não é dependente. A
implementação de políticas públicas intersetoriais faz se necessária para a prevenção a violê ncia
doméstica, além do aprimoramento de equipes multidisciplinares na área da saúde, para melhor
acolher as vítimas e usuários de álcool e outras drogas, ampliação da discussão do problema;
estabelecer a conexão entre violência prévia e dores crônicas, investindo na capacitação dos
profissionais de saúde para melhor atender essas pessoas. Uma vez que as agressões ocorrem em
faixas etárias diversas, com predominância entre crianças e adolescentes (Zapata-Vila, 1987). , os
profissionais de saúde tem o dever de notificar os casos de violência identificadas, podendo
inclusive responder pela omissão. Faz-se necessária a estruturação e o fortalecimento de uma rede
de atenção integral aos usuários de álcool e outras drogas e as suas famílias, centrada na atenção
comunitária, orientada pela concepção ampliada de redução de danos e articulada com outras redes
de serviços sociais e de saúde, que na atualidade se constitui em importante desafio à saúde pública.
Torna-se preponderante a reorientação da prática dos profissionais de saúde, a fim de romper com a
cultura do preconceito e da doença, e da falta de motivação para trabalhos preventivos ( Wong,
D.L).

Palavra chave: Violência doméstica; Álcool; Atenção Básica
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

LEVANTAMENTO DO CONSUMO DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS ENTRE
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS: INTERFERÊNCIAS NA SUA VIDA ACADÊMICA
Liliane Cristina dos Santos Cardoso
m.odete@fatea.br
Luciana Márcia Cardoso Gonçalves da Costa
Nathália Cristina Almeida Teodoro
Vanessa Mara Sampaio
Luciana Fernandes.
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientadora: Profª Drª Maria Odete Pereira.
Resumo do Trabalho:
A realização do presente estudo justifica-se pelo alto consumo de bebidas alcoólicas, tabaco e
outras drogas, entre jovens, e, principalmente, relacionado aqueles que fazem o primeiro uso ou
aumentam o consumo ao ingressar no ensino superior, quando se tornam mais freqüentes os
churrascos e as festas acadêmicas. Ao realizar a pesquisa as autoras objetivaram verificar a
influência do consumo de álcool e outras drogas em estudantes universitários de uma Instituição de
Ensino Superior - IES - de um município do Médio Vale do Paraíba, SP; identificar o número de
universitários que fazem uso de álcool e outras drogas na IES selecionada; e o número de
universitários que necessitam receber algum tipo de intervenção com relação ao uso abusivo. Tratase de uma pesquisa descritiva e empírica, de natureza quantitativa. Para a coleta de dados, realizada
no período de abril a maio de 2010, utilizou-se dois instrumentos: um para a caracterização
sociodemográfica e o teste de triagem para detecção do uso de álcool, tabaco e outras substâncias ASSIST (Alcohol, Smoking, and Substance Involvement Screen Test). Os dados obtidos foram
inseridos no software Epi Info e analisados estatisticamente. Em uma amostra de 437 universitários,
sendo 107 do curso de Administração, 4 do curso de Biblioteconomia, 56 de Biologia, 113 dos
cursos de Comunicação Social, 60 de Desenho Industrial, cinco de Educação Artística, 44 de Letras
e 48 do curso de Pedagogia, verificou-se que 221 (50,57%) dos universitários precisam receber
intervenção com relação a algum tipo de droga, seja o álcool, tabaco e outras drogas, e oito (1,83%)
universitários precisam ser encaminhados para tratamento, seja com relação ao uso excessivo de
álcool, tabaco ou cocaína. Constatou-se que com relação à vida acadêmica que 68 (15,56%)
universitários acham que o álcool os atrapalha na faculdade, seja para estudar, ou porque passam
mal no dia seguinte, ou até mesmo por faltarem às aulas, visto que 99 (22,65%) universitários
faltam às aulas por terem feito ou estarem fazendo uso de álcool. Constatou-se que os universitários
tiveram sua primeira experiência com bebidas alcoólicas na faixa etária entre os 12,5 a 18 anos,
sendo que o consumo maior foi de drogas lícitas, como o álcool e o tabaco. Dentre as drogas
ilícitas, observou-se maior consumo de maconha. O uso de substâncias psicoativas prevalece no
sexo masculino, embora não tenha se mostrado significativo, com relação ao uso pelo sexo
feminino.
Palavra chave: Álcool e outras drogas; universitários; intervenção; tratamento.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

A DOCÊNCIA EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM: LIMITES E
DESAFIOS
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Faculdades Integradas Teresa D'Avila - FATEA

Orientador: Prof. Maria Odete Pereira
Resumo do Trabalho:
Este projeto tem como finalidade estabelecer um parâmetro à linha de aprendizado acerca da
docência em enfermagem. Aborda a relação entre o processo de formação e reflexão acerca da
educação em enfermagem sobre seus limites e desafios na perspectiva de reorientação do processo.
Um estudo bibliográfico e descritivo foi realizado a partir da produção na literatura em enfermagem
acerca da temática, no período de 2000 a 2009. Utilizou-se para a busca os seguintes descritores em
saúde: como Paulo Freire, Mary Gomes Silva, Josicelina Dumêt Fernandes, Giselle Alves da Silva
Teixeira, Rosana Maria de Oliveira Silva, entre outros. O material foi levantando nas Bases de
dados da Scielo (Biblioteca Virtual de Saúde). Foram identificados artigos, sendo que o ano de
maior publicação foi entre 2002 e 2009. O tema das publicações que predominou foi A Educação
para o Século XXI, com ênfase na enfermagem. Reitera – se que a resistência ás mudanças a pouca
reflexão sobre a docência, o distanciamento dos serviços de saúde, como o reforço à clássica
dicotomia entre o pensar e o fazer, presentes e boa parte da prática dos docentes, constituem alguns
dos desafios que necessitam de enfrentamento e superação para melhorar a formação do enfermeiro
na contemporaneidade”. Identificar e desenvolver integralmente um processo de respaldo aos
alunos atuantes é restabelecer uma trajetória de apoio aos futuros feitores integrando – os e
ajudando – os aos grandes desafios que a individualização do ensino os opõe. O objetivo é discutir e
analisar formas especiais de aprendizado de formação desses futuros profissionais. Diante de essa
realidade buscar descobrir e perceber as concepções, as propostas existentes de acordo com os
desafios deparados pelo profissional de enfermagem. A concepção que se espera de um docente
enfermeiro é muito, perante as divergências do mundo contemporâneo de hoje; porque somos
inspirados a cuidados “máximos” que esperam dos profissionais além da transformação que
podemos oferecer através da sabedoria e o dom das palavras, envolvendo – nos em um mundo de
sentimentos poucos mais valiosos. Sendo assim o docente tem um papel importantíssimo na sua
disponibilização para o estudo, porque retrata flexibilidade de atividades e reflete a crítica coletiva
sobre sua prática de educação, e em outros pontos em que atua; porque é natural se esperar que este
esteja preparado para a relação de trabalho – educação – formação dos profissionais em saúde e os
relacionando no âmbito social.
Palavra chave: Docência, enfermagem, aprendizado.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde

Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel

ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS EM SAÚDE MENTAL: REVISÃO DA LITERATURA
Fabiano Fernandes de Oliveira
fabianojhs@yahoo.com.br
Márcia Aparecida Ferreira de Oliveira
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Universidade de São Paulo - USP
Orientador: Prof. Maria Odete Pereira
Resumo do Trabalho:
O ato de associar-se é uma das práticas que acompanha o ser humano desde muito tempo
agrupando-os por partilharem de uma ideologia comum expressa nas reivindicações e formas de
intervenções. O associativismo, enquanto forma de organização social, modela-se pelo seu caráter,
normalmente, de voluntariado, e por reunião de dois ou mais indivíduos utilizada como instrumento
da satisfação das necessidades individuais humanas, nas suas mais diversas manifestações,
enquanto terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais,
que tem como objetivo gerar serviços de caráter público. Com o movimento de reforma sanitária e
psiquiátrica, a exigência de participação da população nas várias instâncias de formulação das
políticas estimulou a composição de associações representando os vários seguimentos sociais, como
as dos usuários, familiares e trabalhadores dos serviços saúde mental. A partir desta constatação
escolheu-se o tema desta pesquisa, para a qual buscou-se uma revisão científica da literatura,
realizada nas Bases de dados da Biblioteca virtual de saúde – Bireme.Utilizando como descritores
de saúde as palavras: Associação, saúde mental, políticas pública, usuários, terceiro setor. Foram
selecionados 10 artigos, publicados no período de 2000 a 2010, com o intuito de estudar e
compreender melhor a representação social das associações de usuários dos serviços de saúde
mental. Segundo o Ministério da Saúde que lançou o Cadastro Nacional das Associações de
Usuários, em 18 de maio de 2009, Dia da Luta Antimanicomial, atualmente existem 108
associações cadastradas, em 20 estados e 87 municípios. A associação é vista como forma
alternativa de tratamento, pois a participação é mais uma atividade componente do projeto
terapêutico do individuo, significando que o mesmo como tratamento produz uma abertura para o
campo político, possibilitando o engajamento para além do estritamente terapêutico. Vale dizer que
aprender e conhecer também é terapêutico, assim como a liberdade e a autonomia. As associações
propiciam, por meio de uma intensa participação política, uma nova voz, um novo tom Um tom que
traz uma racionalidade própria e diferenciada da técnica, sem contudo excluí-la. A ação política de
suas demandas sinaliza para onde a política pública encontra-se deficitária. As associações
possibilitam apontar o que está funcionando ou não no modelo assistencial. O surgimento de
entidades voltadas para a defesa de direitos e dos interesses dos usuários do serviço de saúde mental
tomou um caráter organizativo de maneira sistemática em todo o País.
Palavra chave: Associação, saúde mental, políticas pública, usuários, terceiro setor.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Modalidade: Oral
Curso: Enfermagem

ECONOMIA SOLIDÁRIA & SAÚDE MENTAL: REVISÃO DA LITERATURA
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Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Universidade de São Paulo - USP
Orientador: Prof. Maria Odete Pereira
Resumo do Trabalho:
A economia solidária pode ser definida como uma forma de geração de renda, trabalho e inserção
social baseada na solidariedade e na cooperação que ressurge na virada do milênio devido à nova
configuração do mercado de trabalho contemporâneo. A estratégia pode ser compreendida como um
movimento social e solidário, que luta contra as conseqüências da desregulamentação econômica, se
colocando como uma organização do trabalho alternativa ao atual modelo econômico. A
solidariedade, seu princípio fundamental, se constrói, nas relações estabelecidas entre os membros
das organizações através da prática, da autogestão e do companheirismo. A economia solidária é a
resposta organizada à exclusão do mercado de trabalho dos que não querem uma sociedade movida
pela competição, da qual surgem incessantemente vitoriosos e derrotados. É antes de qualquer coisa
uma opção ética, política e ideológica, que se torna prática quando os optantes encontram os de fato
excluídos e juntos constroem empreendimentos produtivos, redes de trocas, instituições financeiras,
escolas, entidades representativas, entre outras, que sinalizam para uma sociedade O tema
“Economia Solidária” foi eleito para a presente pesquisa bibliográfica e descritiva, em que se
propôs uma revisão científica da literatura, realizada nas Bases de dados da Biblioteca virtual de
saúde – Bireme. Utilizaram-se como descritores de saúde as palavras: Economia Solidária,
igualdade, autogestão, trabalho, Saúde Mental, Solidariedade. Foram selecionados 12 artigos,
publicados no período de 2000 a 2010, com o intuito de estudar e compreender melhor a questão da
economia solidária no serviço de saúde mental. Como resultado os autores observaram que a
proposta idealizada pelo movimento da economia solidária se constrói em oposição ao
individualismo competitivo, que caracteriza o comportamento econômico nas sociedades
capitalistas. Na área da saúde mental, a reforma psiquiátrica se faz com os que optam por uma
sociedade em que o cuidado à saúde é oferecido nos serviços comunitários, e em que os
trabalhadores e familiares se unem aos sofredores psíquicos, para construir com eles as pontes
institucionais que levam à reinserção econômica e social dos mesmos. Para tanto, os Ministério da
Saúde, Justiça e Trabalho publicaram em 2005, a Portaria nº 353 para a regulamentação e
financiamento dos projetos de Economia Solidária. Hoje, na área, são aproximadamente 360
projetos que estão a ser financiados. Entretanto, constatou-se que os princípios da autogestão, que
consiste na igualdade de direitos entre os membros dos empreendimentos e na repartição do capital
entre todos de forma igualitária, são considerados essenciais para a efetivação da economia
solidária, que destaca a solidariedade e reinserção psicossocial de pessoas excluídas do capital,
pelas vias do trabalho.
Palavra chave: Economia Solidária, igualdade, autogestão, trabalho, Saúde Mental, solidariedade.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde

Modalidade: Painel
Curso: Enfermagem
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PUÉRPERAS INTERNADAS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO INTERIOR DE
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Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Prof. Ana Claudia de Lima Lara
Resumo do Trabalho:
São inúmeras as vantagens que a prática da amamentação oferece para os lactentes, mãe, criança e
família. É uma das formas mais eficientes de atender as necessidades nutricionais, imunológicas,
psicológicas e de desenvolvimento da criança. O incentivo ao aleitamento materno deve ser iniciado
durante o pré-natal, sendo uma oportunidade ímpar para conversar com as mães sobre as
possibilidades e vontade de amamentar. O apoio incondicional para o estabelecimento e a
manutenção da lactação deve estar sobre uma atenção especial. A equipe deve estar motivada e
capacitada para transmitir a mãe informações consistentes sobre o aleitamento materno. O
enfermeiro apoiando, incentivando, promovendo e esclarecendo dúvidas durante o pré-natal se
torna peça chave para o bom êxito e sucesso do aleitamento materno. Trata-se de uma pesquisa
descritiva, exploratória e de abordagem quantitativa que teve como objetivo caracterizar o perfil
sócio-demográfico-obstétrico das puérperas internadas em um hospital universitário no interior de
São Paulo. Os dados foram coletados no período de julho à agosto de 2010, após a aprovação do
Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade de Taubaté de protocolo nº 128/10. A amostra foi
constituída por 120 puérperas que estavam internadas no período da coleta e que concordaram em
responder o formulário e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O perfil sóciodemográfico destas mulheres pode ser caracterizado: quanto a idade, 35% das puérperas
apresentavam idade entre 16 e 20 anos, 22% tinham entre 21 e 25 anos, 19% apresentavam idade
entre 26 e 30 anos, 13% das mulheres tinham idade entre 31 e 35 anos, 7% tinham idade entre 36 e
40anos. Apenas 1% tinham idade inferior a 15 anos e 3% apresentavam idade superior a 40 anos.
Quanto à etnia, 65% eram brancas, 20% negras, 15% pardas e 0% eram amarelas. Quanto ao estado
civil, 44% referiram ser amasiadas, 27% solteiras, 26% serem casadas e apenas 3% separadas.
Quanto ao grau de instrução, 33% concluíram o ensino médio e 19% não concluíram, 22%
concluíram o ensino fundamental e 23% não concluíram, 2% concluíram o ensino superior, apenas
1% das mulheres eram analfabetas. Quanto a profissão/ocupação 66% referiram ser do lar, 1%
exerciam atividades de nível técnico e 2% de nível superior, 3% eram estudantes e 28%
trabalhavam em outras profissões. O perfil obstétrico destas mulheres foi caracterizado da seguinte
maneira: 39% eram primigestas, 29% eram secundigestas e 32% eram multigestas, quanto ao parto
44% eram P I, 27% P II, 13% P III, 10% P IV, 3% P V e 3% eram P VI, 17% referiram aborto, 98%
referiram que foram apoiadas na gestação por sua família e amigos e 2% informaram que não foram
apoiadas por ninguém. Quanto ao início das consultas de pré-natal, 55% das mulheres iniciaram no
1° trimestre e 45% após o 1° trimestre, quanto ao número de consultas realizadas 11 % realizaram
entre 1 e 4 consultas, 74% entre 5 a 9 e 15% mais de 10 consultas. Referente a história da
amamentação, 28% das puérperas referiram ter apresentado problemas para amamentar em

gestações anteriores, destas 11% referiam ingurgitamento mamário, 11% referiam problemas com a
pega do RN ao seio materno, 20% referiam ter tido pouco leite, 37% tiveram trauma mamilar e 21%
das puérperas referiam outros problemas. Concluímos que o perfil sócio-demográfico-obstétrico das
puérpéras que participaram da pesquisa pode ser caracterizado da seguinte maneira: em relação a
idade, 35% tinham entre 16 e 20 anos de idade, 65% eram brancas, 44% eram amasiadas, 33%
concluíram o ensino médio, 66% referiram ser do lar, 39% eram primigestas, 44% eram primiparas,
17% referiram aborto, 98% destas mulheres receberam apoio da família e amigos durante a
gestação, 55% iniciaram o pré-natal no primeiro trimestre, 74% compareceram entre 5 e 9
consultas, 28% tiveram problemas para amamentar em experiência anterior e 37% tiveram trauma.
Palavra chave: Sócio, demográfico, obstétrico, puérperas.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Painel
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Orientador: Prof. Claudia Lysia de Oliveira Araujo
Resumo do Trabalho:
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). O objetivo deste trabalho foi fazer um estudo dos
artigos relacionados à DPOC através de uma Revisão Bibliográfica. Foram revisados 15 artigos
indexados nas bases de dados da BIREME e SCIELO num período de 2000 a 2007. A Doença
Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é o espectro clínico de doenças inflamatórias que afeta vias
respiratórias inferiores, caracterizada por manifestações que se desenvolve num período de vários
anos e pode ser avaliada por estágios. É a obstrução, ou limitação do fluxo aéreo, não totalmente
reversível e com repercussões sistêmicas em longo prazo. Essa limitação do fluxo aéreo geralmente
é progressiva e está associada a uma resposta inflamatória anormal do pulmão para as partículas ou
gases nocivos. Sua etiologia mais comum é o tabagismo ativo, incluindo também, poluição aérea,
infecção pulmonar, nutrição precoce e fatores genéticos.O diagnóstico da DPOC é feito com base
em elementos obtidos em história clínica, exame físico e exames complementares, sendo que o
tratamento tem por objetivo estagnar a doença, não prometendo assim sua cura. Além dos
medicamentos disponíveis no mercado, um dos principais fatores para a redução da DPOC é a
interrupção do tabagismo para àqueles que fumam. Conclusão: Não se conhece a real prevalência
da DPOC, visto que há um predomínio de outras patologias envolvidas e relacionadas (bronquite e
enfisema) com esta doença. Isto é devido à mesma ser assintomática ou com sintomas de pouca
prevalência, o que acaba gerando um aumento do número de portadores de DPOCs. Estima-se que o
tabagismo uma das principais causa desta morbidade. A incidência da DPOC é maior em homens
do que em mulheres e pessoas com maior idade (devido a idosos que continuam a fumar). As
diferenças em relação a sexo podem ser devidas à maior prevalência do tabagismo e à maior
exposição ocupacional dos homens. O diagnostico da DPOC é feito tardiamente, visto que os
pacientes podem não manifestar sintomas significativos, mesmo já apresentando uma queda nos
valores de fluxo expiratório, enquanto outros já têm sintomas e o fluxo expiratório ainda está na
faixa de normalidade. As doenças respiratórias ocasionam em perda de dias de trabalho, levando a
significativa incapacidade, perda de produtividade e piora da qualidade de vida, que se agravam
substancialmente com a progressão da doença.
Palavra chave: Doença pulmonar obstrutiva crônica.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Modalidade: Painel
Curso: Enfermagem
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Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Maria Odete Pereira
Resumo do Trabalho:
Trata-se de uma revisão bibliográfica da produção literária que aborda acerca da compreensão do
procedimento Busca Ativa. O termo foi utilizado inicialmente pela vigilância epidemiológica para
descrever atividades que consistiam em ir à procura de indivíduos que apresentassem identificação
sintomática perante os agravos de notificação compulsória. No entanto, com o advento do Sistema
Único de Saúde - SUS, com destaque às Estratégias de Saúde da Família - ESF, a expressão Busca
Ativa ganhou novo significado, quando deixa de ser um procedimento técnico, para tornar-se uma
estratégia fundamental na Atenção Básica, direcionada também à saúde mental. O Centro de
Atenção Psicossocial - CAPS é o Serviço eleito para a assistência em saúde mental. No município
de Lorena, o CAPS I está em funcionamento desde maio de 2007. Os objetivos do estudo são:
identificar na literatura a produção bibliográfica no período de 2000 a 2010 acerca do emprego da
Busca Ativa na Atenção Básica e em saúde mental; identificar o número de usuários que evadiram
do trata mento, em um Centro de Atenção Psicossocial, de um município do Médio Vale do
Paraíba; e descrever o motivo da evasão dos usuários ao tratamento. O estudo descritivo, empírico e
quantitativo, em andamento, está a ser realizado em três fases: levantamento da produção
bibliográfica nas Bases de dados da Bireme e de Teses da USP e UNICAMP; levantamento de
prontuários dos usuários que evadiram do CAPS, desde a sua implantação; e visitação domiciliária
aos usuários que abandonaram o tratamento. Para a busca bibliográfica empregou-se os descritores:
assistência em saúde mental, saúde mental, visita domiciliária e busca ativa em saúde mental,
obtendo como resultado 11 artigos publicados no período. Na segunda fase verificou-se que dentre
os 440 usuários cadastrados no serviço, a população evadida corresponde a 226, sendo que para
essa fase utilizou-se como critério de inclusão a evasão há mais de seis meses. Assim, participaram
do estudo 148 (65%) do sexo masculino e 78 (35%) do se xo feminino. Observou-se que 114 (50%)
pertencem à faixa etária de 21 a 40 anos, e 88 (39%) entre 41 e 60 anos. Com relação à procedência,
217 (96%) da população participante reside em Lorena-SP, com maior concentração de usuários nos
bairros: da Cruz e Cecap. Dentre os diagnósticos que mais prevaleceram estavam: 76 (48%) de
portadores de transtornos devido o uso de substâncias psicoativas e 19 (12%) com esquizofrenia.
Importante salientar que 159 (70%) dos prontuários continham diagnóstico. Os resultados parciais
das seis buscas aos usuários evadidos mostraram que 17% retornaram ao serviço após a visita,
sendo que o motivo do abandono ao tratamento foi: recusa e desinteresse pelo tratamento,
mecanismo de defesa de negação da doença e dificuldade de acesso ao serviço. Um estudo
quantitativo realizado em uma unidade da ESF do município de Cuiabá obteve dados
epidemiológicos significativos em relação à Busca Ativa. Em uma população que totalizava 3.071
pessoas, apenas 19 (0,62 %) casos foram identificados como sendo portadores de transtornos
psíquicos. Isto aponta a magnitude da diferença entre os dados fornecidos pelo estudo em questão e
aqueles disponibilizados pela OMS (0,62% e 24% respectivamente). Uma busca ativa obteve-se um
acréscimo de 20 casos, totalizando 39 casos diagnosticados com algum transtorno mental, o que
refletiu em uma elevação de mais de 100% de novos casos. A estratégia Busca Ativa possibilita a

efetividade do atendimento equânime e integral proposto pela ESF, considerando a identificação
dos problemas de saúde existentes nas famílias. Assim sendo, a Busca Ativa contribui com as
práticas assistenciais voltadas para a reinserção social do doente mental.
Palavra chave: Assistência em saúde mental, saúde mental, visita domiciliária e busca ativa em
saúde mental.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Modalidade: Oral
Curso: Enfermagem
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Rosana Aparecida dos Santos
Ângela Maria dos Santos Costa
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Universidade de São Paulo - USP
Orientador: Prof.Maria Odete Pereira
Resumo do Trabalho:
O uso de álcool e outras drogas existe desde os tempos antigos, mas na sociedade pós-moderna
observa-se que seu uso se dá de forma descontrolada e abusiva. Dentre vários problemas causados
pelo consumo de substâncias psicoativas está o transtorno mental decorrente de seu uso. A
dependência da nicotina leva ao aumento do consumo de álcool e outras substâncias, fazendo com
que a incidência e prevalência de doenças mentais sejam maiores em fumantes. O álcool é a
comorbidade mais associada a transtorno bipolar do humor; o uso da maconha acarreta sintomas
depressivos e a cocaína potencializa o quadro de mania das pessoas que sofrem de ansiedade,
pânico, fobia ou transtorno obsessivo compulsivo (TOC). Com o número elevado de usuários de
álcool e outras drogas e conseqüentemente o aumento da prevalência do agravo à saúde,
identificou-se a necessidade de mudança no modelo assistencial do Brasil para atender os
problemas objetivos das pessoas que sofrem de transtornos mentais decorrente do uso dessas
substâncias. Assim, a partir de 2003, o Ministério da Saúde publicou uma Política Nacional para
atenção aos usuários de álcool e drogas, a partir da Lei 10.216/01, marco legal da Reforma
Psiquiátrica Brasileira, com o objetivo de prevenir, tratar e reabilitar os usuários. Dessa forma, a
partir de 2003 os Centros de Atenção Psicossocial aos usuários de álcool e outras drogas – CAPS
ad, passaram a ser os serviços indicados para tratamento, com enfoque nas estratégias de redução de
danos. Para serem implantados, os municípios precisam ter indicadores epidemiológicos relevantes,
assim como atendimentos de usuários de álcool e drogas na atenção básica, rede de suporte social e
rede hospitalar. A presente pesquisa objetivou conhecer o perfil dos usuários dependentes químicos
cadastrados no Ambulatório de Saúde Mental e do CAPS I, de Lorena. Trata-se de uma pesquisa de
campo, do tipo quantitativo-descritivo. A pesquisa obteve Parecer de aprovação do Comitê de Ética
em Pesquisa das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila, e todos os princípios éticos determinados
pela Resolução CNS/MS nº 196/96 foram observados. No Ambulatório de Saúde Mental 288
usuários cadastrados eram dependentes químicos, com predomínio do gênero masculino, faixa
etária prevalente de 50 a 59 anos e a maioria dos usuários residiam na região oeste do Município.
No CAPS foram encontrados 102 usuários dependentes químicos, com predomínio do gênero
masculino, faixa etária prevalente de 40 a 49 anos, predominando o estado civil solteiro e a etnia
branca (estes dados estavam incompletos nos prontuários do Ambulatório e por isso não foram
incluídos). A maioria dos usuários do CAPS residia na região oeste do Município. Dentre os 340
usuários cadastrados no CAPS, 25,8% possuem transtornos psíquicos decorrentes da dependência
de substâncias psicoativas. Embora não se tenha dados epidemiológicos sabe-se que o tráfico de
drogas ilícitas n o município de Lorena é elevado. Os dados apresentados indicam a necessidade de
se implantar no município um CAPS ad, para que os dependentes de álcool e outras drogas possam
ter uma assistência mais direcionada as suas demandas.

Palavra chave: Álcool, drogas, transtornos mentais, tratamentos.
Inscrição como: Graduação
Área: Saúde
Modalidade: Oral
Curso: Enfermagem

Graduação: Exatas
DESENVOLVIMENTO DE ITENS DE DEMONSTRAÇÃO PARA O ENSINO DE
PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
Giovani Santana Silva
giovani@alunos.eel.usp.br
Otavio Ribeiro Danelussin
Escola de Engenharia de Lorena-EEL-USP

Orientador: Prof. Messias Borges Silva
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho tem por finalidade trazer uma contribuição com relação à metodologia de
ensino da disciplina Estatística nos cursos de engenharia, face às inúmeras críticas que se recebe ao
final de um período letivo, em relação ao desempenho dos alunos, professores e também em relação
à falta de objetividade dos cursos. São apresentadas ferramentas de simples construção e manuseio,
tais como catapulta, helicóptero, dados, que permitem ao professores explorar em sala de aula, com
a participação de todos, aspectos ligados ao Delineamento de Experimentos, Testes de Hipóteses,
Modelos de Probabilidade e Análise de Variância.
Palavra chave: Probabilidade, estatística.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Engenharia
Modalidade: Painel

CONCEITO DE GERADOR EÓLICO PARA APLICAÇÃO URBANA
Cristiano Augusto Cunha Silva
cristianoaugustocs@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
Desenvolvimento de produto conceito, de aerogerador com aplicação em ambiente urbano, por
meio do uso da ferramenta de qualidade “GUT”, é de conhecimento geral que cada vez mais,
necessitamos de um maior consumo de energia elétrica, grande responsável pelo desenvolvimento
humano-tecnologico, há necessidade de suprir esta demanda, por meio de uma menor intervenção
ambiental e social, vem sendo um grande obstáculo, como aumentar nossa produção de energia
elétrica, sem maiores dano ao meio ambiente, uma das grandes alternativas vem das chamadas,
fontes renováveis ou sustentáveis, com maior destaque para Energia Solar, painéis solares captam a
energia emitida pelo sol, e as converte em energia elétrica e a Energia Eólica, através de grandes
turbinas (moinhos de vento), captam a energia cinética do vento convertendo em energia elétrica,
pricipal foco deste estudo, passando por todas as áreas, de seu desenvolvimento, como: origem e
desenvolvimento, pioneirismo, aspectos econômicos e sociais, estudo dos ventos, estudo da energia
cinética dos ventos onde reconhecemos o potencial de energia de determinado local, estudo de
similares e ncontrados no mercado externo, através do uso da ferramente GxUxT, em que foi
possível estabelecer os pricipais pontos a serem tratados e desenvolvidos, de modo a molhorar o
desenpenho do produto final, facilitando sua produção e instalação, com base nestes estudos e
analises, onde foi reconhecido a viabilidade e a grande necessidade de uma menor e melhor
intervenção ambiental em busca de melhor qualidade de vida, foi criado o primeiro conceito, de um
gerador eólico com aplicação em centros urbanos, tendo como principal características sua fácil
montagem, fácil instalação, servindo até mesmo como complemento estético/decorativo.
Palavra chave: design de produto, sustentabilidade, gerador eólico
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Modalidade: Painel
Curso: Desenho Industrial

REDESIGN MARCA METALLINCE
Rafaela Maria Mota
rafaela_friendly@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Adriano José Sorbile de Souza
Resumo do Trabalho:
Meu projeto dirige-se a modificação da marca da metalúrgica Metallince, e elaboração de um
manual corporativo com as respectivas aplicações, visto que a atual marca possui falhas em sua
estrutura e semântica, o que ocasionou um enfraquecimento da empresa e da marca durante os anos
existência, a nova proposta aproximará a marca para com o publico algo e promoverá uma correta
comunicação visual.
Palavra chave: Redesign.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Desenho Industrial
Modalidade: Painel

MELHORIA DO DESEMPENHO DOS PATCH CORDS NO ENSAIO DE NEXT
(PARADIAFONIA)
Kleber Benedito Souza Ligabo
kleberligabo@gmail.com
Faculdade de Tecnologia de Guaratinguetá - FATEC

Orientador: Prof. Karina Buttignon
Resumo do Trabalho:
Como parte do projeto de expansão dos negócios de uma empresa de Cabos para Informática
localizada em Lorena (SP) desenvolveu-se uma linha de produtos para cabeamento estruturado, que
tinha como objetivo atender uma demanda crescente do mercado de rede de computadores. O ponto
de partida para esse estudo se deu após o desenvolvimento de um protótipo para a certificação dos
cordões flexíveis com conectores modulares que ligam os computadores aos pontos de redes (patch
cords), cujos resultados obtidos em laboratórios não possuíam uma margem de folga satisfatória
frente à especificação técnica. A partir dessa constatação elaborou-se um plano de ação para sanar o
problema dos patch cords que apresentavam um baixo desempenho de NEXT no requisito da norma
TIA/EIA-568. B.2.

Palavra chave: Next, desempenho plano de ação.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Graduação
Modalidade: Painel

SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE HIDRÓXIDOS DUPLOS LAMELARES ZN-MG-AL
DOPADOS COM VANÁDIO
Ana Flavia Da Motta Salas
anasalas@alunos.eel.usp.br
Universidade de São Paulo - USP
Orientador: Prof. Gilberto Garcia Cortez
Resumo do Trabalho:
Hidróxidos duplos lamelares (LDHs), também conhecido como hidrotalcitas ou argilas aniônicas,
podem ser encontradas na natureza como M g6Al2(OH)6CO3.4H2O ou sintetizada, representada
pela fórmula geral [M2+1-xM3+x(OH)2]An-x/n.mH2O. As camadas consistem de brucita
carregada positivamente e neutralizada por uma camada de ânion. Na maioria das suas aplicações,
as hidrotalcitas são utilizadas na forma calcinada, constituído por um óxido misto à base de óxidos
metálicos. Estes óxidos mistos são potencialmente utilizados como catalisadores por apresentarem
uma elevada área específica, estabilidade térmica e uma distribuição homogênea dos cátions
inseridos na estrutura. As propriedades catalíticas desses óxidos dependem fortemente da
composição dos metais constituintes e do método de preparação. Nesse trabalho, foram preparados
catalisadores de óxidos de vanádio suportados sobre óxidos mistos à base de Zn/Mg/Al com o
objetivo de estudar as propriedades ácidas e/ou básicas dos materiais obtidos na reação de
decomposição do isopropanol. Os precursores tipo hidrotalcita foram preparados empregando-se o
método de coprecipitação contínua sob pH e temperatura constante. Foram utilizadas soluções
aquosas contendo 1,0 mol/L dos sais de nitratos dos cátions Zn2+, Mg2+ e Al3+ com relação molar
de Zn/Mg/Al igual 1,0. Utilizou-se como agente precipitante uma solução de 1,5 mol/L de
Na2CO3. A mistura reacional foi alimentada em um reator de mistura contínuo (150 mL) sob forte
agitação mecânica. A temperatura durante a reação foi constante em 55°C e o pH foi de 10 +/-0,5.
Os precursores foram lavados, secos a 90°C por 24 h e calcinados 450°C por 5 h sob ar sintético. Os
catalisadores foram preparados por impregnação com uma solução aquosa de NH4VO3 a 70°C num
evaporador rotativo. A concentração nominal de vanádio sobre os óxidos foi de 5 e 7% (p/p) de V.
Os materiais foram caracterizados por adsorção/dessorção de N2, difratometria de raios X e reação
de decomposição de isopropanol. Nos resultados de difração de raios X, o precursor seco
apresentou somente picos correspondentes aos padrões de difração da hidrotalcita na forma de
hidroxicarbonato e o material calcinado apresentou uma mistura de fases de MgO e ZnO. Os
precursores impregnados com vanádio apresentaram apenas picos de MgO e ZnO. Os resultados
obtidos pela reação de decomposição do isopropanol apresentaram uma maior seletividade para
acetona no suporte, por apresentar um maior número de sítios básicos. Com a adição de vanádio na
estrutura da hidrotalcita a formação de propileno foi favorecida, devido à presença de sítios ácidos
formado pelas espécies de vanádio sobre o suporte ZnMgAl. O método empregado na síntese dos
precursores proporcionou a formação de óxidos mistos com características de materiais puros. As
propriedades básicas do suporte e texturais se alteraram com a adição de vanádio, porém em
pequenas proporções, o vanádio não apresenta ganho relevante de rendimento. O óxido de vanádio
apresenta propriedades catalíticas importantes para reações de oxidação devido ao fato de o V2O5
poder facilmente perder alguns dos oxigênios da sua rede, de forma reversível, a temperaturas
elevadas.
Palavra chave: Hidrotalcitas, Zn-Mg-Al, caracterização, catalisadores.

Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Graduação
Modalidade: Oral

PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DA TRANSESTERIFICAÇÃO DE ÓLEO DE
SOJA POR METANOL
Mariana Silva Peres
marianaperes@alunos.eel.usp.br
Evelyn Alves Nunes
Escola de Engenharia de Lorena – EEL-USP

Orientador: Prof. Gilberto Garcia Cortez
Resumo do Trabalho:
O biodiesel é um combustível alternativo obtido a partir de fontes biológicas renováveis, como
óleos vegetais e gorduras animais. O processo mais utilizado para a obtenção do biodiesel é a
transesterificação que consiste em um processo químico que tem por objetivo modificar a estrutura
molecular do óleo vegetal, tornando-a praticamente idêntica à do óleo diesel e por conseqüência
com propriedades físico-químicas iguais, formando ésteres (metílicos ou etílicos) e glicerina (coproduto). Geralmente são utilizados catalisadores homogêneos básicos, como hidróxido de sódio ou
hidróxido de potássio, pois apresentam melhores resultados quanto à conversão e seletividade em
comparação aos catalisadores homogêneos ácidos, como o ácido sulfúrico. Entretanto, sua
utilização apresenta limitações pelo fato do mesmo ficar na mistura dos produtos da reação e a
formação de sabão por causa da presença de bases e glicerina. Com o intuito de minimizar esses
efeitos, várias pesquisas têm sido feitas com catalisadores heterogêneos, os quais diminuem os
custos de separação e purificação dos produtos e possuem fácil regeneração e baixo custo. O
presente trabalho tem como objetivo a produção de biodiesel a partir da reação de transesterificação
do óleo de soja com metanol catalisada por óxidos mistos de Ca/Al dopado com potássio. Em nosso
estudo empregou-se o método da coprecipitação contínua para a síntese dos precursores do tipo
hidrotalcita Ca-Al. Soluções aquosas contendo 1,0 mol/L de nitratos de Al e Ca foram utilizadas
com relação molar Al3+/(Ca+2 + Al3+) = 0,33 e 0,25. Uma solução 1,0 mol de Na2CO3 foi
utilizada como agente precipitante. Com auxilio de bombas dosadoras as soluções foram
adicionadas continuamente a um reator (150mL) de mistura contínua sob forte agitação mecânica.
O pH da reação foi mantido no valor de 10+/-0,4 sendo ajustado através da vazão dos reagentes. A
temperatura da reação foi constante em 55ºC sendo que as soluções foram aquecidas em um banho
termostático antes de chegarem ao reator. Ao final da reação o precipitado formado foi envelhecido,
sob lenta agitação mecânica, a 40ºC por 24h. Após este processo, o precipitado foi separado por
filtração a vácuo e lavado com água deionizada até que o pH fosse neutro. As amostras foram secas
a 90ºC por 24h. A adição de potássio sobre o suporte foi realizada em um roto-evaporador a 70ºC
sob vácuo, utilizando-se solução aquosa de KOH (85% de pureza). A concentração de potássio nos
catalisadores foi de 10 e 20% p/p para cada catalisador. Após a etapa de impregnação, os materiais
sólidos foram secos a 90ºC e calcinados a 450ºC por 4h em uma mufla. Os catalisadores foram
identificados como xK/yCa-Al, onde x = 10 e 20% p/p e y = 2 e 3 molar de Ca/Al. As reações de
transesterificação do óleo de soja com metanol e catalisadas por óxidos mistos K/Ca-Al foram
realizadas num balão de vidro sob refluxo (64,5ºC) por 5 horas sob forte agitação mecânica. A
mistura reacional f oi composta por uma razão molar de metanol/óleo de soja de 30:1. A massa do
catalisador adotada foi de 10% em peso em relação à massa do óleo de soja. Após a reação, o
biodiesel úmido foi separado da glicerina e submetido à etapa de secagem por evaporação. As
análises físico-químicas foram comparadas com as especificações da resolução 42/2004 da ANP. A
análise do biodiesel e a conversão foram determinadas através da técnica de RMN 1H na região a
4,4-4,0 ppm.

Palavra chave: Biodiesel, metanol, óleo de soja e transesterificação.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Engenharia Industrial Química
Modalidade: Oral

ESTUDO PARA APLICAÇÃO DE FERRAMENTAS LEAN EM ESTAMPARIA
Alberto Gerab Whyte Gailey
albertogwg@gmail.com
André Luis Flandoli Romeiro
Ricardo Malzoni Barreto
Yuri Yamaushi Mansur Levy
Escola de Engenharia Mauá

Orientador: Prof. Cleber Lorenzi
Resumo do Trabalho:
Este trabalho refere-se à aplicação de ferramentas Lean Manufacturing na Estamparia Morillo. O
objetivo é melhorar o processo produtivo da Base do cinto de segurança, com redução de lead time,
melhoria de qualidade e padronização de tarefas. As principais ferramentas utilizadas foram o
mapeamento de fluxo de valor, balanceamento da linha, e a padronização do setup e da manutenção.
Palavra chave: Lean, estamparia, mapeamento, padronização.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Engenharia de Produção Mecânica
Modalidade: Painel

ANÁLISE DO INFOGRÁFICO MAPA ESTRANHO DA REVISTA MUNDO ESTRANHO
Ana Carolina de Oliveira Guimarães
acarolguimaraes@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Valdir Brandão
Resumo do Trabalho:
A utilização da infografia na comunicação tem demonstrado que esta ferramenta do design gráfico
editorial possui grande eficiência diante da diversidade midiática. Utilizando-se da imagem e da
facilidade para a sua decodificação, apresenta as informações de um modo mais didático e
explicativo. Com mais detalhes e relevante apelo visual possui maior atrativo para a leitura das
matérias, facilitando a compreensão do texto e da notícia de uma forma mais rápida e clara. Em
síntese, a infografia transmite mensagens com informações diversas através da ação conjunta de
imagens e palavras, com o objetivo de esclarecer conteúdos complexos. Com o desenvolvimento
tecnológico e a utilização cada vez maior das imagens tomando o lugar da linguagem textual, a
infografia coloca-se como contra ponto, dando maior equilíbrio e favorecendo assim a comunicação
como um todo. Considerando que estamos na era dos “olhos”, onde a atenção do leitor ou
consumidor é atraída pelos olhos e pela imagem e através dele que criamos o desejo, e até mesmo o
vício por um produto ou serviço, cada vez mais a infografia terá seu espaço ampliado no design
gráfico editorial. As raízes da infografia estão registradas na pré-história, onde os primeiros mapas
foram criados milênios antes da escrita e os mais antigos, foram encontrados na antiquíssima cidade
de Çatal Hüyük, na Turquia. Em 1931, Harry Beck desenhou o mapa de metrô de Londres, seus
usuários, queriam saber apenas a ordem e relação das estações, para decidir onde mudar de estação.
Como solução usou o infográfico que permanece até hoje. Já na Segunda Guerra Mundial, os
infográficos foram usados para dissecar armas e temas ligados à defesa como submarino, avião,
armamento, etc. Mesmo com esses registros a utilização da infografia em periódicos desde o século
XVIII, mostra-se pouco explorada. Somente na década de 1990 o termo infografia se popularizou
no Brasil e sua utilização na mídia impressa passou a ser mais difundida. Mesmo com sua
exploração ainda limitada na comunicação este trabalho pretende analisar a composição e o
desenvolvimento da infografia utilizada no Mapa Estranho, conteúdo da revista Mundo Estranho
como recurso do design gráfico editorial.
Palavra chave: Infografia, design.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Desenho Industrial
Modalidade: Painel

PURIFICAÇÃO DE HIDROLISADO DE BAGAÇO DE CANA ATRAVÉS DA TÉCNICA
DE COAGULAÇÃO/FLOCULAÇÃO
Thiago da Silva Gonzales
thiago_gonzales@alunos.eel.usp.br
Leonardo de Lima Noronha
Christiane Reis Fonseca
Escola de Engenharia de Lorena – EEL-USP
Orientador: Prof. Luis Fernando Figueiredo Faria
Resumo do Trabalho:
Ao submeter o bagaço de cana a uma hidrólise ácida extrai-se uma quantidade significante de
xilose. Porém, neste hidrolisado também são encontrados ácido acético, furfural,
hidroximetilfurfural, compostos fenólicos e metais pesados oriundos do processamento, e que são
inibidores do metabolismo microbiano, sendo assim, precisam ser removidos ou terem seus teores
reduzidos a níveis aceitáveis. Uma técnica de purificação importante é a coagulação/floculação,
largamente utilizada devido à simplicidade operacional e baixos custos. Este trabalho tem como
objetivo a remoção de contaminantes principalmente fenólicos, visando a purificação de hidrolisado
de bagaço de cana a ser empregado em processos de produção de etanol, através do uso combinado
de dois agentes floculantes: o policloreto de alumínio (PANFLOC) e um derivado de tanino
(BIOSUGAR). O hidrolisado utilizado foi obtido a partir de uma hidrolise ácida do bagaço de cana
em reator de aço inoxidável AISI 316 com volume útil de 250L, equipado com camisa de óleo
térmico para aquecimento indireto. O reator foi operado em regime descontínuo empregando-se as
seguintes condições de hidrólise: temperatura de 121 ºC; tempo de reação de 10 minutos; 100mg de
ácido sulfúrico (98%) para 1g de bagaço (matéria seca) e uma proporção entre massa seca de
bagaço e volume de solução ácida de 1:10. O hidrolisado de bagaço obtido foi submetido aos testes
de coagulação/floculação das impurezas coloidais, utilizando cones imhoff e um volume reacional
de 500mL. Inicialmente eram realizadas as correções do pH com óxido de cálcio seguida da adição
dos coagulantes e assim, iniciada a homogeneização do sistema. Todos os experimentos foram
realizados com o auxílio do Método de Taguchi, que consiste em um planejamento experimental do
tipo Matriz ortogonal L8 com 2 níveis, utilizando como variáveis de controle as concentrações de
PANFLOC e Biosugar, pH, temperatura, tempo de reação, agitação e teor de xilose. As variáveis
resposta foram o teor de compostos fenólicos e área espectral (indicativo de cor). A partir dos
resultados do L8 foi realizado um novo planejamento experimental do tipo Matriz ortogonal L9
com 3 níveis, usando como variáveis de controle o pH e concentrações de PANFLOC e Biosugar a
níveis mais elevados. As análises foram realizadas a partir de alíquotas retirada ao final dos ensaios
utilizando um espectrofotômetro de UV-visível para a determinação de compostos fenólicos e área
espectral. Para a composição total do hidrolisado foi utilizado um cromatógrafo líquido de alta
performance (Varian), colunas C18 e HPX87-H e fases móveis acetonitrila-água e ácido sulfúrico
0,01N respectivamente. Com os resultados do primeiro planejamento observou-se que a remoção de
compostos fenólicos foi significativamente influenciada pelo pH e o teor de xilose. Com relação à
presença dos coagulantes nos níveis utilizados, pouca influência foi obs ervada mas com tendências
positivas para os níveis mais elevados. Com relação as variáveis temperatura, tempo de reação e
agitação nos níveis investigados não apresentaram influências significativas e, portanto, não
utilizadas como variáveis de controle no planejamento experimental seguinte. Com o segundo
planejamento foi observada novamente a grande influência do pH e ações menos expressivas para
os níveis superiores das demais variáveis de controle. Assim, foi estabelecida como condição ótima
de trabalho para a coagulação/floculação em questão as seguintes condições experimentais: pH 10,

100 ppm de Biosugar, ausência de PAC, temperatura de 25ºC e tempo reacional de 8 horas com
agitação intermitente.
Palavra chave: Hidrolisado, bagaço-de-cana, xilose, coagulação/floculação.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Engenharia Industrial Química
Modalidade: Painel

OBTENÇÃO DE NANOTUBOS POR ANODIZAÇÃO DO TITÂNIO METÁLICO
Marcello Pederiva Piassa
nelliopp@gmail.com
Jorge Luiz Rosa
Roberto Zenhei Nakazato
Escola de Engenharia de Lorena – EEL-USP
Faculdade Estadual Paulista - UNESP
Orientador: Prof. Alain Laurent Marie Robin
Resumo do Trabalho:
Desde um pouco mais de uma década, uma grande quantidade de pesquisas vem sendo dedicada à
formação e caracterização de nanotubos auto-organizados e altamente ordenados de óxidos de
metais válvulas. Dentre estes materiais se destacam os nanotubos de titânia, devido a seu extenso
campo de aplicações, como em fotocatálise, material fotovoltaíco em células solares, sensores,
material biocompatível, por exemplo. Para aplicações em implantes ortopédicos, nanotubos
crescidos por anodização sobre o titânio se mostraram eficientes para melhorar a osseointegração. A
anodização consiste na aplicação de uma diferença de potencial entre o material a ser anodizado
(anodo) e um catodo, muitas vezes constituído de platina, ambos imersos num meio específico. Os
meios empregados para a anodização do titânio são diversos: meio aquoso, mistura água-solvente
orgânico ou solvente orgânico contendo reagentes fluoretados. Pode-se citar: H2O-HF, H2OH2SO4-HF, H2O-H3PO4-HF, H2O-metanol-HF, H2O-glicerol-NH4F ou NaF, com diversas
combinações de concentrações dos constituintes. Os nanotubos de titânia crescem devido a duas
reações competitivas: for mação do óxido TiO2 por anodização e dissolução química do óxido
pelos íons fluoretos levando à formação de íons hexafluoreto de titânio. Neste trabalho, foi
investigada a formação de nanotubos de titânia sobre titânio em soluções 1M H3PO4 + 0,5% massa
HF, 1M H2SO4 + 0,5% massa HF e Glicerol-H2O DI (50-50 v/v) + 1% massa NH4F. Foram
empregados voltagem de 10, 20 e 30 V entre o anodo de titânio e um catodo de platina e os tempos
de anodização foram de 1, 2 e 3h. Para reduzir o número de experimentos, foi empregado um
arranjo ortogonal do tipo L9 de Taguchi com 3 fatores (meio, voltagem e tempo) a 3 níveis cada. Os
experimentos foram duplicados. A análise da superfície das amostras anodizadas foi realizada por
Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo (FE-SEM) do LNLS-Campinas. As
soluções 1M H3PO4 + 0,5% massa HF e 1M H2SO4 + 0,5% massa não conduziram à formação de
nanotubos mas obteve-se camadas de TiO2 compactas apresentado inumerosas fissuras. Em
soluções de Glicerol-H2O DI (50-50 v/v) + 1% massa NH4F com as combinações voltagem/tempo
de 10V/2h e 20V/3h nanotubos de titânia foram obtidos. As dimensões típicas dos nanotubos foram:
diâmetro dos poros 30-80 nm, comprimento dos tubos 500 nm-1micrometro e espessura da parede
dos tubos 4-8 nm. Na solução de Glicerol-H2O DI (50-50 v/v) + 1% massa NH4F uma camada de
óxido extremamente porosa sem presença de nanotubos foi obtida por anodização a 30V durante 1h.
Agradecimentos: Os autores agradacem o Laboratório de Microscopia Eletrônica (LME) do
Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS) pela utilização do FE-SEM Zeiss Supra 55 VP.
Palavra chave: Nanotubos, anodização, titânio, implantes.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Engenharia de Materiais
Modalidade: Painel

IMPLANTAÇÃO DE UM CENTRO DE COLETA RECICLAGEM E REUTILIZAÇÃO DE
LIXO ELETRÔNICO NA CIDADE DE CRUZEIRO
Felipe Ferreira Alexandre
felipe.falexandre@hotmail.com
Anderson Sene Gonçalves
Fabiano Sinhorelli Damasceno
“Prof. Waldomiro May" Cruzeiro - FATEC
Orientador: Prof. Mary Mitsue Yokosawa
Resumo do Trabalho:
Lixo eletrônico são os resíduos resultantes do descarte de equipamentos como TVs, celulares,
computadores, outros que passaram a fazer parte de nossas vidas como sinônimos de bem-estar.
Jogados em lixões, é um sério risco ao meio ambiente, pois contêm metais pesados altamente
tóxicos, como chumbo, mercúrio e cádmio. Em contato com o solo, contaminam o lençol freático.
Quando queimados, poluem o ar. Também é um grave risco à saúde, pois se acumulam no corpo,
podendo causar doenças como o câncer. Com o crescente avanço da tecnologia novos produtos são
lançados em um espaço de tempo cada vez menor criando assim outro ponto agravante relacionado
ao lixo eletrônico denominado, obsolescência programada. É quando há o descarte de um aparelho
eletrônico, mesmo que esteja funcionando perfeitamente, é descartado, pois surge em um curto
espaço de tempo um modelo com mais funções menores ou até mesmo de cores diferentes. Esse
trabalho tem como objetivo a criação de um local para a coleta de lixo eletrônico na região do vale
do Paraíba, visto que em nossa região não há local nem empresas próximas que fazem o tipo de
serviço proposto neste projeto. Todo equipamento recolhido será analisado para verificar a
possibilidade de reaproveitamento do mesmo, visto que o objetivo da manutenção dos
equipamentos é reutilizar componentes de outros computadores que se encontram em pior condição.
Assim ele será reaproveitado e encaminhado para ONGs, centros comunitários, etc. Será feito
parcerias com empresas que tem tecnologia para reciclar os componentes dos equipamentos
eletrônicos sem causar prejuízo e danos ao meio ambiente. Tendo uma destinação correta para todo
o lixo eletrônico visando gerar resíduo zero no meio ambiente. Outro ponto do projeto é a criação
de um sistema para controlar toda entrada, saída e destino de todos os equipamentos e componentes,
e também construir um banco de dados com informações sobre quantidade e destinação do lixo
eletrônico.
Palavra chave: Reciclagem, meio ambiente, lixo eletrônico, reutilização, conscientização.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Tecnólogo em Informática
Modalidade: Oral

LUMIGRAN: PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO PREMIO TOK & STOK DESIGN 2010
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Resumo do Trabalho:
“O Premio Tok & Stok de Design Universitário tem o intuito de contribuir na formação dos Jovens
designers brasileiros aproximando-os do mercado de trabalho e promovendo a habilidade individual
para o desenvolvimento de produtos adequados à nossa realidade social, cultural e tecnológica.” (O
Premio, 2010, site da Tok & Stok) “Muitas universidades incluem o tema do concurso na matéria
de projeto de produto dos cursos de design para que os alunos simulem a criação de móvel a um
cliente real, dentro de seu conceito e briefing.” (O Premio, 2010, site da Tok & Stok) Objetivo
Geral Criar um produto sob o tema “EMPILHAR”, ou seja, um móvel, nova estrutura ou
mecanismo que possibilite esta atividade e participar do Premio Tok & Stok de Design
Universitário 2010. Objetivos Específicos - Utilizar no máximo três matérias-primas para a
construção do produto, considerando que não serão contabilizados os sistemas de fixação, como por
exemplo parafusos e cola. - Conter em seu conceito uma filosofia adequada aos princípios que
regem a Tok&Stok: contemporaneidade, jovialidade, minimalismo, solução, preço adequado ao
público alvo, condições de armazenagem, entrega e retirada pelos clientes. Metodologia O projeto
será elaborado utilizando o método de desenvolvimento de produto baseado na prática operativa do
BMW Group - DesignWorks USA. Este método tem como conceito realizar múltiplas ações
simultâneas integradas em um só objetivo: O Produto Final.Além da metodologia de
desenvolvimento de produto da BMW Group - DesignWorks USA outras ferramentas foram
utilizadas e incorporadas a este método: análise de similares, mapa de materiais e processos,
desenvolvimento de mokups para estudo semântico e estrutural, analise antropométrica, geração de
alternativas e confecção de protótipo.
Palavra chave: Luminária, empilhar, Tok & Stok
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Desenho Industrial
Modalidade: Painel

ANÁLISE DA DEGRADAÇÃO SUPERFICIAL PP E PEAD COM FIBRAS DE BANANA
VIA MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA
Paula Mayumi Hashimoto
paullynh@gmail.com
Daniella R. Mulinari
Jorge Luiz Rosa
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
Os compósitos reforçados são denominados pela ação em que a fibra atua como uma fase dispersa
nos produtos apresenta o caráter de alta resistência, rigidez em relação ao peso. Portanto, esses
parâmetros são expressos em termos de resistência e módulo específico, sendo a razão entre o limite
de resistência a tração e o peso específico, e entre o modulo de elasticidade e o peso específico
[CALLISTER, 2008]. Uma das vantagens de usar material polimérico como o polipropileno e o
polietileno, é a sua reciclabilidade. Compósitos poliméricos reforçados com fibras têm recebido
uma grande atenção nas ultimas décadas por causa de sua força/tensão e módulo. Recentemente, as
fibras naturais atuam como reforço aos compósitos poliméricos e tornou-se interessante devido a
seu baixo custo e sua propriedade a biodegrabilidade [ARIB et. al, 2006] Os polímeros absorvem
água quando submersos em meio aquoso ou expostos à umidade, mas sua absorção depende muito
do seu grau de polaridade, da cristalinidade, entre outros fatores. Já as fibras naturais tendem a
absorver mais umidade. Então, um polímero reforçado com fibra natural torna-se o material com
um maior grau de absorção de água, comparado a um polímero isolado [TAYSA OLIVEIRA et. al,
2010]. A intensidade da absorção pode haver modificações e perda de estabilidade dimensional dos
componentes. A proposta deste artigo foi avaliar as características de superfície de Polipropileno
(PP) e Polietileno de Alta Densidade (PEAD) com cargas de 5% e 10% em fibras de banana
submetidas durante 45 dias em soluções de água destilada, etanol e cloreto de sódio (5%) e
Biodissel. As amostras foram seccionadas e em seguida pesadas para o dimensionamento de área e
o cálculo de degradação e absorção dos líquidos (diferença de massa em função do tempo), de
acordo com os meios. Foi realizado a caracterização superficial das amostras por meio de
microscopia eletrônica de varredura com magnificações de 50 – 10.000 vezes e em seguida os
ensaios de rugosidade visando a determinação do parâmetro médio de rugosidade – Ra. Os
resultados esperados mostram que quanto maior o tempo de imersão, maior a degradabilidade do
material, independemente da solução. Para selecionar o material correto e após reduzir sua corrosão
por tanto quanto possível, é essencial conhecer os efeitos de vários fatores, como temperatura,
composição química, tratamento térmico, características superficiais e ambiente. [BAAH et. al,
2005] Os compósitos reforçados por fibras naturais são aplicados em diversas áreas, desde a
indústria automotiva, embalagens e até na construção civil. Alguns estudos têm demonstrado, ainda,
que tratamentos químicos, realizados nas fibras, melhoram significativamente a adesão interfacial
fibra/matriz, sobretudo, garantem as características interessantes e inerentes às fibras vegetais,
contribuindo na gestão ambiental e industrial por meio da reciclagem dos polímeros. [KELLY
CARDOSO et. al, 2010]
Palavra chave: Compósitos, degradação, design de produto.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas

Curso: Desenho Industrial
Modalidade: Oral

INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS RESINAS POLIURETANAS (PU)
COM CELULIGNINA NA RESISTÊNCIA AO DESGASTE NA PRODUÇÃO DE
SOLADOS DE CALÇADOS: DADOS PRELIMINARES
Thayná Monteiro Bastos
thaynadesign@gmail.com
Jorge Rosa
Ney Assis
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
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Orientador: Prof. Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
Os calçados são produtos de grande necessidade ao homem, assim sendo há uma intensa
preocupação e pesquisa diante desses que objetivam proteger, gerar conforto e adornar as
extremidades dos membros inferiores. Vamos direcionar nossos estudos aos solados de calçados de
tênis. O tênis é composto basicamente pelo cabedal, parte superior e solado, parte inferior. Essas
partes se dividem em outras partes sendo elas: contraforte, forro interno, entressola e couraça ou
biqueira, esses possuem características e funções específicas. No presente trabalho iremos focar
nossos esforços ao solado, no qual é montado o cabedal, e fixado a sola externa e a palmilha
interna. O solado é fundamental para gerar conforto, segurança e proteção. A inovação tecnológica
e o fomento ao desenvolvimento da pesquisa aplicada em novos materiais tornam-se um desafio
para as soluções originais e regionais. Dentro deste aspecto, os poliuretanos derivados de óleo de
mamona têm origem nos primeiros trabalhos propostos ainda na década de 40, em que foram
sintetizados os polímeros para serem aplicados como tintas e vernizes no setor automobilístico.
Portanto, com o surgimento dos polióis poliéteres, no final da década de 50, tendo com fatores
importantes baixos custo e subproduto do petróleo, mostrando assim a restrições ao
desenvolvimento de materiais mais nobres, devido à delegação em níveis inferiores aos planos de
pesquisa com a adição do óleo de mamona. Desde seu surgimento as resinas poliuretanas têm sido
aplicadas na indústria calçadista, principalmente em solados de calçados esportivos. Estes têm sido
usados, devido a alta resistência a abrasão, flexão e rasgo, flexibilidade mesmo em temperaturas
baixas, elasticidade, conforto e baixa densidade. Os compósitos com uso de fibra natural tem sido
um atrativo pela redução do custo do produto, conceito de sustentabilidade e passíveis de
reciclabilidade, alta resistência e propriedades específicas superiores aos componentes isolados.
Este trabalho objetiva avaliar as propriedades do material (resina PU e celulogina a 10, 20, 30 e
40%) e verificar seus potenciais para a fabricação de solados de sapatos, utilizando o design
sustentável. Visto que serão realizados em corpos de prova ensaios físico-mecânicos (desgastes por
abrasão, absorção de água, deformação por compressão dinâmica, e resistência a flexões contínuas).
Será realizado o estudo da forma juntamente com a modelagem 3D e posteriormente a
prototipagem. Os resultados esperados do projeto é a ampliação das relações multidisciplinares
(Desenho Industrial e Engenharia de Materiais) envolvendo a Faculdade de Engenharia de
Guaratinguetá-UNESP (Departamento de Engenharia de Produção-Laboratório de Biomecânica),
Escola de Engenharia de Lorena-USP (Departamento de Biotecnologia) e as Faculdades Integradas
Teresa D’Ávila (Laboratório de Materiais, Texturas e Modelagem).
Palavra chave: Design, engenharia de materiais, calçados, biomecânica, resina poliuretana.
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UTILIZAÇÃO DE QUITOSANAS COMO AGENTES COAGULANTES NA
PURIFICAÇÃO DE HIDROLISADO DE BAGAÇO DE CANA
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Orientador: Prof. Luís Fernando Faria Figueiredo
Resumo do Trabalho:
Este trabalho tem por objetivo avaliar a eficiência de purificação do uso combinado de três agentes
coagulantes, que são tipos diferentes de quitosanas, durante o tratamento de hidrolisado ácido de
bagaço de cana visando sua purificação. O bagaço de cana por meio da hidrolise pode fornecer uma
solução rica em xilose que ao ser fermentada pode produzir etanol ou xilitol. Porém, esta hidrolise
também gera impurezas como os compostos fenólicos, ácido acético, furfural e hidroximetilfurfural
que prejudicam a bioconversão da xilose. A técnica utilizada neste trabalho foi a de
coagulação/floculação devido à simplicidade operacional e baixos custos. O hidrolisado utilizado
foi obtido a partir de uma hidrolise ácida do bagaço de cana em reator de aço inoxidável AISI 316
com volume útil de 250L, equipado com camisa de óleo térmico para aquecimento indireto. O
reator foi operado em regime descontínuo empregando-se as seguintes condições de hidrólise:
temperatura de 121 ºC; tempo de reação de 10 minutos; 100mg de ácido sulfúrico (98 %) para 1g de
bagaço (matéria seca) e uma proporção entre massa seca de bagaço e volume de solução ácida de
1:10. O hidrolisado de bagaço obtido foi submetido aos testes de coagulação/floculação das
impurezas coloidais, utilizando cones imhoff e um volume reacional de 400mL. Inicialmente eram
realizadas as correções do pH com óxido de cálcio seguida da adição dos coagulantes e assim,
iniciada a homogeneização do sistema. Os experimentos propostos foram baseados em uma
seqüência de planejamentos experimentais que tinha como variáveis de resposta o teor de
compostos fenólicos e área espectral (indicativo de cor). As análises foram realizadas a partir de
alíquotas retiradas ao final dos ensaios utilizando um espectrofotômetro de UV-visível para a
determinação de compostos fenólicos e área espectral. Para a composição total do hidrolisado foi
utilizado um cromatógrafo líquido de alta performance (Varian), colunas C18 e HPX87-H e fases
móveis acetonitrila-água e ácido sulfúrico 0,01N respectivamente. O planejamento utilizado
inicialmente foi um fatorial fracionado onde foram considerados cinco fatores (Temperatura, pH,
quitosana de baixa massa molecular, quitosana de média massa molecular e a quitosana técnica).
Como resultado deste observou-se que a remoção de compostos fenólicos foi influenciada
principalmente pelo pH e em segundo plano pela quitosana de baixa massa molecular e a quitosana
técnica, sendo as melhores condições obtidas a um pH= 9, concentração de todas as quitosanas=
15mg/L e temperatura= 55°C. A partir deste resultado foi delineado um novo planejamento do tipo
fatorial completo com os três fatores mais significantes (pH, quitosana de baixa massa molar e
quitosana técnica) e, assim, foi verificado novamente que o pH ainda foi o fator mais influente na
purificação, seguido da quitosana técnica que teve uma significância maior que a quitosana de baixa
massa molecular. Neste segundo planejamento a melhor condição foi obtida no ex perimento com
pH= 10, quitosana técnica= 15mg/L e quitosana de baixa massa molecular= 15mg/L. Finalizando,
foi realizado um delineamento composto central rotacional (DCCR) com apenas dois fatores que
mais influenciaram na remoção das impurezas (pH e quitosana técnica). Neste planejamento o
melhor resultado de remoção foi de 50,39% encontrado no experimento com o pH= 9,3 e quitosana
técnica= 25,6mg/L. Assim, considerando a análise dos gráficos de superfície de resposta, conclui-se

que a melhor condição experimental se encontra em um pH próximo de 9,0, quitosana técnica a
uma concentração de 30mg/L, agitação intermitente com 24 horas de reação e temperatura de 55°C.
Palavra chave: Hidrolisado de bagaço, coagulação/floculação, quitosana.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Engenharia Química
Modalidade: Oral

INFLUÊNCIA DAS CONDIÇÕES DE PRÉ-TRATAMENTO DO BAGAÇO DE CANA
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Resumo do Trabalho:
O bagaço de cana-de-açúcar é um material lignocelulósico constituído por celulose, hemicelulose e
lignina. O conceito de conversão de bagaço de cana em etanol envolve processo de pré-tratamento,
seguido por sacarificação enzimática da celulose e fermentação microbiana das hexoses a etanol. O
pré-tratamento com ácido sulfúrico diluído proporciona a solubilização da fração hemicelulósica da
parede celular do bagaço, permitindo o acesso das enzimas hidrolíticas que convertem a celulose
em glicose. O objetivo do trabalho foi avaliar como as condições operacionais de pré-tratamento do
bagaço de cana com ácido sulfúrico diluído influenciam a composição química das frações sólidas
(bagaços pré-tratados) obtidas a partir de um planejamento experimental 2^3 completo. Os
experimentos de pré-tratamento do bagaço de cana com H2SO4 diluído foram conduzidos em reator
piloto com capacidade de 100L. Em cada experimento foi fixada uma massa total de 20 Kg,
incluindo água, ácido e bagaço. A concentração ácida, a temperatura e o tempo de residência foram
variados de acordo com o planejamento experimental. Após cada pré-tratamento, os bagaços prétratados obtidos foram caracterizados quanto suas composições percentuais de celulose,
hemicelulose e lignina por métodos envolvendo cromatografia, espectrofotometria e gravimetria.
Análises estatísticas foram realizadas para predizerem os teores dos componentes conforme as
condições de pré-tratamento. Além disso, o fator de severidade combinada (FSC) referente a cada
condição experimental foi calculado. Os resultados obtidos mostram que em todas as condições
operacionais houve redução no teor de hemicelulose em relação àquele determinado no bagaço in
natura (25,9%). O menor e maior teor de hemicelulose residual encontrados em bagaços prétratados foram de 0,14% e 17,62%, respectivamente. Quanto maior a severidade de reação,
determinada pelo fator de severidade combinada, maior remoção de hemicelulose é observada.
Além disso, foi observado que a solubilização da hemicelulose enriqueceu as amostras de bagaços
pré-tratados em percentuais de celulose e lignina. As análises estatísticas dos resultados mostraram
que a concentração ácida foi o fator que mais influenciou os teores de celulose, hemicelulose e
lignina nos bagaços pré-tratados, seguido pela temperatura e tempo de reação.
Palavra chave: Pré-tratamento, bagaço, fração sólida.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
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DETERMINAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENZIMAS CELULOLÍTICAS.
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Resumo do Trabalho:
O presente trabalho tem como objetivo caracterizar dois extratos enzimáticos comerciais, destinados
a sacarificação de materiais lignocelulósicos, quanto às atividades de celobiases, celobiohidrolases,
endoglucanases e celulases totais. Em todos os ensaios realizados, para determinação das atividades
enzimáticas celulolíticas, foi utilizado tampão citrato de sódio (50 mM, pH 4,8). Para determinação
da atividade de celobiases, 1 mL de solução de celobiose 15 mM e 1mL do extrato enzimático
diluído foram adicionado aos tubos de ensaio. Após incubação dos tubos em banho-maria, por 30
min à 50ºC, a reação foi parada aquecendo-se a mistura à ebulição por 5 min. Os tubos foram
resfriados em água e então a concentração de glicose foi determinada por cromatografia liquida de
alta eficiência (CLAE). Através de cálculo específico, foi possível estimar a atividade de celobiases
(Ghose, 1987). Na determinação da atividade de celobiohidrolases, utilizou-se como substrato uma
solução 1% de Avicel (m/v). A mistura foi incubada a 50ºC durante 2h; no entanto, as amostras
foram retiradas em 30, 60, 90 e 120 min. Para paralisar a reação, os tubos de reação foram fervidos
por 5 min e posteriormente, centrifugados a 12.000 rpm por 30 min. Usando-se uma curva padrão
de glicose, a concentração de açúcares totais foi determinada por espectrofotometria (Wood & Bath,
1988). Uma unidade de atividade enzimática foi definida como 1 µmol de produto gerado por
minuto. A atividade de endoglucanases foi caracterizada preparando-se várias diluições do extrato
enzimático, das quais 0,5 mL foram misturados com 0,5 mL de uma solução 2% de
carboximetilcelulose (m/v). Os tubos de reação foram incubados à 50ºC, durante 30 min. Em
seguida, 3 mL do reagente de DNS foi adicionado aos tubos e a solução foi levada à ebulição por 5
min. Após o resfriamento das amostras, foram adicionados 20 mL de água destilada e a leitura da
absorbância foi feita em espectrofotômetro a 540 nm. Foi possível estimar a concentração do
extrato que liberou 0,5 mg de glicose, sendo calculado a atividade enzimática (Ghose, 1987). Para
determinação da atividade de celulases totais dos extratos enzimáticos avaliados, foi utilizado o
método do papel de filtro (Ghose, 1987). Foi adicionado, em tubos de reação, 1 mL de tampão, uma
fita de papel de filtro Whatman nº1 com 1 x 6 cm e 0,5 mL de diferentes diluições do extrato
enzimático. Os tubos foram incubados a 50ºC em banho-maria durante 1h. Após o término do
tempo, foi adicionado 3 mL do reagente de DNS e as amostras foram levadas a ebulição por 5 min.
As amostras foram resfriadas e adicionados 20 mL de água destilada. A leitura da absorbância foi
feita em espectrofotômetro a 540nm. Uma curva padrão de glicose foi preparada e usada para
determinar a quantidade de glicose liberada, sendo a atividade calculada. No extrato enzimático I
foi observada atividades de 93,0 UCB/mL de celobiase, 2.643,0 UCMC/mL de endoglucanases,
38,4 UI/mL de celobiohidrolasese e 54,0 FPU/mL de celulases totais, enquanto que o extrato II
exibiu atividades de 115,8 UCB/mL, 925,0 UCMC/mL, 98,0 UI/mL e 93,5 FPU/mL para as
mesmas enzimas, respectivamente. Com esses resultados, conclui-se que ambos os extratos
avaliados apresentam um complexo celulolítico completo.
Palavra chave: Enzimas celulolíticas, celulose, celulases.
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DESENVOLVIMENTO DA COMUNICAÇÃO VISUAL DA EMBALAGEM
COMEMORATIVA DE 90 ANOS DA MANTEIGA AVIAÇÃO
Saulo Zumerle
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Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Marcus Vinícius Omena
Resumo do Trabalho:

A manteiga Aviação é um produto da empresa Gonçalves Salles S.A. e sua sede localiza-se na
cidade de São Sebastião do Paraíso/MG. O produto nasceu junto com a empresa, no dia 20 de
Setembro de 1920 e em 2010 a manteiga completará 90 anos de história no mercado. Sua
tradicional embalagem, a ‘’latinha laranja “l, como carinhosamente seus consumidores à chamam,
transmite toda a sua tradição, qualidade e originalidade que a marca representou para seu público
durante esses 90 anos de história. E para comemorar todos esses aspectos positivos que a manteiga
Aviação proporcionou a seus fiéis clientes, será desenvolvida a comunicação visual para uma
embalagem comemorativa de 90 anos da manteiga afim de valorizar a qualidade deste marca tão
tradicional quanto outros produtos de sucesso no mercado nacional como Leite Moça, Maizena,
Phebo, entre outros, e fortalecer seus 90 anos de tradição e originalidade.
Presente num mercado altamente competitivo, na qual diferenciais como preço e qualidade apenas
não conseguem conquistar mais os consumidores na hora da compra, a Manteiga Aviação valoriza
tais características presentes consigo a várias décadas como: tradição, qualidade e originalidade, que
são aspectos primordiais para fidelizar seus clientes e conquistar novas fatias no mercado.
Para tal projeto, será considerado de enorme relevância a tradição e o reconhecimento conquistado
pela Aviação através do apelo visual da embalagem ao longo desses 90 anos, adequando a nova
embalagem elementos do conceito comemorativo proposto, 90 anos de Manteiga Aviação, e
utilizando-se de elementos visuais que componham a comunicação visual da embalagem para
transmitir a todos consumidores valores como qualidade, confiança, tradição e originalidade,
conquistados ao longo de nove décadas de sucesso e reconhecimento no mercado.
Palavras-chave: Manteiga, Aviação, embalagem, comemorativa, design.
Inscrição como: Graduação
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PROPOSTA PARA VEÍCULO ACESSÍVEL DE USO COMUM – TÁXI
Adriano da Silva Fernandes
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Orientador: Prof. Luiz Fernando Gorni
Resumo do Trabalho:
O projeto de conclusão do Curso de Desenho Industrial (TCC) é um veículo para o transporte em
grandes centros urbanos. Um empresário em passagem por este centro urbano ou um cadeirante que
queria maior autonomia dentro deste mesmo centro são um exemplo prático do uso deste veículo e
os alvos principais deste projeto, não descartando os demais tipos de passageiros. No caso dos
cadeirantes, os mesmos possuem grande dificuldade em se tratando de transportes coletivos,
dificultando sua locomoção. Vimos que este tipo de transporte para os cadeirantes, já existe em
algumas cidades do Brasil e até mesmo do mundo, mas por se tratar de um serviço específico, o
mesmo tem um custo elevado. O veículo proposto tem a função de ser um veículo não adaptado
tornando-o mais barato comparado aos veículos adaptados para este serviço de transporte de
cadeirantes, por conseqüência o serviço prestado pelo mesmo não deverá ser muito mais elevado
que o valor de um serviço de taxi comum. Pelo motivo de ser um carro para uso por todo tipo de
passageiro, sendo ele cadeirante ou não, a empresa que fizer uso deste veículo, não ficará sujeito a
apenas um tipo de passageiro, sendo assim, a mesma não terá motivos para ter um preço de serviço
diferenciado, podendo servir a todos. Sendo um veículo de proporções menores, o mesmo tende a
consumir menos combustível que um veículo usado para este tipo de transporte, pois, como já
citado, os mesmos tem um porte maior, devido o sistema de adaptação para este serviço (no caso do
uso por cadeirantes). O tipo de combustível aplicado a este veículo será o elétrico, pois não polui,
seguindo a tendência mundial de ser um dos combustíveis do futuro. Quanto menor for o peso
aplicado a este veículo, maior será a sua autonomia de percurso, não sendo viável o uso de
combustível líquido mesmo que ele tenha um tanque de dimensões menores. Os objetivos gerais
deste produto serão: autonomia e acessibilidade das pessoas que fazem uso de cadeiras de rodas,
rapidez e eficiência dentro de uma grande cidade com gasto mínimo de combustível.
Palavra chave: Acessibilidade, táxi, cadeirante.
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PROPOSTA DE CALENDÁRIO PARA AUXÍLIO À TERAPIA DE CRIANÇAS COM
DÉFICIT COGNITIVO – DISLEXIA
Elder Roberto Lopes da Silva
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Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Luiz Fernando Gorni
Resumo do Trabalho:
Os distúrbios de leitura e escrita atingem, de forma severa, cerca de 10% das crianças em idade
escolar. Se forem considerados também os distúrbios leves, este percentual chega a 25%
(PIÉRART, 1997). Um princípio fundamental do design inclusivo é atender as necessidades reais
de um público específico. A contribuição do design gráfico como forma de auxílio à pessoas
portadoras de algum tipo de deficiência ainda é muito pequena diante das necessidades a serem
atendidas. Os materiais destinados a tratamento e terapia de transtornos cognitivos como a dislexia
são escassos ou desenvolvidos de forma artesanal por terapeutas e familiares dos portadores. Isso
demonstra que a contribuição do design gráfico para tais métodos de recuperação não se dá de
forma contundente e efetiva como poderia, seja por fatores mercadológicos ou de ausência de
pesquisas. Neste projeto, a proposta de um calendário como ferramenta de auxílio para estímulo da
capacidade cognitiva da criança disléxica tem o intuito de cumprir sua função em amenizar as
conseqüências do transtorno, respeitando as limitações das quais a criança disléxica é acometida.
Para isso a pesquisa permeia pela capacidade de compreensão visual enfatizada na leitura e
decodificação de símbolos gráficos, propondo um projeto de auxílio no processo de aprendizagem.
Palavra chave: Dislexia, calendário, crianças.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Desenho Industrial
Modalidade: Painel

AVALIAÇÃO DA ADSORÇÃO DE DEXTRANA POR AVICEL E BAGAÇO DE CANADE-AÇÚCAR
Hugo Navarro de Souza
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Adriane Maria Ferreira Milagres
André Ferraz
Escola de Engenharia de Lorena – EEL - USP

Orientador: Prof. Walter de Carvalho
Resumo do Trabalho:
O bagaço de cana-de-açúcar é um subproduto da produção de açúcar e álcool. Sua composição é
basicamente 50% celulose, 25% lignina e 25% hemicelulose, por isso é chamado de composto
lignocelulósico. O bagaço é utilizado na adsorção de diversas moléculas, como metais pesados e
corantes, isso ocorre devido ao seu baixo custo e a sua boa capacidade de adsorção. Por causa desta
capacidade, técnicas que se baseiam na acessibilidade de moléculas de dextrana à água contida nos
poros dos materiais lignocelulósicos, como a técnica de exclusão de solutos, necessitam de um
estudo prévio sobre o comportamento de adsorção destas moléculas ao material de estudo. Já que a
ocorrência de adsorção irá superestimar os resultados obtidos referentes à acessibilidade destas
moléculas. Nos ensaios de adsorção foram utilizados como adsorventes: avicel, bagaço in natura e
deslignificado com clorito de sódio em meio ácido por 3 horas. Como adsorbato foi utilizado
dextrana comercial, Dextran T1 (Pharmacosmos – 1000 g/mol), diluída em tampão de fosfato de
potássio 50 mM pH 7,0 para as concentra ções 0,1; 0,25; 0,5; 1,0; 1,5 e 2% (m/m). Em erlenmeyer
de 125 mL foram adicionados: 1,5 g de massa seca de adsorvente e 10 g de solução de cada
concentração de dextrana utilizada. Os experimentos foram feitos em triplicata. Em seguida os
frascos foram colocados em shaker por 24 horas à temperatura de 25ºC e agitação de 100 rpm. As
concentrações finais e iniciais foram medidas por CLAE (cromatografia líquida de alta eficiência),
com volume de injeção 20 µL, fluxo de 0,4 mL/min e o eluente foi tampão de fosfato de potássio 50
mM pH7,0. Após a análise das concentrações, a massa de dextrana adsorvida por grama de
adsorvente (qe) foi calculada para cada concentração estudada. Para o avicel, a máxima qe obtida
foi 3,77 mg/g na concentração 2,0% m/m; para o bagaço in natura foi 2,68 mg/g na concentração
0,1% m/m; e para o bagaço tratado por 3 horas foi 2,79 mg/g na concentração 0,1% m/m.
Analisando esses dados nota-se que os valores de adsorção de dextrana no bagaço são bem menores
do que os de adsorção de metais pesados e corantes presentes na literatura. Sendo assim podemos
concluir que o bagaço não é um bom adsorvente de dextrana, logo estas moléculas podem ser
utilizadas para caracterizar a estrutura porosa do bagaço de cana por meio da técnica de exclusão de
solutos.
Palavra chave: Adsorção, bagaço, avicel.
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PROJETO DE INSTALAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE UMA MATERIOTHECA
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Orientador: Prof. Nelson Tavares Matias
Resumo do Trabalho:
O auxílio à pesquisa de novos materiais proporciona um novo olhar sobre a formação do
profissional da área de Design e interação entre os conhecimentos da Engenharia, Arquitetura e
áreas afins. Desta forma, a Materiotheca permitirá um avanço sistemático na atividade de projetos,
pois permitirá a consulta rápida a diversas informações, dentre elas pode-se destacar:
particularidades físico-químicas, fabricantes e dados informações sobre os fornecedores. O espaço
de exposição dos materiais permitirá também o contato direto dos estudantes com amostras físicas
disponibilizadas no acervo, assim, durante a atividade projetual o discente poderá perceber as
características de interface demonstradas pelos diferentes materiais através do contato e
experiências sensoriais entre usuário e o material.
Palavra chave: Informação, materiais, design.
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VULNERABILIDADE DAS EMPRESAS A ATAQUES DE ENGENHARIA SOCIAL NO
MEIO ACADÊMICO
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Resumo do Trabalho:
É notória a evolução que se percebe com relação à segurança da informação. A tecnologia hoje
usada para garantir a proteção da informação com certeza é bem mais eficiente do que anos
anteriores. Nas empresas existem grandes investimentos nos parques tecnológicos objetivando
tornar suas redes e programas mais seguros. Então por que os ataques de sucesso acontecem com
mais freqüência? Os criminosos estão percebendo que a dificuldade em se efetuar um ataque contra
a tecnologia é bem mais difícil e demorado, então porque não ir direto ao elo mais fraco do sistema?
Um dos ataques utilizados para a obtenção de informações pelos crakers é o uso da Engenharia
Social. Se existe uma dificuldade de um engenheiro social obter informações de certa empresa pelo
fato de ser difícil adentrá-la, porque não explorar os lugares freqüentados por pessoas que lá
trabalham? O meio acadêmico seria um lugar perfeito, um celeiro de estagiários ou até mesmo
funcionários de diferentes tipos de empresas. Este trabalho tem por objetivo apresentar o quanto as
empresas podem estar vulneráveis, aos ataques de Engenharia Social nos meios acadêmicos feitos
aos seus estagiários. E propor que seja dada mais atenção ao elo fraco do sistema, que é o ser
humano. Encorajar as organizações a realizarem projetos que visem a orientação e treinamento de
seus estagiários sobre ações a serem tomadas frente a tentativas de ataques.
Palavra chave: Engenharia Social, segurança, vulnerabilidades.
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DESENVOLVIMENTO DE MOBILIÁRIO MODULAR
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Resumo do Trabalho:
O produto idealizado é uma inovação na área mobiliária, pois utilizará um sistema de fixação que
facilitará o deslocamento, a limpeza, a desmontagem e a remontagem, aumentando assim a vida útil
do móvel, economizando tempo de espera no que se refere à mão-de-obra terceirizada, diminuindo
o uso de material e a utilização de ferramentas, desta forma barateando o produto final. O projeto
visa desenvolver um produto que torne mais fácil a vida do usuário, que ofereça a ele uma liberdade
maior na montagem e utilização do móvel. O mobiliário que compõe o arranjo espacial de uma
residência ou escritório é sem dúvida, o espelho que reflete simbolicamente a organização sóciocultural de um determinado núcleo, seja ele familiar, organizacional, empresarial etc. Segundo
Baudrillard (S.D.), no meio ambiente Tradicional , a mensagem que os objetos passavam era
diferente de hoje em dia, compreendendo então que a configuração do mobiliário é uma imagem
fiel das estruturas sociais de uma época. Nos lares tradicionais, a sala de jantar, por exemplo, com
sua mesa e cadeiras entalhadas, configuravam, de forma clara, a hierarquia familiar. As cristaleiras,
arcas e armários, tais como vitrines, exibiam com pompa e até mesmo um pouco de soberba, os
cristais, porcelanas e pratarias da família. Já nos dias de hoje, devido ao ritmo de vida e as novas
estruturas familiares, os móveis caracterizam-se como objetos de múltipla função. Devem entrar e
sair de cena quando solicitados, preferencialmente integrando-se ao espaço, tornando-se invisíveis
se possível, haja visto que o espaço, propriamente dito, transformou-se em artigo de luxo nos lares e
escritórios contemporâneos. Sendo assim, este trabalho busca realizar uma pesquisa que leve ao
desenvolvimento de um conjunto de elementos ou peças que, devidamente encaixados(as),
permitam a montagem de um móvel sob medida simples, prático e discreto, de modo a facilitar a
vida do usuário. 4. Justificativa Os móveis antigos eram feitos por artesãos e tinham um grande
valor por sua exclusividade e qualidade duradoura, eram móveis feitos para passarem por gerações.
Com o surgimento da indústria começa a produção em massa, suas características mudaram; a
produção aumentou e se padronizou, tornando o móvel mais acessível à maioria da população. O
setor moveleiro aumentou sua tecnologia dando ao móvel características diferentes. O móvel já não
possui mais a mesma função que determinava, por exemplo, a hierarquia no núcleo familiar, hoje o
móvel compõem o contexto do ambiente secundariamente, mas se destaca por diversas outras
características como arrojo, tecnologia dos materiais, acabamento, praticidade, estética, custobenefício, etc, logo, pensar em um sistema mobiliário que atenda a estas e outras características é de
fundamental importância para suprir as necessidades das novas configurações sociais, pois: “A
‘ausência’ de estilo é primeiro ausência de espaço e a funcionalidade maximal, uma solução da
adversidade onde, o domicílio, sem perder seu confinamento, perde a organização ” (Baudrillard,
S.D., p.23,). 5. Objetivo A realização desse projeto visa oferecer ao mercado um produto versátil,
econômico e inovador, que permita ao usuário autonomia de compra, transporte e montagem seu
próprio mobiliário da maneira mais conveniente possível, flexibilizando assim seu uso, pois este
terá a opção de configurar o móvel da melhor maneira a satisfazer suas necessidades com
praticidade e economia de tempo e dinheiro. 6. Metodologia de Projeto Problematização: •
Ishikawa; Espinha de Peixe e Diagrama de Causa e Efeito. • Levantamento de Dados: • Análise dos
Dados: • Síntese: • Geração de Alternativas: • Seleção da Melhor Alternativa: • Detalhamento
Técnico: 7. Ishikawa; Espinha de Peixe e Diagrama de Causa e Efeito. O Diagrama de causa e feito

de Ishikawa foi utilizado neste projeto para chegar as prováveis causas de um problema que
julgamos primordial, a curta vida útil de um mobiliário. Pelo excesso de deslocamento, de
montagem, desmontagem e matéria prima de baixa qualidade os mobiliários têm uma diminuição
considerável de tempo de uso, portanto após esse período de utilização, esse mobiliário se torna um
entulho em sua residência, lhe causando problemas financeiros com manutenção ou até mesmo com
seu descarte pós uso. Portanto discriminamos alguns fatores que podem ser a causa desse problema
como: matéria prima, montagem e sistema de fixação, e com isso poderemos verificar o foco
principal do problema e soluciona-lo melhor e com mais rapidez. 8. Geração de Alternativas
Segundo as pesquisas realizadas foram desenvolvidas algumas alternativas, buscando uma solução
adequada ao objetivo proposto pelo projeto: Desenvolver um móvel composto por módulos
idênticos que possam ser montado de acordo com a necessidade de cada usuário. Por meio de
análises morfológica, estrutural e similares, mapa de materiais entre outras técnicas metodológicas,
foram selecionadas as melhores formas de encaixe que atendessem as necessidades do projeto. 9.
Resultados e Discussão Alternativas Descrição Alternativa 1 Encaixe simples e unificado, não
possibilita o fechamento do cubo (fundo), seu empilhamento é possível somente entre cubos, não
permite variações de dimensões na montagem do móvel. Material proposto: madeira plástica ou
madeira (MDF). Alternativa 2 Peça usinada em duas formas diferentes que se encaixam, formando
um cubo aberto quando encaixadas, necessita de um limitador ou elemento de fixação (parafuso)
pra melhor resistência à fratura e melhoria da qualidade. Material proposto: madeira plástica ou
madeira (MDF). Alternativa 3 Essa peça apresenta melhorias com objetivos de diminuir as falhas de
fragilidade pela pequena área de contato e apoio para o encaixe colocamos uma proteção para o
pino frontal para evitar lesões, caso o usuário esbarre nele sem intenção, maior área de contato
aumentando à resistência a fratura (quebra). O empilhamento é isolado entre cubos, nenhum sistema
de encaixe entre eles, não permite a variação de dimensões. Material proposto: madeira plástica ou
madeira (MDF). Alternativa 5 Peça usinada de uma única forma que será unida por cunhas dando
forma ao móvel de acordo com a necessidade do cliente, podendo variar suas dimensões como
largura, altura e comprimento. Esse tipo de usinagem nos permite o empilhamento dos cubos ou
diferentes montagens, boa resistência à fratura, pois o contato entre os lados nos proporciona uma
área maior para distribuir o peso dos objetos e um ótimo design. Material proposto: madeira plástica
ou madeira (MDF). Alternativa 6 Móvel baseado em um sistema de encaixe de peças idênticas,
utilizando (4) quatro tipos diferentes de encaixe, que nos permite uma versatilidade maior de
montagem. Permitem-nos um fechamento completo do cubo e mesmo variações de dimensões dos
componentes do mobiliário, tendo ainda uma boa resistência à fratura, corrosão e outras qualidades
em propriedade mecânica. Material proposto: Madeira plástica ou madeira (MDF). Quadro 1Forma e descrição das alternativa 10. Alternativa Selecionada A peça selecionada após as análises
das alternativas, foi a que nos ofereceu a melhor forma, nos dando a opção de determinar uma única
forma, com quatro(4) perfis de encaixes diferentes, que irá nos proporcionar uma variedade maior
na função exercida pelo móvel no ambiente, atendendo as necessidades específicas de cada usuário.
Matéria prima : Peça: Madeira Plástica Encaixe: Alumínio Processo de Produção: Usinagem 10.1
Lista de componentes e sub-sistemas Quadro 2 - componentes e sub-componentes da peça
selecionada 10.2 Detalhamento Técnica - Vistas Ortográficas Quadro 3 - Detalhamento técnico da
peça selecionada 10.3 Mobiliário ambientado Quadro 4- Móvel Ambientado 11. Considerações
finais O Design caracteriza-se, em parte, por sua incessante busca pela configuração “ideal” das
coisas . Aquela que consiga sintetizar forma e função de um objeto sendo ainda capaz de atender às
necessidades do homem, minimizando, ou quem sabe até, eliminando qualquer possibilidade de
constrangimento causado por seu uso. Sabe-se, pois, que a perfeição é algo inatingível por sua
subjetividade, considerando que, aquilo que é ideal para um indivíduo pode não ser para outro.
Frente a um conceito tão insubstancial, resta-nos pensar naquilo que nos é imediato. Aquilo que nos
permita medir, tocar, avaliar ou melhorar dentro dos critérios por nós mesmos destacados como
prioritários e/ou relevantes. Neste sentido, o que este trabalho propôs foi, antes de mais nada, uma

avaliação da nova formatação dos espaços interiores, para depois pensar nas necessidades do
homem contemporâneo. Por fim, utilizando-se das ferramentas metodológicas características do
Design, buscou-se criar algo que atendesse às necessidades desse homem contemporâneo,
anteriormente identificadas, priorizando, entre outros, valores como sustentabilidade, estética,
versatilidade, custo e ergonomia. Desenvolver um móvel baseado em um sistema de encaixe de
peças idênticas, dentro da lógica do “Faça Você Mesmo”, nos pareceu a melhor e mais prática
solução para atender o usuário moderno que, pela falta de tempo e espaço, busca em um móvel,
características múltiplas. A proposta do desenvolvimento de um móvel modular tem mostrado
extrema importância por meio de todas as pesquisas e análises realizadas. O trabalho alcançou os
objetivos traçados, ou seja, as necessidades dos clientes foram supridas, após as análises dos
similares e estrutural, estudos ergonômico e de materiais e de formas e encaixe foi desenvolvido um
mobiliário que se define por algo prático, econômico e versátil, num material ecologicamente
correto, que nos permite a reciclagem ou a reutilização do mesmo após a utilização total de vida útil
do mobiliário desenvolvido.
Palavra chave: Móvel modular, compósitos, usabilidade.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Modalidade: Painel
Curso: Desenho Industrial

ILUSTRAÇÃO DE LIVROS INFANTIS EDUCATIVOS PARA CRIANÇAS COM
DISLEXIA
Eduardo Lourenço Figueira
edu.lfigueira@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Paulo Vinícius de Omena Pina
Resumo do Trabalho:
A dislexia é de fato um problema para pedagogos que lidam com a alfabetização no ensino
fundamental. Os casos de dislexia atingem de 5% a 17% no mundo e é parte de um conjunto de
distúrbios de aprendizagem que mais causam reprovações durante fase de alfabetização, segundo a
Associação Brasileira de Dislexia (ABD). Considerado um problema genético e incurável, este
distúrbio, ainda sim, possui diversos tratamentos psicopedagógicos que auxiliam na educação de
uma criança com esta deficiência. Mas a carência de ferramentas direcionadas diretamente a este
propósito dificulta a continuidade do processo em muitos centros educacionais. Tendo ciência deste
problema, este projeto propõe elaborar ilustrações a partir de estudos fonoaudiológicos e
psicopedagógicos que organizadas em um livro se torne um auxilio na educação infantil.
Utilizando-se de estudos na área de pedagogia, notando os problemas na escrita e leitura, estudos na
área de fonoaudiologia, como detecção de problemas de compreensão e emprego das palavras na
fala, será compilada uma série de ícones que se utilizarão da semiótica para o desenvolvimento de
ilustrações com caráter terapêutico que serão inseridas em um livro infantil. Com esta ferramenta
espera-se elevar o grau de adaptação de crianças disléxicas no processo de alfabetização por meio
de ilustrações lúdicas.
Palavra chave: Dislexia, ilustração, infantil.

Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Desenho Industrial
Modalidade: Painel

ASPECTOS DE DEGRADAÇÃO DO RIO PARAÍBA DO SUL E SIMULAÇÃO DE
CONDIÇÕES DE TRATAMENTO COM AMOSTRAS DOPADAS COM AZO CORANTES
VIA PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS
Diego Cordeiro Ungarato
oswaldocobra@debas.eel.usp.br
Escola de Engenharia de Lorena – EEL - USP
Orientador: Prof. Oswaldo Luiz Cobra Guimarães
Resumo do Trabalho:
A contaminação das águas do Rio Paraíba do Sul constitui-se em grave problema ambiental visto
que abrange as regiões do Vale do Paraíba Paulista e Fluminense, noroeste fluminense e grande
parte da Zona da Mata Mineira. O presente estudo avaliou os parâmetros ambientais pH,
temperatura, oxigênio dissolvido (OD), Carbono Orgânico Total (COT) e análise de metais
presentes em amostras coletadas no trecho localizado na Escola de Engenharia de Lorena. As
amostras foram coletadas em frascos esterilizados a uma profundidade de 30 cm do corpo d'água
em um ponto da margem próxima à Escola de Engenharia de Lorena. O recipiente para a coleta das
amostras foi fixado com uma corda e lançado manualmente ao rio em um ponto demarcado de sua
margem. O estudo foi realizado no período de Agosto de 2009 a Janeiro de 2010, onde foi
verificado que o pH apresentou caráter neutro e a variável temperatura apresentou variação no
período analisado estando, entretanto nos limites estabelecidos pela resolução CONAMA 375/2005.
A análise de metais pesados apresentou concentrações abaixo do limite estabelecido pelo decreto
8648/1976 (CETESB). Os parâmetros OD e COT apresentaram valores inferiores a 5 mg/L e 9
mg/L, respectivamente. Os estudos indicaram que os parâmetros analisados encontram-se dentro de
limites estabelecidos pela legislação ambiental. Entretanto, os estudos devem ser realizados em
outros trechos e quadrantes e demais períodos do ano de forma a se estabelecer uma abrangência
maior. Além da análise das águas do Rio Paraíba do Sul, foi simulado o tratamento das águas
contaminadas com corante Congo Red. O tratamento foi realizado através do processo oxidativo
avançado ( POA ) , o qual foi realizado seguindo um planejamento de experimentos parar melhor
analisar as variáveis que seriam mais importantes na descoloração e degradação . Como resultados
médios foram obtidos para o corante Congo Red, respectivamente para os processos de
descoloração e degradação, 54,75 % e 22,07 %.
Palavra chave: Qualidade da água, Rio Paraíba do Sul, corante, processos oxidativos.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Modalidade: Painel
Curso: Engenharia Química

DESIGN DE EMBALAGEM – INDÚSTRIA REGIONAL E TECNOLOGIAS
Mariana C. Bueno
mari.b.castilho@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof.Marcus Vinicius M. Gonçalves
Resumo do Trabalho:
O projeto de Pesquisa de Design de Embalagem, Industria Regional e Tecnologias está em
desenvolvimento desde o ano de 2009 e traz consigo toda a carga Teórica, conceitual e prática de
desenvolvimento das disciplinas Produção e Análise Gráfica I e II, Computação Gráfica,
Resistência de Materiais e outras. O projeto já foi publicado em três eventos de iniciação científica,
nas seguintes Instituições de Ensino Superior: Unifoa de Volta Redonda, Rio de Janeiro, Unisal e
FATEA de Lorena, São Paulo, apresentando um panorama sobre o curso de Design da Fatea e suas
relações com as indústrias de embalagens da região. A pesquisa atende a uma demanda local e, por
esse motivo, o objetivo deste projeto é desenvolver a pesquisa para uma posterior tabulação de
dados, e geração de relatórios sobre a indústria de embalagens na Região do Vale do Paraíba,
principalmente no Vale Histórico, além de promover a criação de um Centro de Pesquisa de Design
de Embalagem na Fatea. O curso de Desenho Industrial da FATEA tem no design de embalagens
uma das aplicações práticas do desenvolvimento do ensino e formação de seu corpo discente,
portanto possui disciplinas que desenvolvem pesquisas e projetos direta e indiretamente
relacionados ao desenvolvimento de embalagens, como na disciplina de Produção e análise gráfica,
onde são estudadas a Semântica da Forma, Embalagens Promocionais, Desenvolvimento de Face
display entre outros projetos onde os alunos são responsáveis pela pesquisa, análise,
desenvolvimento e criação das embalagens. O curso possui também dois projetos premiados com
destaque: Embalagem Laminada de sachê para condimentos, vencedor da categoria “Estudante” no
concurso ABRE edição 2004 e o projeto de Embalagem Longa Vida para alimentos prontos,
finalista da categoria “Estudante” no concurso ABRE edição 2008, também selecionado para a
edição 2010 da Mostra Jovens Designers.Tendo como principal interesse relacionar os dados
levantados com as linhas de pesquisa direcionadas ao design de embalagens no curso de design da
FATEA. Desenvolver e analisar uma base de dados que concentre informação e possibilite um
melhor entendimento e relacionamento entre a FATEA, sua comunidade acadêmica e o setor
industrial regional de embalagem, sendo essa uma grande oportunidade de aproximação e parceria
no desenvolvimento de pesquisa em diversos campos de atuação do Design.A parceria entre a
FATEA e as empresas do Vale, proporcionará uma facilidade no relacionamento entre estas
instituições, além de oferecer oportunidade de aproximação e parceria no desenvolvimento de
pesquisa e em diversos campos de atuação. Tendo sido estabelecidas as parcerias com as
respectivas empresas, o projeto irá desenvolver ensaios e pesquisas para assim implantar o Centro
de Pesquisa de Design de Embalagem.
Palavras-chave: Embalagem, design, indústria,Vale do Paraíba.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Modalidade: Oral
Curso: Desenho Industrial

PROPOSTA DE SISTEMA DE FECHAMENTO PARA EMBALAGENS FLEXÍVEIS DO
TIPO ENVOLTÓRIO PARA BISCOITO
Mariana C. Bueno
mari.b.castilho@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof.Marcus Vinicius M. Gonçalves
Resumo do Trabalho:
Uma embalagem bem desenvolvida é fundamental para a conservação do alimento. Uma das
principais funções da embalagem é apresentar ao consumidor um alimento com nível de qualidade
igual aos produtos recém-preparados. No caso das embalagens flexíveis de biscoitos recheados, um
grande problema é a proteção do recheio contra a oxidação e o mofo, pois após abertas, são
armazenadas indevidamente. Ocorre também uma preocupação em criar embalagens que tenham
facilidade de serem abertas e fechadas, um dos valores buscado pelo consumidor, permitindo que
seja consumido de maneira personalizada. Diante de um mercado crescente, torna-se extremamente
importante a utilização do controle de qualidade em todos os processos de produção evitando
desperdícios e garantindo assim, sua qualidade. O presente projeto surgiu com a necessidade de
melhoria do consumidor pela melhor conservação dos biscoitos em embalagens flexíveis. O projeto
será desenvolvido com o intuito de aumentar a durabilidade do produto, criando um sistema de
fechamento para a mesma e evitando que o produto tenha que ser transferido para outro recipiente a
fim de garantir sua qualidade. O principal objetivo é desenvolver um sistema de fechamento para as
embalagens flexíveis do tipo envoltório de biscoitos redondos, que garantam a conservação do
produto, durante seu consumo. O método empregado para elaboração e desenvolvimento do
presente projeto é constituído das seguintes etapas: Pesquisa teórica e histórica, Pesquisa de Campo,
Detalhamento de Tarefa com levantamento fotográfico, Enquete de análise de tarefa, Análise de
dados, Diferencial Semântico, Análise dos Similares, Geração de Alternativas e Detalhamento
Técnico. Por esse motivo, o projeto a ser elaborado trará uma proposta de sistema de fechamento
para as embalagens flexíveis do tipo envoltório para biscoitos.
Palavras-Chave: Embalagem, design, sistema de fechamento.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Modalidade: Oral
Curso: Desenho Industrial

CARACTERIZAÇÃO DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DO RESÍDUO DA INDÚSTRIA
MOVELEIRA PARA FUTURO APROVEITAMENTO EM PROCESSOS
BIOTECNOLÓGICOS
Elisângela de Jesus Cândido
ratattos@alunos.eel.usp.br
Mateus Ligabo
Rafael Taino de Matos
Débora Danielle Virgínio da Silva
Escola de Engenharia de Lorena – EEL – USP
Orientador: Prof.Maria das Graças de Almeida Felipe
Resumo do Trabalho:
A utilização de resíduos provenientes da exploração da biomassa lignocelulósica, para obtenção de
bioprodutos é uma alternativa à necessidade de produção de energia e de alimentos. A madeira e os
resíduos da agro-indústria constituem reservas naturais renováveis disponíveis em grandes
quantidades na natureza que representam uma importante fonte de matérias-primas que podem ser
utilizadas em processos químicos ou biotecnológicos. Seus principais componentes, a celulose,
hemicelulose e lignina varia entre espécies de plantas. A fração hemicelulósica contém
predominantemente a xilose, enquanto a fração celulósica é constituída por glicose em sua
totalidade, estes são açúcares importantes que podem ser utilizados em bioprocessos para obtenção
de produtos de interesse econômico. Neste estudo foi determinada a composição química do resíduo
da indústria moveleira cedido pela indústria Arte Movelaria de forma a identificar o teor de
celulose, hemicelulose e lignina, para posterior avaliação quanto ao seu aproveitamento deste em
bioprocessos. A análise dos teores de seus componentes foi realizada de acordo com a metodologia
sugerida por Rocha (2000), que se fundamenta na sacarificação quantitativa dos polissacarídeos de
diferentes matérias-primas vegetais. O resíduo da indústria moveleira foi moído e passado por
peneira de 20 “mesh”, sendo o material peneirado seco em estufa a 60º C, por 1 hora (umidade
inferior a 10%). Em béquer foram colocados 2 g do material e 10 ml de H2SO4 72% (p/p) o qual foi
agitado continuamente por 10 minutos, mantendo-se a mistura mantida sob temperatura controlada
a 45º C.
Ao completar o tempo da hidrólise, a reação foi interrompida com adição de 275 ml
de água destilada e o conteúdo foi transferido para um frasco Erlenmeyer de 500 ml. A suspensão
foi autoclavada a 121º C por 45 minutos, tempo necessário para a pós-hidrólise do material e após o
resfriamento, a suspensão foi transferida quantitativamente para um balão volumétrico. O volume
foi completado com água destilada para a determinação das concentrações de xilose, glicose e
arabinose, furfural e hidroximetilfurfural presentes na suspensão. Foi também determinada a
porcentagem de lignina e cinzas. A porcentagem de hemicelulose e celulose foi obtida através da
conversão dos açúcares nessas frações. De acordo com os resultados verifica-se maior teor de
celulose (33,25%), seguido de hemicelulose (23,78%), lignina (20,02%) e cinzas (3,54%). A
continuidade das pesquisas quanto ao estabelecimento de condições adequadas de hidrólise deste
resíduo é importante de forma a permitir a solubilização dos açúcares presentes em suas frações
com vistas ao aproveitamento dos hidrolisados celulósico e hemicelulósico na obtenção de
bioprodutos como etanol e xilitol, respectivamente.
Palavras-chave: Resíduo da indústria moveleira, bioprocessos, caracterização química.

Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Modalidade: Oral
Curso: Engenharia

DIAGNOSTICO DA INFRAESTRUTURA DA FROTA DE CARROS DA CIDADE DE
CRUZEIRO
Guilherme P. Krey
Taisa Aparecida Silva
Priscila Aparecida de Souza
Maria de Fátima Quintanilha
Bruna Ferreira da Rocha
Thamires Fernandes Vasconcelos
Mariana Mendes Rosa Giffoni
“Prof. Waldomiro May" Cruzeiro - FATEC
Orientador: Prof.Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
Este trabalho faz parte da disciplina Gestão de Materiais do curso de Tecnologia em Gestão
Empresarial com Ênfase em Sistemas de Informação e teve como objetivo diagnosticar a
Infraestrutura e a Frota de Carros da cidade de Cruzeiro, percebendo a situação crítica do trânsito
desta cidade e a grande influência que a empresa do ramo metalúrgico exerce sobre o fluxo
logístico. A motivação partiu do levantamento de dados da frota de carros, e com isso foram
sugeridas melhorias. A metodologia adotada inicialmente foi a coleta de dados na Secretaria
Municipal de Trânsito de Cruzeiro por meio de informações obtidas no DENATRAN
(Departamento Nacional de Trânsito). O principal problema identificado foi o aumento no número
de carros, motos, caminhões e bicicletas em torno de 10% por ano. Verificou-se que este aumento
junto ao fluxo destinado a uma empresa da cidade do setor metalúrgico resulta em
congestionamentos e na formação de gargalos em locais críticos, interferindo no escoamento da
produção. Algumas mudanças já ocorreram como a instalação de 16 novos semáforos digitais e
placas de sinalização, pavimentação, transformação de ruas em vias de mão única, entre outras
obras de infraestrutura. A partir destes dados podem-se iniciar estudos estratégicos para melhorar o
trânsito.
Palavras chaves: Trânsito, frota, melhorias.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Modalidade: Oral
Curso: Engenharia

DESENVOLVIMENTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA EMBALAGENS DE
PRESERVATIVO DIRECIONADO AO PÚBLICO JOVEM
Dayana Guimaraes de Siqueira
dayanacgs@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Marcus Vinicius Monteiro Gonçalves
Resumo do Trabalho:
Segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), 96 mil adolescentes de 10 a
20 anos engravidam por ano no Brasil. Com o alto índice da iniciação sexual e a gravidez na
adolescência, este projeto desenvolverá a comunicação visual para embalagens de preservativo
direcionado ao público jovem e apresentara a embalagem como ferramenta de marketing para o
produto e sua marca de forma inovadora, utilizando-se do recurso da ilustração como fator de
identificação com o público-alvo. Introdução: Hoje mais do que nunca, as inovações fazem
constantemente parte do design das embalagens. Trata-se de um fenômeno inevitável, que busca dar
conta das complexas demandas que incidem sobre o setor. Incorporar novas linguagens, recursos
visuais, romper com a linguagem da categoria em que o produto compete são ações poderosas
contra as quais resta à concorrência um único recurso – correr atrás. Esse é um fator decisivo no
novo cenário competitivo (MESTRINER, 2002, p.23). O consumidor não separa nem faz distinção
entre a embalagem e seu conteúdo. Para ele, os dois constituem uma única entidade indivisível. O
consumidor considera a embalagem um item de referência e avaliação cada vez mais relevante no
processo de escolha dos produtos. (MESTRINER, 2007, p.19). Ele está em movimento e o produto
precisa ser visto. O resto vem depois disso. Se ele não vir o produto, nada mais acontece
(MESTRINER, 2002, p.19). A inovação em embalagem é um poderoso recurso de marketing, é a
forma mais eficiente de gerar diferenciação e conquistar vantagem competitiva. Utilizando-se deste
fator, este projeto desenvolverá a comunicação visual para embalagens de preservativo direcionado
ao público jovem e utilizará a embalagem como ferramenta de marketing para o produto e sua
marca de forma inovadora, utilizando-se do recurso da ilustração como fator de identificação com o
público-alvo. “A ilustração valoriza o produto, agrega valor à marca e impulsiona as vendas, já que
gera uma resposta positiva do consumidor em relação ao produto” (ROCHA, 2007, p. 35). Hoje nos
supermercados, farmácias podem-se ainda encontrar no segmento de preservativos, embalagens que
não possuem elementos ou composições ilustrativas, ou até mesmo inovações e a utilização da
embalagem como poderosa ferramenta de marketing. Justificativa: Estudos sobre o início da vida
sexual e o uso de preservativos têm indicado que jovens adolescentes tendem a não usá-los. Dados
da Revista de Saúde Pública identificaram que o início da vida sexual por pessoas muito jovens é
um fator de risco para gravidez e aquisição de doenças sexualmente transmissíveis, incluindo o
Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV). (RSP, Junho/2008). Segundo a Fundação Sistema
Estadual de Análise de Dados (SEADE) em 2008, 96 mil adolescentes de 10 a 20 anos engravidam
por ano, 40% das adolescentes que já engravidaram voltam a engravidar, 20% das mulheres que
fazem aborto são adolescentes, e a cada 18 minutos, uma menina de 10 a 14 anos dá à luz uma
criança, no Brasil. Com o alto índice da iniciação sexual e a gravidez na adolescência, foi apontada
a necessidade da comunicação direta com o jovem adolescente, utilizando do recurso da ilustração
como fator de identificação com o público alvo, de forma que lhes fascine e os impulsionem a
comprar e utilizar o preservativo. A ilustração valoriza o produto, agrega valor à marca e
impulsiona as vendas, já que gera uma resposta positiva do consumidor em relação ao produto, e

muitas vezes é capaz de influenciar uma compra por impulso de um item que pode até não estar na
lista de compras. O ser humano é visual, 83% do que aprendemos são advindos da nossa visão,
segundo Hugo Rocha (ROCHA, 2007, p.34 e 35). Diante destas informações e necessidades, este
projeto desenvolverá a comunicação visual para embalagens de preservativo direcionado ao público
jovem e apresentara a embalagem como ferramenta de marketing para o produto e sua marca.
Palavra chave: Embalagem, preservativo, ilustração, jovem.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Desenho Industrial
Modalidade: Oral

PROJETO GRÁFICO EDITORIAL DE CONJUNTO DE CADERNOS PARA
ESTUDANTES E PROFISSIONAIS DE DESIGN
Michelli Buzogany Eboli
chell.cottone@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Paulo Vinícius de Omena Pina
Resumo do Trabalho:
Este projeto visa a criação de um caderno com características voltadas ao público de estudantes e
profissionais de design em diversas áreas de atuação, auxiliando assim com material adequado e
programação visual diferenciada para este tipo de público. O Brasil é o 4º maior produtor de papel
do mundo e 30% de sua produção interna é destinada para o consumo em impressos e escrita, o que
inclui o mercado de cadernos e sketchbooks. Para o desenvolvimento do projeto foram analisados
vários similares, de agendas à sketchbooks, para chegar no formato adequado, diferenciado e que
possa ser trabalhado de forma modular, assim o usuário poderá desfrutar de tipos de folhas
específicos para cada atividade que realizar, escolhendo o caderno/módulo que mais se encaixa com
suas necessidades. A maioria dos usuários prefere tamanhos menores que um A4, preferencialmente
um A5, que suportem grafite (88% dos entrevistados) e lápis de cor comum (58% dos
entrevistados) e apenas um tipo de folha (58% dos entrevistados). A partir do tamanho definido de
acordo com as respostas dos usuários, os tipos ideais de folha foram escolhidos para cada tipo de
aplicação, como capa/conta capa e o interior dos cadernos que terão páginas impressas, levando em
consideração a o mode de impressão e aplicações que este material irá sofrer, como hotstamping ou
relevo aplicado. A partir daí pode-se então definir a identidade visual do material, estando esta
etapa em produção.
Palavra chave: Projeto gráfico editorial, caderno, sketchbook, papel.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Curso: Desenho Industrial
Modalidade: Oral

ANÁLISE DA ESTÉTICA PIN UP APLICADA À MARCA DA CERVEJA DEVASSA
Natassia Kuraiem
natassiakuraiem@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof.Marcus Vinicius M. Oliveira
Resumo do Trabalho:
O culto ao corpo da mulher sempre esteve presente em toda a história humana. Sua imagem tem
papel central na construção da idéia do que é feminino, sofrendo grandes transformações no
decorrer do tempo. A figura feminina já foi vista desde deusa à mulher totalmente deturpada pela
sociedade da comunicação. Nesta transição encontra-se a figura da mulher representada pelas pin
ups, primeira aproximação entre a imagem pública e a vida cotidiana da mulher. Em paralelo ao
estudo destas imagens femininas, este projeto irá tratar da Cerveja Devassa que como todas as
marcas de cervejas veiculadas as mídias, tratam da figura da mulher como estratégia de marketing,
a fim de atingir o público masculino, seu foco principal. Em campanhas publicitárias de cerveja, a
mulher torna-se a figura principal deste tipo de produto. Já nesta específica marca de cerveja,
adquirida pelo Grupo Schincariol em 2007, a figura da mulher se faz presente em toda a sua
identidade visual e estratégia de marketing. As pin ups surgiram nos anos 30 e são símbolos da arte
gráfica nos anos dourados, também chamadas garotas de calendários (feitas para pendurar na
parede) ou de cheesecake. Desenhadas ou fotografadas, elas encarnam há um século o ideal
feminino do imaginário masculino, e tiveram em Marylin Monroe seu principal símbolo. A Cerveja
Devassa chega, portanto, ao mercado atraindo a atenção dos homens por toda a polêmica gerada em
cima da sua estratégia de venda. Analisaremos então, o uso da figura feminina às vezes considerada
apelativa no marketing das cervejas e as sensuais pin ups aplicada à marca Devassa.
Palavras-Chave: Cerveja, mulher, pin up, identidade visual, marketing.
Inscrição como: Graduação
Área: Exatas
Modalidade: Painel
Curso: Desenho industrial

Graduação: Humanas
FORMAÇÃO DE PROFESSORES EM UMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR
Ana Cláudia Martins Cazeiro
anaclaudiacacau@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Carolina Arantes Pereira
Resumo do Trabalho:
A temática discutida no presente estudo é a formação docente na e pela interdisciplinaridade. O que
se questiona é como a formação de professores, inicial ou continuada, pode colaborar na atuação
efetivamente interdisciplinar? Objetiva-se neste estudo preliminar bibliográfico: comparar
disciplinaridade com interdisciplinaridade; analisar as vantagens em trabalhar interdisciplinarmente;
identificar as necessidades da formação interdisciplinar docente. A relevância em discutir este tema
problema ocorre porque a interdisciplinaridade está em evidência há duas décadas e também na
atualidade, porém há certo modismo ou equívoco em sua utilização. Muitos educadores
desconhecem o conceito e o trabalha de maneira inadequada, ou seja, mesclando disciplinas e não
confrontando-as de forma crítica e contextualizada. Os educadores de hoje foram formados,
inicialmente, nos moldes tradicionais de ensino, logo, se torna mais difícil educar de forma
diferente, o que somente a formação continua da por viabilizar. Para alterar esta realidade na área da
educação, a presente pesquisa enfatiza a interdisciplinaridade dentro das universidades, na formação
docente, para que o professor tenha condições de trabalhá-la com seus futuros alunos. Um dos
referenciais da interdisciplinaridade no Brasil está representado na pesquisadora Ivani Fazenda, que
afirma em suas obras a necessidade da introdução da interdisciplinaridade no contexto educacional
para uma transformação profunda da pedagogia, um novo tipo de formação de professores e um
novo jeito de ensinar. Segundo Japiassu (1976), disciplinaridade significa a exploração científica
especializada de determinado domínio de estudo, enquanto a interdisciplinaridade caracteriza-se
pela intensidade das trocas entre os especialistas e pelo grau de interação real das disciplinas no
interior de um mesmo projeto. Além da comunicação entre as disciplinas, a interdisciplinaridade
também promove a cultura intelectual do pensamento livre e inventivo, com novas e valiosas
indagações. É a capacidade, a habilidade do pensar, que deve ser um hábito mental, adquirido com
o pensamento desfragmentado. A visão interdisciplinar é fundamental para que o indivíduo perceba
melhor a relação entre o todo e as partes e dá às ciências um aspecto mais humano. Há grandes
pensadores que muito contribuíram e em tempo algum estipulou limite em seu estudo, por meio das
fragmentações das disciplinas. Quando pensamos em interdisciplinaridade, pensamos no
conhecimento como um todo e não como uma ilha, isolado. Sendo assim, percebe-se que para
formar pessoas é preciso ampliar a rede de conhecimento, tanto quanto aprofundar. Para que os
novos parâmetros cheguem até as escolas e que se torne possível uma formação crítica, criativa e
desafiadora para os alunos, é preciso, fundamentalmente, que os professores sejam formados dentro
desta concepção. Considera-se com o estudo que o pensamento desfragmentado é um dos pontos
fundamentais da interdisciplinaridade, e somente com a formação docente e com um currículo
interdisciplinar é possível almejar um processo educacional significativo, contextualizado e
motivador para alunos e professores.
Palavra chave: Interdisciplinaridade, formação docente, processo educacional, currículo.

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

HISTÓRIA EM QUADRINHOS COM TEMA ECOLÓGICO COMO RECURSO
PEDAGÓGICO INTERDISCIPLINAR
Ana Cláudia Martins Cazeiro
anaclaudiacacau@gmail.com
Aline Santos Clemente
Josiane M. da Silva Dainesi
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Luiz Fernando da Silva Martins
Resumo do Trabalho:
A interdisciplinaridade é um tema de atual discussão na área da educação. A ecologia é um assunto
de grande interesse da sociedade. O trabalho realizado une ambos os temas e traz um recurso com
diversas possibilidades pedagógicas. Metodologia: A pesquisa exposta é resultado de uma proposta
de trabalho das aulas de Fundamentos Teóricos e Metodológicos das Ciências Naturais ministrada
pelo professor M.Sc Luiz Fernando da Silva Martins. O trabalho foi elaborado a partir da exibição
de um filme e da leitura de um artigo científico. Foi exibido o filme Uma Verdade Inconveniente,
dirigido por Davis Guggenheim e estrelado pelo ex-vice-presidente dos EUA Al Gore. O artigo
escolhido pelo grupo foi “Protocolo de Quioto e as possibilidades de inserção do Brasil no
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo por meio de projetos em energia limpa” das autoras Helena
Margarido Moreira e Analúcia Bueno dos Reis Giometti. Retirado da revista Contexto
Internacional. vol.30 no.1 Rio de Janeiro Jan./Apr. 2008. Foi solicitado que os grupos criassem
histórias em quadrinhos com enfoque interdisciplinar, devendo abordar aspectos de ciências, língua
portuguesa e artes, utilizando o filme e o artigo como referência. Resultados: O grupo realizou o
trabalho com 31 ilustrações em aquarela e com o seguinte texto: O Sol nasce o sol nasce na índia
ele nasce no brasil nasce para quem o adora e para quem nunca o viu cada dia que ele nasce nascem
novas oportunidades de aliar sustentabilidade ao progresso das cidades o excesso de consumo e a
falta de consciência podem destruir a humanidade, dizimando a existência quanto mais produzimos,
liberando co2 mais nós deixamos o problema para depois se os níveis de co2 não conseguirmos
controlar a temperatura do planeta irá aumentar desastres ecológicos as geleiras a derreter
dificilmente os animais conseguirão sobreviver o mundo se uniu para os problemas resolver e
energia limpa decidiu desenvolver álcool como combustível, biodiesel de mamona e com pequenas
hidrelétricas a energia vem à tona e amanhã de manhã, quando o sol nascer lembre-se que sua parte
você deve fazer pois o sol nasce na frança nasce no japão nasce na bolívia e no paquistão ele
ilumina o caminho que devemos percorrer e nos montra que o planeta precisamos socorrer.
Considerações: Com a realização do trabalho foi possível criar um recurso pedagógico
interdisciplinar. Utilizando-se do texto e das ilustrações é possível que o professor fale sobre países
como a Índia, Brasil, França, Japão, Bolívia, Paquistão e sua cultura, deficiência visual, emissão de
CO2, fontes de energia alternativa, consumo, futuras gerações, temperatura do planeta, desastres
ecológicos, derretimento das geleiras, fauna, Protocolo de Quioto, reciclagem de lixo, rimas e
interpretação de texto. O professor também pode propor que o aluno construa sua própria HQ
trabalhando também sua criatividade, aspectos das aulas de artes e de outras disciplinas. Tais
conteúdos, se ministrados em aulas tradicionais seriam passados um a um, de forma
descontextualizada. Já quando são apresentados em forma de HQ, os temas são contextualizados e
se tornam significativos para os alunos.
Palavra chave: História em quadrinhos, interdisciplinaridade, ecologia, ciências.

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

O ATO DE LER: UM ESTUDO COM OS GRADUANDOS DO CURSO DE FORMAÇÃO
DE PROFESSORES
Roseli Aparecida Cabral Viana
roselipedagogia@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Àvila
Orientador: Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
O Ato de Ler: um estudo com os Graduandos do Curso de Formação de Professores Ler é um ato
valioso para o desenvolvimento pessoal; permite ao homem se comunicar, aprender e estimula o
senso crítico, conforme indica o Ministério da Educação e Cultura (MEC, 2008). De acordo com os
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1997), a leitura é um processo no qual o
leitor realiza um trabalho ativo de construção de significado do texto, a partir dos seus objetivos, do
seu conhecimento sobre o assunto. Este trabalho busca responder a seguinte indagação: qual será a
relação que os graduandos estabelecem com os livros e com as práticas de leitura? A pesquisa de
natureza exploratória tem os seguintes objetivos: verificar com que freqüência os sujeitos lêem;
perceber se os sujeitos entrevistados têm o prazer de ler; constatar o significado atribuído à leitura;
identificar se os sujeitos, envolvidos nessa pesquisa têm a preocupação em despertar o prazer de ler
em seus alunos. Os dados foram coletados por meio de uma entrevista, a partir de um questio nário
pré-elaborado pela pesquisadora, que aplicou com um grupo de graduandos matriculados e
frequêntes em um curso de formação de professores da região do Vale do Paraíba Paulista. Para o
alcance dos objetivos deste estudo foi feita a análise dos dados de forma qualitativa. Participaram
desta pesquisa doze sujeitos do gênero feminino, na faixa etária de 20 a 35 anos de idade. Os
resultados indicaram o gosto e a frequência de leitura dos entrevistados, bem como as dificuldades
encontradas pelos mesmos em momentos de leitura. Considera-se a leitura constituinte do processo
de formação de professores, e imprescindível para formadores de crianças e jovens.
Palavra chave: Leitura, Formação de Professores, Leitor
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Painel

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL INTEGRADA AO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Rita Aparecida dos Santos Silva
rita.santos.01@hotmail.com
Rosa Aparecida Diniz Vilela
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho baseia-se na Estrutura Organizacional e seus respectivos processos de
comunicação, favorecendo todo o envolvimento com o ambiente da empresa, onde deve ser
organizado de acordo com os objetivos e estratégias estabelecidos pela organização. Uma Estrutura
Organizacional bem administrada unida a um bom sistema de comunicação e aliada a um
planejamento Estratégico adequado, torna-se uma poderosa ferramenta para atingir as macroestrategias das organizações. A Estrutura organizacional é uma forma como as empresas se
articulam para desenvolver as suas atividades. Não existe uma estrutura organizacional acabada e
nem perfeita, existe uma estrutura organizacional que se adapte adequadamente às mudanças. A
estrutura depende das circunstâncias de cada organização em determinado momento. Existem
variáveis que contribuem para isso: a sua estratégia, o meio ambiente em que opera, a tecnologia de
que dispõe e as características de seus participantes. O processo interativo com o sistema de
comunicação visa facilitar no processo decisório, operacionais, gerenciais e estratégicos na
otimização de resultados, sendo o Planejamento estratégico uma ferramenta aliada à Estrutura
Organizacional. A metodologia empregada para desenvolver este estudo é bibliográfica e
exploratória, envolvendo a análise do ambiente externo e interno da organização com visão de
futuro. Em suma, constata-se que as estruturas das empresas são continuamente ajustadas à suas
estratégias e pode demonstrar a intima relação entre a estratégia e a estrutura organizacional.
Palavra chave: Estrutura organizacional, sistemas de comunicação, planejamento estratégico.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

GERENCIAMENTO DE PROJETOS “PMBOK “TI - INTEGRADO NA CADEIA DE
SUPRIMENTOS
Antonio Carlos Correa Filho
acarlos.correa@hotmail.com
Amanda Gaspar
Mônica Oliveira
Rita Jaqueline
Patrícia Coelho
Suelem Maciel
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
Em um mercado hoje cada vez mais dinâmico e competitivo, muitas empresas adotaram o uso da
Tecnologia da Informação (TI) no controle da Cadeia de Suprimentos. Para que esta tecnologia seja
bem aplicada e preciso gerenciar o projeto de implementação desta tecnologia,buscando as
informações precisas para que o projeto tenha o sucesso esperado. A gerência de projetos é uma
aplicação de conhecimentos, habilidades e técnicas para projetar atividades que visem atingir os
requisitos do projeto, sendo acompanhado de processos tais como: iniciação, planejamento,
execução, controle e encerramento. O Project Management Institute (PMI) é um guia completo de
Gerênciamento de Projetos (Full PMBOK) que inclui conhecimentos já comprovados através de
práticas tradicionais que são amplamente utilizadas, assim como as práticas mais inovadoras e
avançadas para Gerenciamento de Projetos. A criação de boas estratégias é de suma importância
para áreas organizacionais. O presente estudo tem por objetivo demonstrar como o uso de uma
importante ferramenta de Gerenciamento de Projeto (PMI PMBOK) é utilizada em grandes
organizações e empresas multinacionais.A idéia desta pesquisa é demonstrar se existe uma forma de
mensurar o valor que a Tecnologia traz para as empresas quando integram todos os setores através
da informatização de todos os seus dados. Mostrando que ela uma vez empregada traz segurança,
agilidade e eficácia para um processo decisório satisfatório e confiável. A Tecnologia da
Informação integrada na Cadeia proporciona enormes vantagens para as empresas, reduzindo
custos, estoques desnecessários, reduzindo as pilhas de papéis .Fazendo assim alcançar os objetivos
e diferenciais diante dos concorrentes.
Palavra chave: Gerenciamento de Projetos.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

CENTRALIZAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E DELEGAÇÃO
Edson Soriano de Oliveira
edson.soriano.oliveira@gmail.com
Ana Paula Rodrigues
Bianca Siqueira Martins Domingos
Gislene Aparecida Soriano Fonseca
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA

Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho baseia-se na Centralização versus Descentralização, onde o objetivo é
demonstrar os diferentes estilos que uma organização pode adotar para o melhor andamento dos
supervisores, coordenadores e colaboradores da organização. Em suas diferenças é preciso lembrar
que os respectivos estilos possuem vantagens e desvantagens, que sendo adotadas podem
influenciar na estrutura geral da organização, por isso para se ter um bom resultado é necessário o
envolvimento e a sinergia dos colaboradores. Este é o fator determinante para a eficiência do estilo
adotado. A metodologia para desenvolver o estudo é bibliográfica, aplicando a análise SWOT para
identificar os colaboradores talentosos, visando motiva-los para obter a tão idealizada sinergia.
Conclui-se que esta ferramenta pode propiciar o reconhecimento das características determinantes
de cada colaborador, elevando sua motivação através do reconhecimento e aumentando sua
produtividade através da utilização mais adequada das suas competências e habilidades.
Palavra chave: Centralização, descentralização, delegação, planejamento estratégico, motivação.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

SIG RELACIONADO AO AUMENTO DA DEMANDA DE CONDOMÍNIO
LOGÍSTICO
Angelione Thomé Romão Fernandes Vaz
angelione@ibest.com.br
Ariane longuine
Daniela Cristina
Ivy Barbosa
Faculdades Integradas Teresa D'Avila - FATEA

Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho integra a tecnologia de sistemas com a logística e a gestão estratégica. Os
Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) são o processo de transformação de dados em
Informações, tendo por objetivo gerar informações para as tomadas de decisões nas organizações.
Devido a uma grande explosão no mercado imobiliário voltado à logística no Brasil, resultou no
crescimento de armazéns e condomínios logísticos buscando atender a demanda de empresas que
buscam viabilidade em suas operações. A geração de informações rápidas, precisas e
principalmente úteis para o processo de tomada de decisão através do SIG garante uma estruturação
de gestão diferenciada e estratégica, resultando em vantagem competitiva sobre as demais
empresas. A metodologia empregada neste estudo é bibliográfica, visando demonstrar que a
redução de espaços internos de organização passou a ser estratégico, tanto com relação ao ponto
logístico, quanto à flexibilidade construtiva operacional, bem como, a utilização de informações
gerenciais. Conclui-se que as perspectivas futuras desse nicho de mercado são promissoras. Com
diminuição das taxas de juros do Brasil, e a evolução favorável dos indicadores econômicos, existe
um clima de expectativa favorável às empresas.
Palavra chave: Sistemas de informações gerenciais, condomínio logístico, gestão estratégica.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

GERENCIAMENTO DE PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA CRM
NAS ORGANIZAÇÕES
Neila Amorim dos Santos
neilaamorim@gmail.com
Natália Carvalho de Lima
Madeleine Barreto Dias dos Santos Reis
Josiane da Silva Rosa
Anastácia Chaves de Oliveira
Donizete Silva Eugênio
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho integra o Gerenciamento de Projetos com o Customer Relationship
Management (CRM), Gerenciamento do Relacionamento com o Consumidor, que pode ser definido
como um conjunto de ferramentas para agregar: pessoas, processos, e tecnologia de forma que a
empresa possa realmente conhecer seu cliente. Esta forma de gerenciamento de relacionamento vai
além do momento da venda. As informações do CRM devem ser usadas de forma que seja indicado
o perfil do cliente, para que, se possa atendê-lo primando satisfazê-lo. O CRM não é somente a
tecnologia em forma de software, também é a coleta e armazenamento de dados que depois de
processados se transformam em informações para que a empresa possa ter uma melhor performance
com o seu o público. O Gerenciamento de Projetos PMI PMBOK é um guia que permite integrar e
implantar qualquer tipo de projeto, neste caso a implementação do CRM em uma organização. A
metodologia para desenvolver este estudo é bibliográfica. Conclui-se que projetos podem ser
definidos como atividades temporárias, que são organizadas para criar produtos ou serviços que
atendam as necessidades de uma organização definidas em seu plano estratégico. Lembrando ainda
que cada projeto é único.
Palavra chave: PMI, CRM.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

A TECNOLOGIA E A PEQUENA EMPRESA: COMO APROVEITAR OS BENEFÍCIOS
DA T.I. COM BAIXOS CUSTOS E ALTOS GANHOS
Anderson Rodrigues de Alcântara
andersonralcantara@yahoo.com.br
Juliano César Pinto Rosa
Evandro Luís dos Santos
Nathanael Isaac Magno Assunção da Costa
Paulo César Moreira Júnior
André de Oliveira
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
Com o crescimento da Internet e a globalização do comércio, a Tecnologia da Informação (TI)
passou a ter um papel essencial nos negócios e na administração empresarial. A TI está servindo de
base a novos modelos organizacionais, novos processos de negócio e novos modos de compartilhar
conhecimento. Embora figure como fator de grande importância competitiva e com toda a
disseminação dos benefícios consolidados, a TI continua ainda não alcançando plenamente as
Micros e Pequenas Empresas (MPE’s) que, no geral, não possuem sistemas informatizados. O
presente trabalho pretende identificar os resultados da TI nas MPEs, dando ênfase nos processos, e
na repercussão do resultado da empresa para criar valor ao negócio. A metodologia utilizada foi
através de levantamento bibliográfico sobre teorias dos impactos da TI e um levantamento em
estudos realizados pelo SEBRAE junto às micros e pequenas empresas. Conclui-se que a
Tecnologia da In formação bem aplicada nas empresas resulta em grande parte das vezes em
melhores ganhos e minimização dos custos.
Palavra chave: Tecnologia da informação, gerenciamento de projetos, modelos organizacionais.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

PROJETOS PEDAGÓGICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR NA
ABORDAGEM EDUCATIVA DE REGGIO EMILIA
Andréa Cristina Figueira do Nascimento
tccrenataandrea@gmail.com
Renata de Souza da Silva
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Carolina Arantes Pereira
Resumo do Trabalho:
O presente estudo foi desenvolvido por meio de um levantamento bibliográfico para embasar as
reflexões das autoras a respeito de como a abordagem educativa de Reggio Emilia pode inspirar a
construção de projetos pedagógicos que reconheçam e valorizem as várias linguagens das crianças?
O objetivo do estudo foi conhecer as práticas educativas de Reggio Emilia na elaboração de
projetos pedagógicos para crianças de zero a cinco anos de idade. Por meio de projetos pedagógicos
pode-se inovar e quebrar o marasmo do método tradicional de ensino, segundo o qual as crianças
eram vistas como seres em falta, incompletos, apenas a serem protegidos. Nas escolas de educação
infantil de Reggio Emilia, uma cidade no norte da Itália, trabalham-se com projetos, chamados de
“projetos de estudos em profundidade”, que começam com base em uma ideia e germinam por
longo período de tempo, envolvendo desde a observação das ideias das crianças até o
desenvolvimento dessas ideias em experiências concretas. Edwards; Gandini; Forman (1999) citam
que as reflexões resultantes dessas experiências geram aprendizagens e levam a novas ideias que,
por sua vez, vão constituir desafios para outras atividades. Assim, um projeto pode durar meses.
Um bom projeto é aquele que permite a contribuição de cada criança, de modo que ela possa
interagir com as demais, discutindo, decidindo, dialogando, resolvendo conflitos, estabelecendo
regras e metas, utilizando múltiplas formas de representação. As bases da abordagem italiana é a
socialização da criança e, ao mesmo tempo, o processo de interação e aprendizagem permanente de
todos os envolvidos - pais, educadores, crianças e a sociedade de forma mais ampla. Essa
abordagem incentiva o desenvolvimento intelectual da criança por meio de um foco sistemático
sobre a representação simbólica. Ela é encorajada a explorar seu ambiente, que é rico em
possibilidades, e a expressar-se através de todas as suas “linguagens” — desenho, pintura, palavras,
movimento, montagens, dramatizações, colagens, escultura, música, o que a conduz a
surpreendentes níveis de habilidades simbólicas e de criatividade. Loris Malaguzzi, o idealizador da
abordagem Reggio Emilia, pensou na escola como uma construção em contínuo ajuste que deve, de
tempos em tempos, rever seu sistema sem interromper seu curso natural. As escolas são feitas de
espaços, nos quais as mãos das crianças podem sempre estar ativas. Mãos e mentes ativas engajadas
em uma alegria liberadora e uma aprendizagem efetiva. Seria extremamente inapropriado e
acarretaria em erro se, simplesmente, tentasse se transportar a experiência de Reggio Emilia para
outras realidades socioculturais. Na educação, a boa teoria tem, frequentemente, vindo de uma
prática bem sucedida. Por sua vez, a teoria que se origina da prática passada pode renovar a prática
e trazer novas orientações num processo contínuo e singular de exploração, pesquisa,
experimentação e inovação. No Brasil, temos nossa própria história e temos de partir da nossa
realidade. Nossa configuração social é outra, temos diferenças culturais e institucionais, o que não
desqualifica essa abordagem, mas requer estudos e discussões quanto nossa curiosidade intelectual
permitir. E, a partir daí, ir adiante, observando, aprofundando, debatendo e construindo
conhecimentos adequados ao nosso cenário sociocultural, mas sempre pensando na criança como
criança do seu tempo, participante ativa da realidade social, investigadora, elaboradora de hipóteses,

transformadora do mundo que a cerca. Que possui cem linguagens, e modos de ser e estar no
mundo.
Palavras-chave: Criança, projetos educacionais, Reggio Emilia, sociocultural.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

ESTRUTURAS DE PODER: A LEGITIMAÇÃO DA DOMINAÇÃO NOS INDUSTRIAIS
DO VALE DO PARAÍBA NO INÍCIO DO SÉCULO XX
Tiago Bueno dos Santos
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Orientador: Prof. Armindo Boll
Resumo do Trabalho:
O processo de dominação na Revolução Industrial perpassa a percepção da análise superficial, a
partir desse contexto estrutura-se o interesse de buscar um olhar sobre a realidade, na relação entre
capital e trabalho. A lógica dessa análise passa pelo estudo das formas de dominação. Objetiva-se
com essa pesquisa compreender como se deu o processo de estruturação do poder pelos industriais
do Vale do Paraíba Paulista, no início do século XX. Tendo como referencial teórico a análise feita
por Walter Benjamin (2000), em seu livro Rua de Mão única, onde apresenta o contexto de
estruturação do Capitalismo como sistema, onde o poder e o capital tornam-se forças comensuráveis
e o contexto histórico regional apresentado por Fábio Ricci (2006), em Indústrias têxteis na
periferia: origens e desenvolvimento: o caso do Vale do Paraíba, essa pesquisa passa a ser
estruturada na análise do processo histórico. A metodologia de análise usada foi a da revisão
bibliográfica, de selecionamento de algumas obras que vislumbrem o contexto geral. Os resultados
levantados demonstram o processo de dominação desempenhado pelos industriais a partir da
alienação dos dominados e a legitimação dessa força. Onde se conclui que esse processo se deu a
partir da desestruturação da ordem estabelecida e o restabelecimento do poder nas mãos daqueles
que se configuraram como dominadores e benfeitores.
Palavra chave: Dominação, poder, indústria.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Graduação
Modalidade: Painel

UTILIZAÇÃO DAS TÉCNICAS PMI / PMBOK NA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE SIC
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Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho pretende demonstrar que mesmo na atual fase de automatização e globalização
dos processos industriais, ainda existem empresas que não se adequaram a estes parâmetros. Neste
estudo uma destas empresas foi identificada para que soluções fossem aplicadas. Utilizando os
conceitos derivados do Project Management Institute / Project Management Body of Knowledge
(PMI PMBOK), um guia contento um conjunto de práticas de gestão e gerência de projetos, foi
desenvolvido o projeto de automatização - entendendo-se como projeto um esforço temporário
empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo - para o controle de estoque e
gestão dos processos, consistindo na aplicação da idéia, das habilidades adquiridas com o
treinamento, a utilização das técnicas adequadas às atividades implementadas, proporcionando uma
maior agilidade, redução de custos com estocagem e perdas. O guia PMI PMBOK identifica as
principais fases para o gerenciamento do projeto, sendo: Integração, Escopo, Tempo, Custos,
Qualidade, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos e Aquisições. Entre essas fases, o Escopo,
Tempo, Custos e Qualidade são os principais determinantes para o objetivo de um projeto: entregar
um resultado de acordo com o escopo, no prazo e no custo definidos, com qualidade adequada; em
outras palavras, o que, quando, quanto e como. Recursos Humanos e Aquisições são os insumos
para produzir o projeto. Comunicações e Riscos devem ser continuamente abordados para manter as
expectativas e as incertezas sob controle, assim como o projeto no rumo certo. E Integração abrange
a orquestração de todos estes aspectos. Para desenvolvimento deste estudo foi realizada uma
pesquisa bibliográfica e exploratória. Após análise pode-se perceber que utilizando os métodos
apresentados pelo guia PMI PMBOK, utilizado para o desenvolvimento do projeto de
implementação do Sistema de Integração Comercial (SIC), resultou em bons resultados. Os
benefícios apresentados por um sistema integrado de informatização são diversos, entre eles,
redução de custos e maximização de lucros, além de auxiliar de forma mais precisa nas tomadas de
decisão da empresa estudada.
Palavra chave: PMI, PMBOK, gestão, projeto, estoque, SIC, automatização.
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Resumo do Trabalho:
O presente trabalho aborda questões do uso do Gerenciamento de Projetos (PMI PMBOK) para
implantação de Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) visando minimizar o impacto da
resistência operacional dos colaboradores no uso da tecnologia. O SIG é o processo de
transformação de dados em informações, voltado para a geração de informações no processo
decisório da empresa. Toda implementação de um novo sistema possui, principalmente, as
seguintes fases: seleção e reconhecimento dos sistemas; estudo de viabilidade e alternativas;
levantamento e análise da situação atual; delineamento e estruturação do novo sistema;
detalhamento do novo sistema; treinamento, teste e implementação; acompanhamento, avaliação e
atualização. A essência da pesquisa deu-se a partir de estudos bibliográficos e da vivência
acadêmica dos temas abordados. Muitas vezes, as pessoas não se adaptam às mudanças
tecnológicas, não por vontade própria, mas sim por falta de condições, treinamento ou mesmo
receio de uma incapacidade de manipulação. Após análise percebe-se que problemas como esses
podem, com certeza, ser fator redutor na produtividade de uma organização. A implementação de
novos SIGs é fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento das organizações e de seus
colaboradores. Para que esse processo ocorra com sucesso, é necessário um eficiente
Gerenciamento de Projetos, onde o guia PMI PMBOK pode auxiliar muito para obtenção de bons
resultados.
Palavra chave: Gerenciamento de projetos, sistemas de informações gerenciais, treinamento de
colaboradores
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Resumo do Trabalho:
O presente trabalho tem como objetivo caracterizar e definir as funções dos cargos formalmente
para que se tenha a especialização do trabalho através das atribuições das unidades organizacionais.
A divisão do trabalho deve ser feita de forma equilibrada para que não haja problemas de
motivação, para isso se faz necessário o uso de ferramentas como o Manual de Organização que
consiste em um plano de atividades, na criação de um adequado organograma da empresa,
organizando a hierarquia e funções dos setores organizacionais. A especialização do trabalho pode
levar a maior rapidez e qualidade na realização dos trabalhos nos níveis operacionais. Agrupar
atividades semelhantes pode resultar em economias de produção em maior escala, mais facilidade
para treinamento dos funcionários e operacionalização das atividades da empresa com menor custo.
A metodologia empregada para a realização deste estudo é bibliográfica. Podemos observar que a
especialização do trabalho é uma importante ferramenta para que as responsabilidades sejam
formalizadas, como os níveis de autoridade, processo de comunicação e decisões nas unidades
organizacionais da empresa. Entretanto, a visão estratégica é fundamental para que se façam as
modificações necessárias na organização.
Palavra chave: Atribuição das unidades organizacionais, planejamento estratégico, processo de
comunicação.
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LOGÍSTICA NA MALHA FERROVIÁRIA DO VALE DO PARAÍBA ATRAVÉS DO
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI)
Érika Cristina de Paula Reis
erika.c.p.r@gmail.com
Carlos Alexandro de Freitas
Caroline Barbosa
Claudimery Costa
Daniel Costa
Monica Mota
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA

Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O presente estudo, baseado na metodologia bibliográfica, tem por objetivo demonstrar como o uso
de uma importante ferramenta de Gerenciamento de Projeto (PMI PMBOK) utilizada em grandes
organizações e empresas multinacionais pode ser usada na aplicação do processo de implementação
de logística adequada às ferrovias do Vale do Paraíba. Observa-se na economia global uma grande
expansão no mercado de administração de materiais, e encontramos nas ferrovias do Vale uma
necessidade de integração da logística para que as linhas férreas sejam adequadas com o avanço
tecnológico. A região está localizada estrategicamente entre as grandes metrópoles e tem muito a
oferecer, sendo que a falta de rodovias boas para atender a demanda de transporte diário faz com
que o transporte modal ferroviário seja uma solução rápida, viável e lucrativa, que irá oferecer
benefícios tanto para as cidades, como também ao trafego de exportação e importação que poderá
ocorrer com mais facilidades, custos menores, maior agilidade, entregas rápidas, fazendo com que
isto se torne o diferencial que toda empresa de sucesso procura, fornecendo ao cliente a satisfação,
qualidade e reconhecimento que ele almeja ao contratar um serviço. Como os mercados apresentam
cada vez mais características do alto consumo, em que os clientes vêem pouca diferença entre as
características físicas ou funcionais do produto, é através da prestação especial de serviços, que
cada organização faz a sua diferença. Conclui-se que os conceitos e o sistema provenientes do guia
PMI PMBOX permite conectar a organização de maneira integrada, tornando o processo de
implementação de gerenciamento de uma nova logística na malha ferroviária do Vale do Paraíba
um projeto com alto grau de sucesso. Como resultado, ocorre o melhor uso dos recursos logísticos,
maior flexibilidade e sem dúvida a aplicação de um novo e melhor modelo de gestão do negócio.
Palavra chave: Metodologia, ferrovias, logística, tecnologia da informação, projetos.
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Resumo do Trabalho:
O presente trabalho aborda a utilização do Gerenciamento de Projetos junto à Reengenharia
Organizacional. A Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra no séc. XVIII foi determinante para a
modelagem do sistema produtivo contemporâneo. Com a mecanização dos meios de produção as
empresas adentraram no contínuo e irreversível processo de busca por inovação e melhoria, visando
a maior produtividade, competitividade e agregação de valor aos produtos e serviços. Ao longo do
tempo muitas contribuições surgiram com o intuito de proporcionar uma perfeita simbiose entre
homem e produção, podemos citar como exemplo a Teoria da administração científica de Taylor, os
modelos de Henry Ford e Toyota de produção entre outros. Não obstante, com o advento da
tecnologia e competitividade global as empresas buscam soluções e aplicativos que promovam
agilidade e otimização nos processos. Uma nova vertente na busca por resultados é o
Gerenciamento de Projetos PMI PMBOK, que pode ser aplicada em várias frentes da organização,
na implantação de um sistema integrado, bem como em projetos que visem o desenvolvimento
profissional dos colaboradores. Este estudo foi realizado com base em pesquisas bibliográficas e
modelo de estudo de caso da indústria Toyota. Após análise percebe-se que a Gerência de Projetos
descreve os processos que dizem respeito à identificação, análise e resposta a riscos do projeto,
mesmo sendo uma profissão recente, desempenha fundamental participação na estratégia
organizacional, uma vez que ela se relaciona com as demais áreas do conhecimento administrativo,
na criação e elaboração de projetos que levem a resultados positivos na organização.
Palavra chave: Gerenciamento e projetos, reengenharia, processos.
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OUTPLACEMENT COMO FERRAMENTA HUMANIZAÇÃO EM DEMISSÕES NAS
ORGANIZAÇÕES
Camila Vieira Meireles
camilameireles30@hotmail.com
Juliana Cristina Vieira
Rogério Ricieri dos Santos
Faculdades Intergradas Teresa D'Ávila – FATEA

Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
Este artigo aborda a história da Administração e seus precursores, o surgimento da Administração
de Recursos Humanos e sua evolução dentro da organização e soluções de Outplacement como uma
ferramenta de gestão e humanização dos profissionais no mercado de trabalho. Foi feito um estudo
teórico referente ao Outplacement que destaca sua origem e aplicabilidade dentro das organizações
com o intuito de conscientizar a importância da recolocação profissional na vida do trabalhador e
também para a imagem da empresa que passa a ser vista como uma organização que valoriza seus
colaboradores e os que estão sendo desligados dela. Após análise pode-se observar que o
Outplacement é uma ferramenta bastante valiosa para a organização, pois seu desenvolvimento
mostra que o profissional deve ser valorizado até mesmo durante o processo de desligamento da
organização, conforme pesquisa realizada pela consultoria BDO Trevisan apenas 37% das empresas
contam com critérios de recolocação profissional para funcionários demitidos; pois um processo
inadequado pode ocasionar traumas ao colaborador e gerar uma desmotivação entre os demais
profissionais que permaneceram na empresa.
Palavra chave: Recolocação profissional, gestão de pessoas, recursos humanos.
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Resumo do Trabalho:
Este trabalho aborda os principais aspectos inerentes as atividades de linha e assessoria de uma
organização e como o Planejamento Estratégico pode auxiliar na minimização de conflitos entre
estes órgãos. Embora não seja um assunto abordado constantemente pelas empresas, o analista de
Organização Sistemas e Métodos (OS&M), quando se dedica a um estudo detalhado, podem mudar
a situação da empresa, auxiliando, portanto na melhoria do desenvolvimento de diversas áreas. A
metodologia utilizada para desenvolver o estudo é bibliográfica. Aplicando o planejamento
estratégico nas atividades de linha e assessoria, temos atribuições de função, onde esse
planejamento atua na elaboração de missão e visão que, antes de qualquer passo, ajuda a empresa a
ter conhecimento de onde ela quer chegar e mostra que, tanto o assessor como o operador são
fundamentais desde as funções básicas até as principais. As ferramentas que o planejamento
estratégico fornece, propicia um ambiente adequado, onde cada um em sua função exercita de modo
eficaz, chegando ao objetivo primordial das empresas. Os conceitos psicológicos e sua
aplicabilidade na área organizacional são de grande valia para os gestores que possuem funções
ligadas em atividades que envolvem conflitos entre linha e assessoria. Após análise percebe-se que
Há aspectos positivos nos conflitos surgidos na interação linha x assessoria para o crescimento da
empresa, mas os mesmos não podem se tornar prejudiciais na busca dos objetivos da organização,
ou seja, aprender a ver nos problemas soluções que contribuam para o crescimento maduro sem
impedir um futuro promissor.
Palavra chave: Organização & Métodos, empresas, empreendedorismo.
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Resumo do Trabalho:
Este trabalho baseia-se nos Sistemas Administrativos e sua importante contribuição para a
organização dos processos empresariais. Muitos são os fatores que influenciam e interferem no
mercado de atuação das empresas, dentre esses fatores estão à exigência do mercado atendido e os
valores que a empresa agrega – como a qualidade – ao produto ou serviço. As constantes mudanças
internas e externas e o alto nível das ferramentas aplicadas no processo produtivo exigem das
empresas que haja uma administração mais objetiva, direta e que dê sustentabilidade ao que se
propôs a fazer. A metodologia neste estudo emprega e envolve pesquisa bibliográfica. Para auxiliar
na administração dos recursos empresariais existem ferramentas como o Planejamento Estratégico,
que permite estabelecer a direção a ser seguida pela empresa, com ações integradas no presente,
para atingir uma situação de futuro desejada, visando maior grau de interação com o ambiente; e a
Logística, que é tudo aquilo que envolve o transporte de produtos (entre clientes, fornecedores e
fabricantes), estoque (em armazéns, galpões, lojas pequenas ou grandes) e a localização de cada
participante da cadeia logística ou cadeia de suprimentos. Assim, os Sistemas Administrativos, o
Planejamento Estratégico e a Logística, quando integrados auxiliam de modo decisivo na posição
da empresa perante o mercado, seus concorrentes e, principalmente, seus clientes.
Palavra chave: Sistemas administrativos, logística, planejamento estratégico.
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Resumo do Trabalho:
O presente estudo aborda questões sobre o desenvolvimento de idéias relacionadas à
departamentalização mista, pois além de importante, isto permite ter novas visões do seu uso,
colocando de lado aspectos puramente técnicos e evidenciando suas vantagens. Tal ferramenta pode
ser colocada em conjunto com as necessidades da empresa em atender o cliente, conceder maior
importância aos colabores e ainda possibilitará uma visão mais ampla e coerente. A metodologia
empregada utiliza-se de um estudo de caso de uma empresa que utiliza a departamentalização mista,
pretendendo demonstrar suas vantagens e as necessidades da utilização da área logística e
sociológica afim de complementação. Conclui-se que a integração destes fatores permite a obtenção
de melhores resultados na organização e no relacionamento entre os colaboradores.
Palavra chave: Departamentalização, logística, sociologia.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Painel
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Resumo do Trabalho:
O Gerenciamento de Projetos é uma metodologia que está se promovendo aos poucos no mercado,
mas se encontra em maior destaque e com maior difusão nas áreas de TI e Engenharias. Porém, é
muito fácil nessas áreas, identificarmos os chamados projetos, pois eles já possuem em suas
características o prefixo de "projeto", contudo esquecemos que em áreas administrativas como o
RH, também possui projetos, só que não levam o tal prefixo "projeto", mas são verdadeiros projetos
e necessitam não só de um gerenciamento, mas de uma metodologia capaz de oferecer um
balanceamento das demandas conflitantes do escopo, tempo, custo, risco e qualidade; uma maior
satisfação dos diferentes interessados (stakeholders) com diferentes necessidades e expectativas; e
por fim, alcançar os requisitos estabelecidos.
Palavra chave: PMI / PM BOK, gerenciamento de projetos, recursos humanos, terceirização de
serviços de limpeza.
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Resumo do Trabalho:
O presente estudo aborda as relações da Estrutura Organizacional em empresas familiares. A
estrutura organizacional existe em qualquer tipo de empresa, seja de pequeno, médio ou grande
porte. Através da estrutura organizacional é que uma empresa começa a se organizar, fazendo a
distribuição de suas funcionalidades, visando por conseqüência maiores lucros e a satisfação de seus
colaboradores para que o produto ou serviço atenda as necessidades dos clientes. Não existe uma
estrutura organizacional acabada e nem perfeita. Existe uma estrutura organizacional que se adapte
adequadamente às mudanças. A estrutura depende das circunstâncias de cada organização em
determinado momento. Existem variáveis que contribuem para isso: a sua estratégia, o meio
ambiente em que opera, a tecnologia de que dispõe e as características de seus participantes. Este
estudo é bibliográfico e exploratório, sendo que também versará sobre o processo sucessório e a
cultura organizacional de empresas familiares brasileiras, analisando a existência de idéias,
sentimentos, atitudes e interesses antagônicos e colidentes que podem se chocar gerando conflitos
dentro da empresa. Existem dois segmentos de Estrutura Organizacional, a forma e a informal. É
uma estrutura formal aquela que é planejada, ou seja, é "oficial" e o fluxo de autoridade é
descendente, sendo esta mais estável, sujeita ao controle da direção e pode crescer a um tamanho
imenso, dependendo da organização. Já a Estrutura Informal é identificada pela interação social
estabelecidas entre as pessoas, desse modo, progride espontaneamente no momento que as pessoas
se reúnem. Traduz as relações que habitualmente não surgem no organograma. São
comportamentos pessoais e sociais que não são documentados e reconhecidos oficialmente entre os
membros organizacionais, aparecendo inevitavelmente em decorrência das necessidades pessoais e
grupais dos empregados. Ambos os segmentos, formal e informal, existem na empresas familiares,
que, diga-se de passagem, existem em quantidade considerável em nosso país. Entretanto, é preciso
habilidade e competência do gestor para não deixar que a estrutura formal entre em conflito com a
estrutura informal. Após análise percebe-se que uma estrutura organizacional administrada com
equilíbrio pode trazer bons resultados em empresas familiares.
Palavra chave: Estrutura organizacional, empresas familiares, conflitos na empresa.
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Curso: Administração
Modalidade: Painel

APLICAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NOS JOGOS EDUCATIVOS
Fábio Antônio Ferreira
fantonios@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
Com o avanço da tecnologia os professores têm que acompanhar este crescimento para que possam
lecionar de uma forma mais viável, tendo como objetivo a utilização de novas tecnologias para
alavancar o processo de aprendizagem. E para colaborar com este avanço o software educativo é
mais um recurso pedagógico para favorecer aprendizagem. Com o fácil acesso a tecnologia hoje
cada aluno já possui o seu próprio celular, e a maioria já tem o seu computador conectado a internet.
Essa inovação no meio estudantil mostra que devemos repensar o modo de apresentar determinado
conteúdo aos nossos estudantes. A sede de informação que hoje ronda cada um dos alunos mostra
um cenário cada vez mais propicio para a implantação de novas metodologias de ensino. A presente
pesquisa busca responder a seguinte indagação: quais as formas de inteligência artificial são
utilizadas nos softwares Educativos para interação com os alunos ou usuários? Os objetivos da
pesquisa são: representar o conceito de Inteligência Artificial (IA) aplicado a jogos; definir como os
jogos educativos utilizam da computação inteligente para interagir com os usuários; analisar e
conhecer as formas de interação inteligente dos Softwares Educativos; verificar se as formas de
interação apresentadas nos Softwares Educativos são significativas as aprendizagens
preestabelecidas. Foram analisadas qualitativamente as formas de inteligência artificial dos
softwares educativos utilizando tutores inteligentes. Conclui-se que estes tutores são softwares
capazes de tutorar uma pessoa em um determinado domínio. O sistema de tutor inteligente pode
saber o que ensinar, como ensinar, e aprende informações relevantes sobre o aprendiz que está
sendo tutorado, pode ser utilizado por professores do ensino fundamental, médio e superior. Utiliza
de Intelligent Tutoring System (Sistema de Tutores Inteligentes).
Palavra chave: Inteligência artificial, softwares, educacionais, tutores inteligentes, aprendizagem,
tecnologia.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Licenciatura em Computação
Modalidade: Oral

TV DIGITAL INTERATIVA: UMA NOVA FORMA DE ASSISTIR À TV
Diego de Magalhães Barreto
dmbarreto@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
Inaugurada no dia 02 de dezembro de 2007, a TV digital possui algumas características, como a
melhoria na qualidade do vídeo e do áudio, a alteração no formato da tela, a portabilidade, a
mobilidade, a multiprogramação e a interatividade. Essa última possibilita ao telespectador novas
vivências diante do meio, no qual o telespectador poderá se tornar um colaborador, ou até mesmo
um produtor de conteúdos, deixando de ser apenas receptor e se tornando emissor também. Este
trabalho visa conhecer a nova forma de recepção e transmissão de televisão no Brasil, a TV Digital
Terrestre Brasileira, pesquisar a sua interatividade e como ela deve mudar o modo de assistir à TV.
Também analisa por meio de uma pesquisa quantitativa se os alunos dos primeiros e quartos anos
de Comunicação Social das Faculdades Integradas Teresa D’Ávila conhecem realmente quais as
características desta nova TV, em especial, a interatividade.
Palavra chave: TV digital, interatividade, novas mídias, emissor e receptor.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Comunicação Social
Modalidade: Oral

MOBILIDADE E ASSESSIBILIDADE DE FROTA
Caio Felipe de Jesus da Silva
caiofelipe_19@yahoo.com.br
Almir Rogério Gonçalves
Tuane Faria dos Santos
Gabriel Pinto Moreira
Mariana Martin Gonçalves
“Prof. Waldomiro May" Cruzeiro - FATEC

Orientador: Prof.Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
Foi realizada a análise do fluxo de trânsito na rua Dr. Othon Barcelos, situada na cidade de
Cruzeiro/SP em seus horários de pico. Durante os trabalhos foram feitas contagens de veículos dos
mais variados tipos e, coleta de informações junto aos órgãos públicos e ainda, entrevistas com
comerciantes próximos ao local. Após análise dos dados coletados foram propostas alternativas
possíveis sobre a melhoria da logística, trânsito e diminuição do congestionamento.
Palavra chave: Fluxo, trânsito, pico, melhorias cruzeiro/SP.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Tecnologia em Gestão Empresarial
Modalidade: Painel

LOGÍSTICA URBANA: UMA REFLEXÃO TEÓRICA
Natana Vitória Di Marchi
natana_lavigne@hotmail.com
Gisele Cristiane da Silva
Fernanda Aparecida dos Santos
Ana Beatriz Gomes Leme Portugal
Thalita Martins Gouvea
Josiane de Moura Alfredo
“Prof. Waldomiro May" Cruzeiro - FATEC

Orientador: Prof.Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
"Logística é a parte do Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento que planeja, implementa e
controla o fluxo e armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, materiais semiacabados e produtos acabados, bem como as informações a eles relativas, desde o ponto de origem
até o ponto de consumo, com o propósito de atender às exigências dos clientes" (Carvalho, 2002, p.
31). A plataforma da logística urbana nasceu na década de 60 na França, caracterizada por
plataformas, que significam uma concentração geográfica de organismos e empresas independentes,
relacionadas com transporte de mercadorias e de serviços auxiliares. De acordo com Hernández,
2001 a plataforma pode ser classificada em 6 tipos, dentre as quais a plataforma Microplataforma
Logística Urbana (MLU) é uma das mais importantes, com o objetivo de diminuir o trânsito na zona
urbana. A primeira plataforma de logística brasileira está localizada em Goiás na cidade de
Anápolis, a cidade foi escolhida por uma série de fatores, por ser uma das cidades que tem um
grande número de indústrias, tem um local privilegiado, é o maior centro de produtos farmacêuticos
do país. City Logistics é o termo mais novo a se tratar a logística urbana, e por isso, ainda vai mais
a fundo, pois além das preocupações da logística urbana, ela ainda leva em consideração o aumento
de congestionamento, poluição, ruído e outros muitos fatores, e ela tenta conciliar tudo com uma
intervenção otimizadora das atividades e procedimentos que visam ao bem estar global do ambiente
urbano. Portanto transporte de mercadorias em zonas urbanas inclui muito mais do que o transporte
de e para o centro das cidades. Ele tem que ser visto de forma muito mais geral, analisando
diferentes aspectos, incluindo esta nova visão que é a do city logistics. A gestão da logística urbana
tem, sem dúvida, papel fundamental na administração de interesses bastante contraditórios. Há
vários autores envolvidos no processo de logística urbana (tanto da iniciativa pública quanto da
privada) e para se conseguir qualquer tipo de otimização (principalmente quando se leva em conta o
city logistics) é preciso haver uma grande sinergia entre autoridades, sistema de transporte público,
companhias de distribuição e transportadoras e comunidade. No caso do city logistics, a
participação direta das autoridades é necessária, pois na maioria das vezes, seus benefícios não
atendem às vantagens individuais, e as autoridades deverão analisar as variáveis afim de mudá-las
em prol do desenvolvimento sustentável da logística urbana junto à sociedade.
Palavra chave: Logística urbana, plataforma de logística, transporte, city logistics.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Tecnologia em Gestão Empresarial
Modalidade: Painel

GRADEAMENTO ESPACIAL LOGÍSTICO URBANO: ESTUDO DE CASO NA CIDADE
DE CRUZEIRO - SP
Elizabeth Jardim da Silva Soares Neves
elizabeth.neves@fatec.sp.gov.br
Ananda Areco
Luiz Paulo Garcia
Vinicius José da Silva Braz
Pedro Aurélio Custódio de Oliveira
Wagner Raphael Lami da Cruz
“Prof. Waldomiro May" Cruzeiro - FATEC

Orientador: Prof.Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
Este trabalho tem o objetivo de apresentar alguns problemas identificados no trânsito do município
de Cruzeiro. Com base em alguns levantamentos realizados pelo grupo, constatamos pela intensa
quantidade de veículos que transitam no centro da cidade, proveniente dos horários de entrada e de
saída do complexo industrial MAXION, que o trânsito só apresenta dificuldade nos momentos de
pico. A metodologia do trabalho baseou-se nas seguintes etapas: entrevistas com os guardas de
trânsito, fiscal da zona azul e a comunidade, fotografar e fazer a contagem de veículos.
Descobrimos que mudanças serão efetuadas na cidade para facilitar o tráfego, tais como
implantação de placas e mudanças no sentido das ruas. Por meio dos resultados obtidos, notamos
que algumas vias em sentido duplo já se tornaram em sentido único. Outras ruas tendem,
igualmente, a se tornarem vias em sentido único. Observamos também novos semáforos digitais, de
alta tecnologia, localizados em alguns pontos, o que resultou na melhoria do fluxo de veículos na
cidade.
Palavra chave: Cruzeiro, trânsito, veículos.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Tecnologia em Gestão Empresarial
Modalidade: Painel

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA GESTÃO SUCROALCOLEIRA
William Gonçalves Custódio
angelscomercial@uol.com.br
Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL

Orientador: Prof. Hélcio Henrique
Resumo do Trabalho:
O conjunto de transformações econômicas, sociais, culturais que se convencionou chamar-se de
globalização, tornou o mercado mundial integrado e competitivo. As inovações, as mudanças, a
concorrência, torna o mercado instável, e quase imprevisível. Desta forma o planejamento
estratégico, se torna um diferencial para as empresas. O mercado sucroalcooleiro,é um mercado de
constantes mudanças, posicionar a empresa estrategicamente neste mercado é um objetivo que se
procura hoje. Assim, o presente trabalho busca apresentar o planejamento estratégico como uma
ferramenta de orientação para gestão sucroalcooleira, tornando as decisões mais precisas.
Palavra chave: Planejamento Estratégico, sucroalcoleiro, gestão estratégica.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Oral

ANÁLISE DA LOGÍSTICA TERCEIRIZADA DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE
CARGAS: UM ESTUDO TEÓRICO
Leoni Aparecida Cordeiro
leoni.cordeiro@bol.com.br
Érika C. Sávio Henrique
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Rosinei Batista Ribeiro
Resumo do Trabalho:
Este trabalho apresenta uma analise da terceirização do transporte rodoviário de cargas, enfocando
aspectos estratégicos e indicando os fatores determinantes que podem conduzir esse processo ao
sucesso, além dos benefícios e riscos envolvidos. Tem como objetivo analisar através de uma
revisão bibliográfica a viabilidade da terceirização dos serviços logísticos, tendo como justificativa
gerar dados que auxiliem no processo decisório abordando as vantagens e desvantagens deste
serviço. A metodologia realizada teve como embasamento um estudo bibliográfico. Sob os aspectos
éticos será disponibilizado as referencias de todos os autores citados. Como resultado obtido
durante a análise pode observar que a terceirização logística do transporte rodoviário de cargas,
estimulou-se pela complexidade da cadeia de suprimentos, pela globalização, pela demanda por
sistemas de informação mais sofisticados, onde a empresa teria que fazer altos investimentos para
obter recursos que não são de sua atividade principal, podendo assim se dedicar ainda mais em seu
negócio. Conclui-se que ao optar pela terceirização do transporte a empresa centralizará seus
recursos em sua atividade principal, reduzindo seus custos fixos, melhorando a qualidade no
atendimento ao cliente, minimizando o lead-time de entrega e ampliando sua capacidade geográfica
diante do mercado.
Palavra chave: Terceirização, custos, rodoviário.

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

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS APLICADOS
NO PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO ORGANIZACIONAL
Ivan Eduardo Maciel
ivan.maciel@saint-gobain.com
Carla Fernanda
Carla Roberta
Danyelle Cristine
Gislayne Mendes
Nara Cirielli
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
Sistemas Administrativos Aplicados no Processo de Transformação Organizacional Surgiram com
os trabalhos do biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy. Seu conceito segundo Djalma de Pinho
Rebolças é que um conflito de partes integrantes e interdependentes que conjuntamente forma um
todo unitário com determinado objetivo efetuam determinada função. É formado por seis
componentes denominados: Os objetivos; As entradas do sistema; O processo de transformação do
sistema; As saídas do sistema; Os controles e avaliações do sistema; A retroalimentação. Mas
existe um aspecto que precisa ser considerado e que não faz parte do conflito de fatores, o ambiente
do sistema, que pode alterar os fatores externos e qualquer alteração nos fatores externos pode
mudar o sistema. O sistema é composto de três níveis: Sistema que é o que se esta sendo
considerando. Subsistema que são as partes identificadas de forma estruturada e Supersistema ou
Ecossistema que é o todo.
Palavra chave: Sistemas administrativos, processo de transformação.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

ESTUDO DE CASO SOBRE O PAPEL SOCIAL DO BRINQUEDO
Cíntia Aparecida de Macedo Dias
cintia.mdias@hotmail.com
Sílvia Helena Martins
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Carolina Arantes Pereira
Resumo do Trabalho:
A temática discutida no presente estudo é o papel social do brinquedo na infância. O problema
evidenciado refere-se a como surgem condutas sociais no jogo simbólico infantil, e o objetivo da
pesquisa é analisar na expressão da criança representações da realidade e condutas sociais por meio
do jogo simbólico e da utilização do brinquedo. Esse estudo justifica-se porque na maioria das
vezes, os adultos (pais e educadores) não valorizam as condutas sociais quando as crianças brincam,
podendo, às vezes, desconsiderar o mundo imaginário que envolve descobertas e regras sociais.
Neste sentido, é importante ressaltar que o brinquedo utilizado no jogo simbólico infantil pode
influenciar e contribuir na formação do comportamento social da criança. Essa pesquisa trata-se de
um estudo de caso de dois sujeitos – uma criança do gênero feminino, 3 anos e oito meses de idade,
que não freqüenta o âmbito escolar, reside com os pais, não tem irmãos, pertence a classe média
social, não apresenta alteração de saúde ou no desenvolvimento; e uma criança também do gênero
feminino, 5 anos e 8 meses de idade, que freqüenta o 1º ano do Ensino Fundamental, reside com os
pais e quatro irmãos, pertence a classe média social e apresenta um desvio fonológico
(caracterizado por erros na fala). O instrumento de coleta de dados foi um diário de bordo, que
consiste em registros de observações, neste estudo, das condutas sociais nos momentos em que
ocorrem espontaneamente. Os resultados obtidos demonstram que o jogo simbólico com a
utilização do brinquedo pode proporcionar o desenvolvimento do comportamento social da criança.
Nas observações realizadas pelas pesquisadoras, as duas crianças representaram de maneira lúdica,
por meio de expressões verbais e gráficas diferentes papéis existentes no seu contexto sociocultural,
reelaborando, com a intervenção do adulto, novas condutas sociais. Por meio deste estudo foi
possível constatar que as condutas sociais surgem por meio do jogo simbólico infantil, pela
representação de papéis da realidade de cada criança, a partir da mediação do brinquedo e da
intervenção do adulto ou de um par mais capaz, e no diálogo entre as crianças brincando. A função
do adulto, no ato de brincar das crianças, torna-se importante, pois propiciou o surgimento de
condutas sociais idôneas, que de fato desenvolvem nas crianças conceitos morais, sociais, formação
de valores, socialização, comunicação e regras de comportamento, necessários para o
desenvolvimento social infantil, podendo estes repercutirem por toda vida.
Palavra chave: Brinquedo, jogo simbólico, sociocultural, intervenção, criança, adulto.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

ANÁLISE DA VIABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA DE UM CORREDOR
LOGÍSTICO PARA O MUNICÍPIO DE CRUZEIRO, SP
Thalita de Cássia Rangel
thalita.rangel@gmail.com
Bruna Ramom Marques
“Prof. Waldomiro May" Cruzeiro - FATEC
Orientador: Prof. Rosinei Batista
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho tem como proposta avaliar a criação de um corredor logístico na região do
médio Vale do Paraíba, especificamente na cidade de Cruzeiro, SP. A motivação deste projeto é
proveniente da pesquisa fornecida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística),
segundo a qual o município de Cruzeiro possui 79.957 habitantes com localização estratégica no
eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, estados interligados pela rodovia BR 116 e pela
linha férrea São Paulo - Rio de Janeiro (MRS), contendo aproximadamente 41 empresas entre
pequeno, médio e grande porte. Pensando nisso, estudou-se a possibilidade da criação de um
corredor logístico do município de Cruzeiro com objetivos, na primeira fase, de atender a demanda
produtiva das organizações em relação à mobilidade e a acessibilidade das cargas e, na segunda
fase, pesquisar desenvolvimento de uma plataforma de armazenamento nos formatos de contaniers
e galpões. A metodologia para o desenvolvimento desta pesquisa baseou-se, primeiramente, na
análise do mapa planificado do município, avaliando seu posicionamento organizacional. A seguir,
foi realizada uma pesquisa de campo no terminal viário (SP 052) e calculada a área ocupacional da
cidade. Por fim, foi analisada a mobilidade dos transportes e realizada uma enquete com os setores
governamental, empresarial, educacional e com a comunidade. Como resultados esperados, o
corredor logístico ofereceria comodidade para os veículos de grande porte e transporte de cargas,
por meio da integração das malhas (rodoviária e ferroviária).
Palavra chave: Corredor logístico, Cruzeiro - SP, plataforma de armazenamento.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Tecnologia em Gestão Empresarial com Ênfase em Sistema da Informação
Modalidade: Oral

A INFLUÊNCIA DA MÍDIA NAS FESTAS POPULARES
Paulo César dos Santos Marques
paulinho.queluz@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Rosinei Batista
Resumo do Trabalho:
Este artigo terá por objetivo mostrar a influência da mídia nas festas populares, neste caso, na Festa
de São João, de Queluz, interior do estado de São Paulo. Para tanto, buscou-se pesquisar sobre as
teorias de folkcomunicação, fazendo a leitura de Melo e Beltrão, a importância da cultura para um
determinado grupo de pessoas, e a mundialização da cultura, além de estudar a importância da festa
para a região onde ela está inserida, e quanto os organizadores tentam manter as características
marcantes da comemoração.
Palavra chave: Cultura popular; mídia, cultura de massa.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Comunicação Social
Modalidade: Oral

A PESQUISA ESCOLAR NAS AULAS DE HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL –
UM ESTUDO COMPARATIVO
Regiane Cristina Mota de Godoy
recris06@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
A pesquisa escolar pode ser vista como uma forma de promover no aluno um conhecimento crítico
e reconstrutivo, ou ainda, como uma oportunidade de aquisição de conhecimento e uma maneira de
encontrar as respostas para as nossas indagações, resultando em descoberta e possibilitando a
produção própria. Os estudos desta pesquisa alicerçam-se em: Demo, 2007; Meirieu, 1998; Rocha,
1996 e Kuhlthau, 2010. O estudo buscou responder a seguinte indagação: aluno e professor
percebem diferença no aprendizado por meio da pesquisa orientada? A pesquisa de natureza
exploratória e análise quantiqualitativa tem os seguintes objetivos: conhecer como os Professores
orientam a pesquisa escolar; compreender como os alunos fazem pesquisa escolar; sugerir e analisar
uma pesquisa escolar orientada, com referência em livros e sites na internet; analisar como
Professores e alunos se sentiram em cada momento – pesquisa sem direcionamento de fonte e com
direcionamento. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FATEA.
Participaram desta pesquisa dezoito sujeitos, entre educadores e alunos, escolhidos em parceria com
a direção da escola e do Prof. de história. Os dados da pesquisa estão sendo coletados por meio de
questionário com questões abertas e fechadas, relatório, entrevista, diário de bordo. A partir dos
resultados obtidos com o acompanhamento dos trabalhos é possível identificar que a educação
através da pesquisa leva o aluno ao questionamento e a reconstrução de teorias e práticas, mas para
que o trabalho obtenha êxito, é necessário à orientação e acompanhamento do professor, que deve
posicionar-se como um pesquisador, capaz de argumentar, fundamentar, raciocinar e questionar,
elaborando suas próprias idéias, direcionando e motivando o aluno na busca por conhecimento.
Palavra chave: Pesquisa escolar, Pesquisa: Ensino Fundamental, Prof. pesquisador.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Licenciatura em Computação
Modalidade: Painel

JORNALISMO DA FÉ: UM ESTUDO SOBRE O DESTAQUE DA FESTA DE NOSSA
SENHORA APARECIDA NA MIDIA IMPRESSA
Carla Maria Araújo de Moura
carla.moura2006@ig.com.br
Leonardo da Cruz Souza
Talita Escobar Pimenta
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Resumo do Trabalho:
Este trabalho tem como objetivo comprovar, por meio de pesquisa quantitativa, que o jornal
regional O Vale e os jornais nacionais O Estado de S. Paulo e Folha de S. Paulo, cobrem de maneira
inadequada eventos de cunho cultural e religioso. Tendo como objeto de estudo a Festa Nacional de
Nossa Senhora Aparecida, demonstraremos qual foi o espaço cedido nos citados jornais às
comemorações e seus respectivos conteúdos, a partir da análise dos exemplares correspondentes ao
dia da novena até a festa, ou seja, de 3 a 12 de outubro de 2010.
Palavra chave: Nossa Senhora Aparecida, fé, jornal impresso.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Jornalismo
Modalidade: Oral

SOFTWARE EDUCATIVO COMO AUXÍLIO NA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA:
UMA EXPERIÊNCIA UTILIZANDO AS QUATRO OPERAÇÕES COM ALUNOS DO 4º
ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL I
Rita de Cássia Costa Cortez
ritinhaevivi@hotmail.com
Viviane Barbosa de Oliveira
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Marcílio Farias da Silva
Resumo do Trabalho:
As dificuldades de aprendizagem decorrentes do modelo de ensino encontrado nas escolas e os
avanços dos recursos tecnológicos são fatores que influenciam a educação matemática. Os alunos
apresentam um grau de dificuldade relevante com relação ao ensino-aprendizagem, causado pela
falta de motivação, de aulas monótonas e sem relação com o cotidiano. Ao mesmo tempo, os
recursos tecnológicos vêm sendo inseridos na educação de forma crescente, trazendo resultados
positivos para o ensino. Considerando tais fatores, este trabalho analisou o uso de software
educativo como auxílio na aprendizagem de matemática, apresentando-o como uma possibilidade
de tornar as aulas mais motivadoras aos alunos. Para verificar se essa utilização traz resultados
positivos para o ensino-aprendizagem, buscou-se tal comprovação por meio de estudo de caso de
natureza exploratória realizado com alunos do 4º ano do ensino fundamental I, utilizando como
ferramenta o software educativo Tux of Math Command. Realizou-se uma análise comportamental
dos alunos na realização de operações matemáticas em diferentes situações: resolvendo as
operações em sala de aula, e utilizando o jogo no laboratório de informática. Na utilização do
software, verificou-se uma atitude mais instigante dos alunos do que na resolução das operações em
sala de aula. Esse interesse foi decorrente da associação do jogo feita pelos alunos, não como
problema a ser resolvido e sim como algo prazeroso e significativo, em oposição ao ocorrido em
sala de aula, momento em que prevaleceu a insegurança e a necessidade de apresentar soluções. A
pesquisa possibilitou afirmação do questionamento apresentado neste trabalho, confirmando que a
utilização do software educativo auxilia o processo de ensino-aprendizagem de matemática.
Palavra chave: Software educativo, matemática, educação.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

RESPONSABILIDADE SOCIAL: UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA E A OPINIÃO
DO CONSUMIDOR
Marly dos Santos Nunes
nunessm@yahoo.com.br
Ana Carla Faria
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
O presente estudo aborda questões de Responsabilidade Social Empresarial como Ferramenta
Estratégica e a visão do consumidor. Há algumas décadas, a sociedade vem reconhecendo a
Responsabilidade Social Empresarial (RSE) como um valor intrínseco para as organizações e por
parte de seus Stakeholders (partes interessadas) e consumidores, principais estimuladores da RSE,
com a perspectiva de um mundo economicamente mais próspero e socialmente mais justo. Em
virtude disso, realizou-se este estudo com o intuito de analisar os conceitos de RSE e a importância
da inclusão de suas ações no planejamento das organizações como ferramenta estratégica no
mercado competitivo. Utilizando parte da pesquisa “Responsabilidade Social das Empresas –
Percepção do Consumidor Brasileiro”, realizada pelo Instituto Akatu pelo Consumo Consciente e
Instituto Ethos de Empresa e Responsabilidade Social, em parceria com a Market Analysis Brasil,
entre 2006-2007, buscou-se identificar através da opinião dos consumidores os reais benefícios
ações de RSE. Após análise nota-se que as empresas atribuem um papel mais amplo a questões de
Responsabilidade Social do que apenas econômico. A inclusão de ações de Responsabilidade Social
como ferramenta estratégica dentro da gestão, pode contribuir para a evolução das empresas em seu
processo de sobrevivência no mercado.
Palavra chave: Responsabilidade social, consumidor, estratégia.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

O USO DE NOVAS TECNOLOGIAS COMO RECURSO NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO: RELATOS DE ALFABETIZADORES
Aline Mariano Pinheiro
alinemariano1988@hotmail.com
Marcilene Aline Pereira
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
A tecnologia tem sua importância como um instrumento significativo para favorecer a
aprendizagem de alguém. Ela não vai solucionar o problema educacional, mas poderá colaborar se
for usada adequadamente, para o desenvolvimento educacional dos alunos. O problema da presente
pesquisa é conhecer quais são as dificuldades e as facilidades do Prof. alfabetizador em utilizar
novas tecnologias como recurso no processo de alfabetização? A pesquisa é de natureza
exploratória com análise qualitativa, e os objetivos da pesquisa são: delimitar as dificuldades que o
Prof. alfabetizador tem em usar as novas tecnologias como recurso na alfabetização; compreender
as possíveis contribuições da utilização das tecnologias em educação; verificar se há alfabetizador
utilizando as tecnologias em sala de aula e no seu cotidiano. O projeto de pesquisa foi aprovado
pelo CEP sob o protocolo nº 32/2010. Participaram desta pesquisa 10 alfabetizadores os quais
aceitaram livremente participar da mesma. Os dados da pesquisa foram coletados por meio de
relatos orais, sendo estes gravados por gravador de um celular, transcritas e apresentadas aos
sujeitos e reorganizadas quando foi o caso. Por meio dos relatos orais dos alfabetizadores que
participaram desta pesquisa compreendemos que os mesmos usam o computador para o preparo de
aulas e uma alfabetizadora utiliza o DVD e a TV como recurso pedagógico.
Palavra chave: Tecnologias, alfabetização, prática pedagógica, relatos orais.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

A UTILIDADE DAS EMPRESAS DE ASSESSORIA PARA SISTEMAS LOGÍSTICOS
Débora Abreu da Silva Arantes
ds.arantes@bol.com.br
Ademilson Luiz Simões
Fabricio Batista Ferreira
Fátima Aparecida Pinto Moura
Francisca Eva da Silva
João Márcio de Faria
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. André Alves Prado
Resumo do Trabalho:
Estudos recentes demonstram que a implantação de sistemas de gerenciamento tem dado rápidos
resultados sobre os investimentos nos indicadores de giro e manutenção de estoques, bem como, na
diminuição dos custos de transporte. Uma alternativa que vem se mostrando muito eficiente neste
propósito é a criação de assessorias (staff), que podem indicar novas possibilidades para antigos
problemas através de uma visão analítica externa à empresa. Neste contexto, a criação de uma
empresa de assessoria de implantação e manutenção de sistemas de gerenciamento de transporte e
armazéns pode ser uma grande oportunidade de contribuir para a diminuição dos custos
relacionados, tornar mais eficiente a cadeia de suprimentos e distribuição. A metodologia
empregada neste estudo é bibliográfica, visando integrar a assessoria junto à logística e o
planejamento estratégico. Conclui-se que uma empresa de assessoria especializada na implantação
de sistemas para cadeia de abastecimento pode diminuir bastante o tempo de retorno sobre o
investimento e das melhorias sobre as operações da empresa, como também, reduzir os custos de
implantação destes sistemas, focando o gerenciamento nos módulos mais estratégicos da cadeia,
fornecendo treinamento especializado e principalmente adequando os sistemas para as necessidades
específicas de cada empresa
Palavra chave: Sistemas de assessoria, logística e assessoria, empresas e sistemas.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: UM ESTUDO EM UMA EMPRESA DE PIROTECNIA
PARA EFEITOS ESPECIAIS EM CINEMA E TELEVISÃO
Allan Jonathan Antunes
João Carlos Martins Junior
Larissa Deleutério Cardoso
Luciana D. Cardoso Fachina
Marília Simões Martins
Thais da Silva Quintana
“Prof. Waldomiro May" Cruzeiro - FATEC
Orientador: Prof. Henio Fontão
Resumo do Trabalho:
Objetiva-se neste estudo identificar fatores inovativos em uma empresa que fabrica artefatos
explosivos para efeitos especiais de uso em cinema e televisão. Para tanto, realizou-se uma pesquisa
qualitativa, descritiva por meio do estudo de caso. O instrumento para coleta de dados foi à
entrevista semi-estruturada, aplicada ao sócio proprietário, o qual é o diretor da empresa e
responsável pela inovação. Os principais resultados encontrados foram: (1) que a empresa não
possuí estrutura fabril própria, pois, ela utiliza uma rede de fornecedores que além de fornecer a
matéria-prima, ainda permite que a empresa use suas estruturas para montar os artefatos e
armazená-los nos paióis (armazéns para estocagem) até que o material seja entregue ao cliente. (2)
A empresa cria e desenvolve o produto de acordo com a necessidade de seus clientes, sendo assim,
ela vende solução, pois cada filme, seriado ou novela demandará uma solução especifica, (3)
também treina o consumidor e usuário do produto com base em normas de segurança para que estes
possam usar os artefatos explosivos e, inclusive dá treinamento para que o cliente fique habilitado
junto ao Ministério de Defesa para comprar e manusear os produtos explosivos. Conclui-se que a
empresa estudada aplica conceitos inovativos, sendo os principais identificados: a co-criação e a
visão compartilhada com clientes e fornecedores para criação de soluções singulares e
personalizadas. A empresa também participa de uma rede colaborativa, a qual permite o acesso a
recursos especializados e de alto valor financeiro. Esta rede permite o compartilhamento de domínio
tecnológico e a geração de novos negócios para todas as empresas integrantes. A capacidade
analítica da empresa estudada merece destaque, uma vez, que a mesma levanta as necessidades dos
clientes, prospecta e acessa fornecedores que serão parceiros nas soluções em serviços e produtos.
Palavra chave: Inovação tecnológica, efeitos especiais, explosivos.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Modalidade: Painel

A CONSTRUÇÃO DE LIMITES NA EDUCAÇÃO INFANTIL-A CONCEPÇÃO DE PAIS E
EDUCADORES DE UMA CMEI
Silvana Ribas Paglai Cardoso
silvana.plaglia@yahoo.com.br
Maria Auxiliadora Rodrigues
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Maria Cristina Marcelino Bento
Resumo do Trabalho:
Pais e educadores encontram grandes dificuldades para se relacionar com as crianças, não
conseguindo impor limites a eles. Pais, Prof.es e demais funcionários da escola, tem medo de dizer
não e de colocar limites. Isso não deve continuar. Embasados em Tiba e La Taille a presente
pesquisa parte da seguinte indagação: Como pais e educadores podem ajudar na construção de
limites nas crianças? A pesquisa é de natureza exploratória, e analise qualitativa, tem os seguintes
objetivos: identificar se há falta de limite em sala de sala de aula; perceber a postura da família
diante da criança sem limite; diagnosticar e apresentar a dificuldade/possibilidades que os
educadores tem em trabalhar limites em sala de aula. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo CEP
da FATEA pelo parecer nº28/2010. A pesquisa foi realizada em um Centro Educacional Municipal
de Educação Infantil, em uma cidade do Estado de São Paulo. Participaram desta pesquisa dezoito
sujeitos sendo 9 Prof.es e 9 pais, de crianças de 4 a 5 anos.Foi aplicado um questionário aos pais e
outro aos educadores. Estes sujeitos, pais e educadores são parceiros no cuidado educação das
crianças. Buscamos ouvir os pais e o s educadores de seus filhos para que pudéssemos perceber se
ambos possuem a mesma clareza sobre limite. Conclui-se que pais e educadores compreendem que
juntos poderão auxiliar as crianças na construção de limites.
Palavra chave: Limite, família, escola.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Curso: Pedagogia
Modalidade: Oral

UMA REVISÃO SOBRE AS ESTRATÉGIAS COMPETITIVAS COM ENFOQUE NO
MODELO DE CAMPOS E ARMAS DA COMPETIÇÃO
Darlan Conceição Alves
darlan_alves_work@hotmail.com
Jéssica Paola de Oliveira
Luiz Phillyppe R. de Aquino
Mariana Pinto da Silva
Tamires Daniele Soares Neves
“Prof. Waldomiro May" Cruzeiro - FATEC

Orientador: Prof. Henio Fontão
Resumo do Trabalho:
Há décadas que autores discutem acerca das estratégias empresarias e vantagens competitivas.
Nesta atual década, o Prof. José Celso Contador propôs um modelo denominado Campos e Armas
da Competição (CAC), o qual tem como uma de suas principais aplicações, aumentar a
competitividade da empresa. Neste trabalho de iniciação científica estudou-se acerca das estratégias
competitivas com enfoque no modelo de CAC. Objetivou-se entender e analisar especificidades do
modelo de CAC, sobretudo, em relação aos modelos estratégicos de autores e estudiosos dessa área.
O método é descritivo e a análise qualitativa. Os resultados esperados em relação ao modelo são:
compreender as analogias e simbologias, conhecer os conceitos de base e conhecer as métricas
utilizadas para mensuração da competitividade empresarial e, assim, criar uma base cognitiva para
prospectar novas pesquisas com a aplicação do modelo de CAC.
Palavra chave: Modelo de campos e armas da competição, estratégias competitivas.

Inscrição como: Graduação
Área:Humanas
Modalidade: Painel

SERIADO – CLIC
Ralphy Batista dos Santos
ralphybdh@gmail.com
Thamyres Yumi Corte-Real Santos Kubo
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Davi Barbosa
Resumo do Trabalho:
O seriado é um gênero televisivo que ganhou força nos últimos tempos. Os Estados Unidos são os
pioneiros nesse formato, tornando-se o maior país a comercializar sitcoms (seriados) por todo o
mundo. As emissoras do Brasil estão cada vez mais apostando nesse gênero, muito apreciado pelos
jovens. Dentro da Evangelização não existe nenhum conteúdo igual aos seriados, por isso, a idéia
de inovar criando um seriado jovem, atrativo e musical é uma proposta. Clic é um seriado jovem,
com uma linguagem musical, que tem o objetivo de levar a evangelização aos adolescentes e
jovens. Seu enredo envolve uma professora que tem a vontade de criar uma escola de artes na
cidade. São convidados alguns jovens para participar. Entre eles é criado uma temática muito
envolvente, engraçada e desafiadora. Ao longo do seriado a professora tem o desafio de levar aos
alunos a evangelização através da arte.
Palavra chave: Seriado, musical, evangelização.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Modalidade: Oral
Curso: Comunicação Social
Outros: Rádio e TV

FORMAÇÃO E ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL PEDAGOGO EM BRINQUEDOTECA
Geigibel Camillo de Souza da Silva
cgeigibel@yahoo.com.br
Luciana Siqueira Brasil
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Carolina Arantes Pereira
Resumo do Trabalho:
O presente estudo questiona como se dá a formação e atuação efetiva do profissional pedagogo em
uma brinquedoteca? E objetiva, a partir de um estudo bibliográfico, possibilitar a formação contínua
do educador para a atuação em brinquedoteca de forma a viabilizar a construção de um espaço
harmonioso, a valorização das atividades lúdicas, a interação com os alunos, o resgate a
brincadeiras populares e o desenvolvimento Infantil na sua integralidade. A motivação para o
estudo ocorreu devido a dificuldades e experiências pessoais vivenciadas, além da curiosidade sobre
o trabalho pedagógico com crianças em uma brinquedoteca. Sabe-se que o educador precisa, além
do conhecimento teórico, criar condições para que o aprendizado e desenvolvimento infantil
aconteçam, por esse motivo tornou-se relevante a busca de um aprofundamento de estudos sobre a
formação do profissional e a atuação na brinquedoteca, para encontrar possibilidades de
estruturação do espaço e múltiplos meios de interação com as crianças. É inegável que a brincadeira
é a atividade primordial da infância, uma vez que para as crianças, a imaginação é o meio que
possuem para interagir com o universo dos adultos, universo este que já existia quando elas
nasceram e que só aos poucos irão compreender. A brinquedoteca é uma instituição que nasceu no
século XX para garantir à criança um espaço destinado a facilitar o ato de brincar. É um espaço que
se caracteriza por possuir um conjunto de brinquedos e brincadeiras, oferecendo um ambiente
agradável, alegre e colorido, onde mais importante que os brinquedos é a ludicidade que eles
proporcionam. A Brinquedoteca, na definição de Cunha (2007), presidente da Associação Brasileira
de Brinquedotecas, é um espaço preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando o
acesso a uma grande variedade de brinquedos, é também um lugar onde tudo convida a explorar, a
sentir, a experimentar, proporcionando socialização, desenvolvimento da linguagem, do
pensamento, da criatividade e da concentração. Por isso, o pedagogo deve atuar em uma
brinquedoteca visando promover um direcionamento pedagógico, afinal brinquedoteca não é um
espaço para ‘passar o tempo’ e sim de construção do conhecimento e desenvolvimento através do
lúdico. A formação do pedagogo deve ser respaldada em fundamentos teóricos e práticas reflexivas
sobre o brincar como um processo de desenvolvimento e aprendizagem. Este profissional precisa
estar disponível para (re)aprender a brincar e utilizar brinquedos, antigos ou contemporâneos; o
primeiro porque carrega tradições e costumes de gerações e o segundo traz tecnologia, que por sua
vez possibilita diversão e entretenimento, mas, sobretudo, contribui para momentos de imaginação,
imitação e dramatização. O educador – brinquedista requer uma formação específica, pois é
necessário que esse profissional tenha um conhecimento profundo do significado do lúdico na vida
do ser humano, para que possa promover atividades que facilitem a transferência proporcionada
pelo brincar no espaço da brinquedoteca para a situação da sala de aula. A brincadeira é uma
preparação para a vida, pois permite que a criança se desenvolva, experimente, aprenda se
aperfeiçoando para entrar em ação na vida adulta, pois quando a mesma brinca inicia na
representação de papéis do mundo adulto que irá atuar mais tarde, por isso é importante a tarefa do
educador no planejamento, na execução e na orientação para que as crianças possam refletir sobre
suas próprias ações, representadas nas brincadeiras que terão reflexos na ação futura.

Palavra chave: Brinquedoteca, atuação do pedagogo, brincadeira, brinquedo, desenvolvimento
infantil.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Modalidade: Oral
Curso: Pedagogia

A MELHORIA DA QUALIDADE NA EDUCAÇÃO INDEPENDE DA IMPLANTAÇÃO
DAS TECNOLOGIAS NOS CENTROS EDUCACIONAIS DE ENSINO
Valéria Domingues de Freitas
valdfreitas@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Orientador: Prof.Ronaldo Emerick Moreira
Resumo do Trabalho:
Muito se tem falado e discutido a respeito da qualidade da educação no Brasil, pois como é do
conhecimento de todos trata se de uma educação de baixa qualidade, uma triste constatação para
aqueles dedicados e apaixonados pela educação. Partindo do pressuposto que a melhoria na
qualidade da educação se encontre em reformulações necessárias e emergentes dos projetos
pedagógicos das instituições, e que essas reorganizações das quais estamos nos referindo não se
trata apenas da implantação das tecnologias nos centros educacionais, acreditar que a inserção das
tecnologias nos centros educacionais é de suma importância não esta errado, pois segundo Góis: “O
que está errado é dizer que o computador, por si só, vai melhorar o desempenho”. (2007, p.10). A
presente pesquisa almeja tratar da importância da inserção das tecnologias nos centros educacionais
como forma de modernizar o ambiente das salas de aulas adequando as metodologias, habilidade e
práticas pedagógicas colocando a escola em igualdade com a realidade digital e assim estruturandoa para o cumprimento com excelência do seu atendimento as necessidades sociais. Porém atentar
para outra e também importante necessidade nas práticas educacionais, estamos falando de tratar da
carência deixada pela célula mãe da sociedade, ou seja, com o desenvolvimento de ações que visem
sanar ou ao menos amenizar os reflexos causados pela ausência das famílias na formação e criação
dos valores e princípios morais assim como no processo da vida escolar dos seus filhos. O projeto
de pesquisa foi aprovado pelo CEP da FATEA. Participaram desta pesquisa quinze sujeitos, entre
educadores e alunos, escolhidos em parceria com a direção da escola. Os dados da pesquisa estão
sendo coletados por meio dos gráficos de aproveitamento da classe, relatos feitos pelos alunos. A
partir dos resultados obtidos com o acompanhamento dos trabalhos foi possível identificar que com
o grupo de sujeitos que participaram do projeto que tratou de algumas das carências de origens
familiares apresentaram resultados positivos mais significativos que o grupo de sujeitos que tiveram
aulas com a utilização das tecnologias.
Palavra chave: Tecnologias, escola e família.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Modalidade: Oral
Curso: Computação – Licenciatura

ANÁLISE ESTRATÉGICA DAS VANTAGENS E DESVANTAGENS NA CONTRATAÇÃO
DE UM OPERADOR LOGÍSTICO
Danieli Aline Barbosa
danieliadm@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Rosinei Batista
Resumo do Trabalho:
O presente artigo teve como objetivo analisar estrategicamente as vantagens e desvantagens da
contratação de um Operador Logístico e suas dinâmicas. Com o aumento das variedades de
produtos, maior frequência e menor prazo de entrega, o operador logístico surge em meio a essa
busca pela melhora na qualidade de entrega e nível de serviço, e mostra que é um processo que está
em fase de amadurecimento e vem ganhando cada vez mais espaço, trazendo alguns benefícios,
porem algumas implicações. Como metodologia foi realizada uma pesquisa com empresas de
diversos segmentos da cidade de Lorena-SP e da cidade de Resende-RJ que puderam colocar em
evidência o nível de importância e satisfação, quanto aos serviços realizados pelos operadores
logísticos. O estudo poderá servir base para empresas que buscam melhorar seu nível de serviço
logístico, bem como reduzir seus custos com transporte.
Palavra chave: Operador logístico, prazo de entrega, competitividade, qualidade.
Inscrição como: Graduação
Área: Humanas
Modalidade: Oral
Curso: Administração

Pós-Graduação: Biológicas
IMPACTOS FÍSICOS DO SOLO OCASIONADOS EM TRILHAS UTILIZADAS PELO
ECOTURISMO
Sandra Cristina Mitsue
dricacrisro@yahoo.com.br
Uninove
Orientador: Prof. Adriana Cristina Rosa Saraiva
Resumo do Trabalho:
Devido ao pisoteio ocasionado pela visitação pública nas trilhas ecológicas, ocorrem como
conseqüências um conjunto de impactos significativos como a expansão excessiva da largura, fuga
da fauna nativa, pontos de concentração de lama, perda de matéria orgânica e vegetal e erosão
ocasionando também a compactação do solo com alterações nos atributos físicos do solo. Objetivase neste estudo analisar os níveis de compactação em diferentes posições da Trilha dos Escravos
utilizada pelo ecoturismo na Agência Paulista de Tecnologia e Agronegócios - APTA, em UbatubaSP. Foram amostrados 10 pontos, num percurso de 500 metros da trilha nas posições: centro, bordas
direita e esquerda e interior da mata. Em cada ponto amostral, foram coletadas amostras de solo
para avaliação das propriedades físicas da umidade gravimétrica, densidade do solo, porosidade
total e resistência à penetração. O estudo revelou que existe um maior impacto na trilha ocasionada
pelo ecoturismo, na posição central e bordas da trilha a camada abaixo de 30 cm de profundidade,
evidenciada pelo seu elevado valor da resistência à penetração do solo, apresentou restrições ao
desenvolvimento radicular, levando também a alterações no valor de densidade do solo que
promoveu redução na quantidade de poros responsáveis pela circulação de ar no solo. Na posição de
interior da mata todas as amostras analisadas não apresentaram problemas relacionados à
compactação. Os valores de densidade do solo, porosidade total, resistência à penetração e conteúdo
de água estão dentro dos padrões de condições ideais para o desenvolvimento radicular das plantas.
A educação ambiental e um plano de manejo seria uma das medidas emergenciais para a
conservação da Trilha dos Escravos que representa importante valor histórico, cultural e ambiental.
Recomenda-se a realização de estudos de capacidade de carga antes da locação e aberturas de
trilhas em áreas de preservação ambiental.
Palavra chave: Ecoturismo, trilhas, compactação.
Inscrição como: Pós-Graduação: Especialização
Área: Biológicas
Curso: Biologia
Modalidade: Painel

EFEITO DOS DERIVADOS DE FURANOS, ÁCIDOS ALIFÁTICOS E COMPOSTOS
FENÓLICOS EM PROCESSOS FERMENTATIVOS DE OBTENÇÃO DE ETANOL DE 2º
GERAÇÃO
Luma Claudio da Silva Rodrigues Soares
luma_soaresb@hotmail.com
Fernando Carlos Pagnocca
Bruno Fernades Baratella
Universidade de São Paulo – USP
Universidade Estadual Paulista - UNESP
Orientador: Prof. Silvio Silvério da Silva
Resumo do Trabalho:
Nos últimos anos, tem-se observado uma maior tendência no aproveitamento de resíduos originados
da atividade humana. A biomassa lignocelulósica é proveniente de resíduos agroflorestais e pode
ser utilizada em vários bioprocessos. Essa biomassa é fonte abundante e renovável de açúcares para
produção de etanol por via fermentativa, o denominado etanol de 2º geração. Esses materiais são
compostos, na sua maioria, por 3 grandes frações: celulose e hemicelulose que correspondem a
polímeros de carboidratos; e por uma macromolécula aromática, a lignina. Para o processo de
obtenção de etanol de 2º geração são necessárias, basicamente 4 etapas: pré-tratamento
(rompimento da matriz lignocelulósica e liberação das 3 principais frações que a compõem);
hidrólise enzimática (despolimerização da celulose em glicose por meio de enzimas celulolíticas);
fermentação (conversão dos carboidratos em etanol); destilação, retificação e desidratação
(separação e purificação do etanol ). Dentre elas, a etapa de pré-tratamento utilizando-se ácido
diluído, como ácido sulfúrico, a altas temperaturas é uma das mais importantes uma vez que pode
levar a formação e liberação de uma série de compostos inibitórios à etapa de fermentação. Vários
destes inibidores podem estar presentes em um único hidrolisado dependendo da origem das
matérias primas e das condições de hidrólise. Esses compostos inibidores são tóxicos para as
enzimas hidrolíticas e afetam negativamente o desempenho dos microrganismos no processo de
fermentação. Estes compostos inibidores são divididos em 3 principais grupos baseados em sua
origem, nos quais incluem os ácidos alifáticos (ácido acético, ácido fórmico e ácido levulínico), os
derivados de furanos (furfural e 5-hidroximetilfurfural) e os compostos fenólicos. Neste trabalho
serão apresentados os principais efeitos desses compostos sobre a produção de etanol. Serão
enfatizados os aspectos bioquímicos e fisiológicos da fermentação de hidrolisados contendo estes
compostos, a etanol. Baseando-se nos resultados, serão apresentadas novas estratégias de
destoxificação dos hidrolisados visando o favorecimento da produção de etanol de 2º geração.
Palavra chave: Etanol, derivados de furanos, ácido alifáticos, compostos fenólicos.
Inscrição como: Pós –Graduação: Mestrado
Área: Biológicas
Curso: Biotecnologia Industrial
Modalidade: Painel

Pós-Graduação: Saúde
A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA E O
APOIO AS NECESSIDADES BÁSICAS DA FAMILIA
Gláucio Jorge de Souza
glauciojsouza@ig.com.br
Ana Lúcia Santana
Maria Belém Salazar
Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP
Orientador: Prof. Regimar Carla Machado
Resumo do Trabalho:
O paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) necessita de cuidados de excelência,
dirigidos para os problemas fisiopatológicos e para as questões psicossociais, ambientais e
familiares com uma equipe multiprofissional preparada para um atendimento humanizado, a qual
acredita que a atenção à família é parte integrante da assistência. O Programa Nacional de
Humanização da Assistência Hospitalar (PNHAH) tem colaborado para o aumento da discussão e
das iniciativas de humanização. Este estudo mapeou as dificuldades relacionadas à humanização
enfrentadas pela equipe multiprofissional. Trata–se de um estudo descritivo, com abordagem
qualiquantitativa, realizado na UTI de um hospital no Vale do Paraíba, com 16 profissionais entre
22 e 55 anos, onde predominou o sexo feminino 11 (69%) e a equipe de enfermagem 13 (81%). Em
relação às informações aos familiares, 7 (44%) utilizam a abordagem individual, 3 (19%) a coletiva
e 6 (37%) não forneceram informações; 15 (94%) preocuparam-se com o grau de entendimento dos
familiares e do tratamento do s pacientes. Os profissionais entrevistados preocuparam-se com os
familiares, mas encontraram dificuldades para estabelecer um relacionamento mais humanizado,
principalmente no que se refere ao tempo disponível. Considera-se a flexibilidade com relação ao
tempo dedicado aos familiares e das normas e rotinas da UTI primordial, assim como estabelecer
um diálogo de maneira simples, claro e objetivo. Conclui-se que a comunicação mostrou-se como a
“peça chave” na relação entre a equipe, família e pacientes, percebendo que para a humanização da
assistência, o cuidado centrado na família é primordial. No entanto, estratégias para esta
implementação ainda não estão bem estabelecidas. Acredita-se que este estudo possa fornecer
subsídios para outros estudos em UTIs.
Palavra chave: Unidade de terapia intensiva, familiar, necessidades básicas.
Inscrição como: Pós-Graduação: Especialização
Área: Saúde
Curso: Enfermagem
Modalidade: Oral

LEVANTAMENTO ESTATÍSTICO DOS MICRORGANISMOS QUE ACOMETEM A
OCORRÊNCIA DE ITU EM DIFERENTES FAIXAS ETÁRIAS
Jacqueline Stella Barbosa de Souza
stella_bs@hotmail.com
Simone Silva Ramos dos Santos
Faculdades Integradas Teresa D’Avila - FATEA
Orientador: Prof. Jorge Luiz Rosa
Resumo do Trabalho:
Este trabalho tem como principal objetivo levantar e coletar dados da incidência dos
microrganismos causadores infecções do trato urinário (ITU) das faixas etárias infantil, juvenil e
idosos, buscando melhor entendimento do comportamento destes microrganismos que afetam essa
população de duas regiões geográficas do Brasil, analisando possíveis inter – relações. Trata-se de
uma revisão integrativa da literatura nacional e internacional com levantamento realizado nos
bancos de dados LILACS, SciELO e MEDLINE. Os seguintes termos de pesquisa foram utilizados
em várias combinações: 1) infecção do trato urinário; 2) microrganismos; 3) Região Sul; 4) Região
Sudeste; 5) crianças, adultos e idosos. Selecionaram-se os estudos dos anos de 1990 a 2010. Após
análise dos artigos estudados foi dado ênfase aos microrganismos que mais se destacaram, tais
como Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Enterococcus faecalis e
Pseudomonas aeruginosa. Com base nos resultados preliminares é possível perceber que algumas
bactérias apresentam comporta mento característico, com baixa variabilidade de dispersão e uma
predominância da Escherichia coli. As crianças são as mais afetadas na região Sul, já na região
Sudeste há a predominância da infecção urinária em adultos.
Palavra chave: Infecção do trato urinário, microrganismos, dados estatísticos.
Inscrição como: Pós-Graduação: Especialização
Área: Saúde
Curso: Análises Clínicas
Modalidade: Painel

DIABETES INFANTO-JUVENIL- “ESTUDO DE CASOS DA SECRETARIA DE SAÚDE
DO MUNICÍPIO DE LORENA-SP”
Simone Silva Ramos dos Santos
sisi_srs@hotmail.com
Jacqueline Stella Barbosa de Souza
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Jorge Luiz Rosa
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho terá como principal objetivo um levantamento das ocorrências junto à
Secretaria de Saúde do município de Lorena no estado de São Paulo, no período de 2002 á 2009,
por meio de cadastros de pacientes atendidos em um “Programa de apoio aos portadores de
Diabetes”, visando a organização e o tratamento estatístico destas amostras, buscando um maior
entendimento, evolução dos casos e assim contribuir para a avaliação do programa. Assim será
realizada uma revisão bibliográfica sobre diabetes melitus infanto-juvenil ou tipo I, abordando
origem, sintomas, diagnóstico, tratamento e suas possíveis complicações. Sabe-se que a diabetes
tipo I é considerada como uma doença auto-imune, decorrente da destruição seletiva das células
pancreáticas e que apresenta patogenia complexa, envolvendo a participação de vários fatores,
como a susceptibilidade imunogenética, fatores emocionais e ambientais. Atualmente a diabetes é
considerada como uma doença com número de casos crescentes diagnosticados a cada ano,
principalmente na infância ou no início da adolescência. Dessa forma para a realização deste
trabalho será considerado pacientes com idades de 6 à 18 anos. Para a análise dos casos estudados
será dado ênfase na idade do paciente, no período do diagnóstico, nos sintomas, no histórico
familiar e o no tratamento medicamentoso.
Palavra chave: Diabetes tipo I, tratamento estatístico, saúde.
Inscrição como: Pós-Graduação: Especialização
Área: Saúde
Modalidade: Painel
Curso: Análises Clínicas

Pós-Graduação: Exatas
O DESENVOLVIMENTO DAS EMPRESAS INCUBADAS A PARTIR DOS PROGRAMAS
DISPONIBILIZADOS PELAS INCUBADORAS DE BASE TECNOLÓGICA DO VALE DO
PARAÍBA PAULISTA
Walter Saraiva Lopes
w.saraiva@uninove.edu.br
Universidade Nove de Julho
Orientador: Prof. Renato José Sassi
Resumo do Trabalho:
Considerando a importância da pequena empresa na economia, um bom gerenciamento torna-se
uma ferramenta indispensável para o sucesso de uma empresa incubada, devido à exigência e a
competitividade do mercado. As incubadoras empresariais de base tecnológica têm como finalidade
contribuir no desenvolvimento das empresas incubadas as competências na habilidade gerencial e
na capacidade técnica, que proporciona condições práticas que possibilitem a permanência no
mercado com o desenvolvimento dos negócios. Durante este período de incubação são estimuladas
à busca por aprendizagem e oportunidades, condições básicas para contemplar conhecimento com
as práticas de gestão. Objetivo deste trabalho é identificar a contribuição das incubadoras durante o
período de incubação, através os recursos disponibilizados que servirão de suporte ao
desenvolvimento das empresas incubadas de base tecnológica. Foi realizada uma pesquisa
descritiva, através de um levantamento de dados documentais disponíveis pelas cinco incubadoras
da região do Vale do Paraíba Paulista. Os resultados revelam que a potencialização dos fatores que
contribuem para o sucesso das empresas incubadas estão relacionados com duas alternativas de
suportes durante o processo de incubação: Programas desenvolvidos pelas incubadoras que
contemplam a infra-estrutura – salas para as atividades empresariais, sala para reuniões,
laboratórios, biblioteca, refeitório, sanitários e secretária; Programas desenvolvidos por agentes de
desenvolvimentos juntos às incubadoras – são recursos físicos e humanos aplicados provenientes de
parcerias entre as incubadoras e agentes de desenvolvimento que são os órgãos e instituições
públicas ou privadas, podem ser citados: SEBRAE, centros de pesquisas, entre outros. Conclui-se
que a principal contribuição das incubadoras pesquisadas e promover o fortalecimento e o
desenvolvimento das empresas incubadas pela modernização de sua gestão empresarial e
tecnológica, para que possam atingir níveis de desempenho que possibilitem o sucesso e
competitividade no mercado. Os recursos disponibilizados através dos programas são instrumentos
de apoio das deficiências no estágio inicial de uma empresa incubada de base tecnológica,
contribuindo na inovação tecnológica, habilidade gerencial para conduzir novas situações,
orientações sobre financiamentos e fomentos. As incubadoras vêm desenvolvendo e oferecendo
atividades necessárias para garantir a maturidade das empresas, possibilitando probabilidade de
sobrevivência.
Palavra chave: Empresas incubadas, incubadoras, gerenciamento, sucesso empresarial.
Inscrição como: Pós-Graduação: Mestrado
Área: Exatas
Curso: Engenharia de Produção
Modalidade: Oral

MODELAGEM DE TRATAMENTO DE EFLUENTES UTILIZANDO PLANEJAMENTO
DE EXPERIMENTOS
Ana Paula Barbosa Rodrigues
ana.paula@dequi.eel.usp.br
Leandro Valim de Freitas
Flávia de Almeida Cipolli
Márcio Steinmetez Soares
Escola de Engenharia de Lorena – EEL – USP
Faculdade Estadual Paulista - UNESP
Orientador: Prof. Messias Borges Silva
Resumo do Trabalho:
Este trabalho tem como objetivo estudar, através de planejamento de experimentos, o efeito do
processo oxidativo avançado (H2O2/UV/TiO2) no pré-tratamento de efluentes de resina de
poliéster. O efeito da intensidade de luz UV, pH e concentrações de H2O2 e TiO2 na degradação do
efluente, bem como a variável resposta, remoção do carbono orgânico total, foram estudados
através do método estatístico de Taguchi. Os experimentos foram realizados através de um arranjo
ortogonal L9 com quatro fatores e três níveis cada, realizados em duplicata. A análise de variância
(ANOVA) dos efeitos dos fatores sobre a média mostrou que a radiação ultravioleta e o pH são os
fator mais influente no processo a 95% de confiança.A degradação do meio ambiente é um assunto
de interesse mundial, pois países desenvolvidos e em desenvolvimento vêm sofrendo os impactos
da poluição que são agravados pelo crescimento econômico acelera do e pela exploração dos
recursos naturais (Lima et al., 2005).Os tratamentos convencionais apresentam baixa eficiência na
oxidação de substâncias altamente poluentes. Uma alternativa para esse problema ambiental é a
utilização dos Processos Oxidativos Avançados (POA’s), que se caracterizam pela mineralização
dos efluentes através do uso de diferentes técnicas (Al-Kdasi et al., 2004). Uma delas é a
fotocatálise heterogênea, na qual a degradação dos poluentes orgânicos é realizada com a utilização
de partículas semicondutoras. O dióxido de titânio é amplamente aplicado nos POA’s como
catalisador da reação, devido ao baixo custo e estabilidade química (Quan et al., 2004). Os POA´s
consistem na oxidação do efluente através da geração de radicais hidroxila (OH-) no meio reacional
(Peixoto,A.L.C; Silva, M.B; Filho,H.J.I,2009).O Planejamento Experimental tem sido amplamente
utilizado na otimização de parâmetros de processos e na melhoria da qualidade de produtos através
da aplicação de conceitos da engenharia e estatística. O Método de Taguchi utiliza arranjos
ortogonais que permitem estudar diversos fatores com um número reduzido de experimentos
(Sharma et al, 2005), Além disso, o Método é capaz de oferecer outras vantagens como: a redução
da variabilidade do processo, conformidades próximas dos resultados desejados e,
consequentemente, a redução dos custos operacionais (Barros; Bruns; Scarminio, 1995).A aplicação
do Método de Taguchi consiste em: (1) selecionar as variáveis de saída, a serem otimizadas; (2)
identificar os fatores (variáveis de entrada) e escolher os seus níveis; (3) selecionar o arranjo
ortogonal apropriado conforme literatura (Taguchi and Konish, 1987); (4) executar os experimentos
de maneira aleatória para evitar a incorporação de erros sistemáticos; (5) analisar os resultados
utilizando a relação sinal-ruído (S/N) e análise de variância (ANOVA); (6) determinar o melhor
ajuste dos parâmetros; (7) realizar experimento de conformação, se necessário.
Palavra chave: Método de taguchi, planejamento de experimentos, processos oxidativos
avançados.

Inscrição como: Pós- Graduação: Mestrado
Área: Exatas
Curso: Outros
Modalidade: Painel

Pós-Graduação: Humanas
DECISÕES ESTRATÉGICAS DO EXECUTIVO DE RECURSOS HUMANOS - FOCO NO
RESULTADO
João Bosco de Oliveira Junior
jbjunior17@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA

Orientador: Prof. Marcelo de Elias
Resumo do Trabalho:
Com o grande desenvolvimento do setor de Recursos Humanos nas organizações nos últimos anos,
surge à necessidade da atuação do Executivo dessa área no alto escalão das Empresas, para isso o
Executivo deve estar preparado para a resolução de problemas e inovação de processos, a
capacidade de tomar decisões rápidas e estratégicas e que não sejam apenas paliativos. Ele deve
estar embasado em dados fidedignos, mostrar o benefício para o CEO, explanando de forma
estratégica os resultados esperados para a Empresa. No entanto, falhas em suas decisões podem
trazer um fracasso para sua carreira e para a Empresa. Este artigo objetiva demonstrar a
possibilidade de utilização da estratégia na tomada de decisão do Executivo de Recursos Humanos,
trabalhando com dados mensuráveis e focando nos resultados positivos para a organização.
Buscando visualizar as melhores práticas dos Executivos na região do Vale do Paraíba, foi realizada
uma pesquisa com gestores de empresas de diversos segmentos, que evidenciaram a importância da
decisão estratégica para a sobrevivência das organizações.
Palavra chave: Decisão, estratégia, recursos humanos.
Inscrição como: Pós-Graduação: Especialização
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Oral

GARCÍA LORCA E O SURREALISMO: CONTRIBUIÇÕES AO ESTUDO DE POETA EN
NUEVA YORK
Robson Batista dos Santos Hasmann
robsonhasmann@ig.com.br
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) – USP

Orientador: Prof. Jorge Claudio Willer
Resumo do Trabalho:
A poesia e a poética de Federico García Lorca promovem no leitor um duplo sentido : a admiração
pelos temas relacionados à Andaluzia, presentes nas primeiras obras e, principalmente em
Romancero gitano, e o estranhamento causado pelos poemas de Poeta en Nueva York, nos quais as
imagens poéticas, assim como na cena inicial do filme Un perro andaluz, “rasgam os olhos” do
leitor. A parte as dificuldades de leitura, o livro escrito nos Estados Unidos apresenta outras ligadas
à sua publicação, como a aparição, em 1940, de duas primeiras edições muito diferentes (MILLÁN,
2003). Não obstante essas dificuldades têm sido correntes o entendimento de que Poeta en Nueva
York representa fortemente o estado de espírito do poeta durante sua estadia na Universidade de
Columbia, entre 1929 e 1930. A biografia escrita por Ian Gibson (1998) e outros diversos textos de
Anderson, Brumm, Monegal (apud Ibarra, 2005) defendem essa tese. Nesta comunicação,
pretendemos discutir o Poeta en Nueva York levando em consideração aspectos formais e
pressupostos da poética surrealista, sem , contudo, descartar o entendimento corrente da crítica.
Para isso, levaremos em consideração o primeiro e o Segundo Manifesto do Surrealismo de André
Breton (2001); os pressupostos de Concha (1982), segundo os quais não houve propriamente um
Surrealismo espanhol; e o entendimento que Rifatterre (1989) faz da metáfora surrealista. A análise
mais detalhada da obra tem demonstrado que é possível superar a concepção biografista. A
recorrência de temas (a infância, a morte e a busca de uma expressão poética que se adapte à nova
realidade), a presença de imagens que dialogam com poemas iniciais, tais como a lua e o cavalo, e a
recorrência a estruturas verbais mais musicais permitem-nos pressupor que é as experiências
estadunidenses e cubanas motivaram um processo de renovação da poética lorquiana, que se estava
manifestando, inclusive, em sua produção dramática.
Palavra chave: García Lorca, poesia, surrealismo, biografismo.
Inscrição como: Pós-Graduação: Mestrado
Área: Humanas
Modalidade: Oral

ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA UNIVERSIDADE
Mirthis Czubka de Abreu
mirthisprof@bol.com.br
Faculdade Anhanguera de Taubaté – Unidade I
Orientador: Prof. Maria Cristina R. A. Joly
Resumo do Trabalho:
A compreensão em leitura é facilitada pelo uso de técnicas ou métodos para adquirir a informação
sendo denominadas estratégias de leitura. As estratégias de leitura implicam em intencionalidade,
seleção e escolha de alternativas para ler e compreender um texto, englobando aspectos cognitivos e
metacognitivos na aprendizagem. As cognitivas referem às estratégias de aprendizagem da
linguagem, enquanto que estratégias metacognitivas, adotam uma posição relevante na solução de
problemas de compreensão, para a concepção de inteligência que considera a existência de um
processador central capaz de planejar a atividade intelectual e controlar sua execução, sendo as
estratégias uma de suas operações cognitiva ou metacognitiva. A metacognição é tanto uma
habilidade geral, quanto específica por ter características estratégicas em função da tarefa a ser
realizada. No ensino superior é esperado que o universitário tenha adquirido níveis mais complexos
de compreensão em leitura, utilizando estratégias metacognitivas diversificadas para facilitar seu
processo de aprendizagem. No Brasil os estudos com relação à leitura, têm se voltado para a
problemática da educação, estratégias de aprendizagem, treinamentos para desenvolver habilidades,
e análise de fatores que impossibilitam a compreensão e uso de estratégias para uma leitura eficaz.
Neste contexto, destaca-se a defasagem de pesquisas em avaliação de leitura utilizadas pelo
universitário e o uso de instrumentos para sua mensuração.
Palavra chave: Leitura, estratégias, universitário, universidade.
Inscrição como: Pós-Graduação: Mestrado
Área: Humanas
Curso: Outros
Modalidade: Painel

(DES)CONSTRUÇÕES IDENTITÁRIAS DO PROF. DE LÍNGUA PORTUGUESA
Elaine Leal da Silva Rodrigues
elaine_leal@yahoo.com.br
Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Prof. Eliana Vianna Brito
Resumo do Trabalho:
O tema desta dissertação surgiu da necessidade de a pesquisadora em refletir sobre a constituição do
Prof. de Língua Portuguesa e Língua Inglesa, visto que seria um estudo em espelhamento já que,
como recém licenciada nestas habilitações, comovia-se ao lembrar a esperança e a motivação
presentes em seus colegas da universidade. Após três anos de conclusão do curso, estes mesmos
demonstram angústia; muitos ou já desistiram de lecionar ou reclamam de que foram “enganados”,
pois a realidade não corresponde ao que sonharam. Felizmente alguns apesar das adversidades,
ainda, guardam a motivação de exerceram uma profissão para a qual se denominam vocacionados.
O espelhamento, dessa forma, realiza-se à medida que a pesquisadora realizava a pesquisa, também,
vislumbrava com os Prof.es pré-serviço todos os seus sonhos do período da universidade,
contrapondo-se ao agora em que a exigência do amadurecimento, ainda que ínfimo, exige a morte
de algumas ilusões estudantis perante a realidade. Diante do fato exposto, a escrita da pesquisadora
adquiriu, também, um valor etopoiético, tal qual uma “escrita de si”, pois ao mesmo tempo em que
se construíam as narrativas dos sujeitos da pesquisa, desconstruíam-se muitas certezas arraigadas na
pesquisadora, mediante a confrontação com o discurso o(O)utro dos Prof.es, já que, ao “debruçar o
olhar” sobre o discurso das (des)construções identitárias dos Prof.es pré e em serviço, viu-se
refletida na pupila desses olhares e compartilhou com eles muitas de suas angústias e motivações
inerentes ao magistério. Dessa forma, houve no sentido foucaultiano uma preocupação com o
cuidado de si, denominado espiritualidade, em contraposição ao simples conhecimento, próprio a
filosofia. Foi empregada para a análise do corpus a análise do discurso de linha francesa. A segunda
parte da pesquisa realizou-se com Prof.es pré-serviço, ou seja, alunos na graduação. Estes
totalizaram 21 sujeitos, pertencentes a uma universidade particular do Estado de São Paulo, no
primeiro ano no período noturno. As aulas haviam sido iniciadas há aproximadamente um mês, a
habilitação que realizavam era Português/Inglês, Português/ Literatura e Português/Espanhol, os
quais, no momento da pesquisa, cursavam uma disciplina em comum: Língua Portuguesa. Com
estes o instrumento de coleta de dados foi um questionário de múltipla escolha aos Prof.es préserviço, a saber, “Por que você quer ser Prof. de Língua Portuguesa?” e “Para você o que é ser Prof.
de Língua Portuguesa?”. Após a explanação da pesquisadora sobre questões básicas de uma
pesquisa, e qual sua importância no meio acadêmico, incentivando-os a também participarem dos
encontros de iniciação científica realizados pela universidade, a seguir, expôs os objetivos e a
proposta da presente pesquisa. Aos cem professores em serviço foi enviada uma proposta de
pesquisa, sendo aceita por dezesseis sujeitos. Notou-se nos professores pré-serviço a presença do
discurso religioso, presente na concepção do ser Prof., já que a profissão é vista como um dom,
sacerdócio, em que a palavra proporciona apoderamento àqueles que conhecem suas técnicas,
diferenciando-os dos demais usuários. Dessa forma, a língua, sinônimo de norma culta, possui valor
de evangelho, a ser seguido e ensinado. Apesar de estes Professores terem a concepção de que a
língua é feita por todos, revelando o provável discurso de seus Professores, expressam que ela é
difícil, pois é compreendida em sua modalidade normatizadora. Esse apreço pela Língua Portuguesa
foi iniciado nos bancos escolares, influenciado pelos Professores, revelando-se a parrhesía
fundamental neste processo. A denegação e a angústia estão presentes nos professores em serviço

frente a situações em que o Prof. não consegue manter o controle, tais como, a baixa remuneração
salarial, fator que não possibilita ao “profeta” da validade dos bens culturais o acesso a eles.
Palavra chave: Autobiografia, análise do discurso, professores pré e em serviço, gêneros
discursivos.
Inscrição como: Pós-Graduação: Mestrado
Área: Humanas
Curso: Letras
Modalidade: Oral

CHAPEUZINHO VERMELHO NA CURITIBA DE DALTON TREVISAN: VALORES
RECONTEXTUALIZADOS PARA A CONTEMPORANEIDADE
Ivan Domingos Oliveira Reis
ivan.reis@hotmail.com
Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Prof. Ariádne Castilho de Freitas
Resumo do Trabalho:
Levando em consideração as transformações pelas quais a sociedade brasileira passou durante os
últimos trinta anos em aspectos tecnológicos, como a proliferação dos meios de comunicação de
massa em que se inserem o jornal e a televisão, a estética literária brasileira inaugura, ainda que
alguns críticos insistam em negar, um período pós-moderno. A partir deste paradigma, novas
tendências se configuram num cenário de caos e mutações, sendo uma delas a heterogeneidade do
discurso. Este, por sua vez, é privilegiado com relações que estabelece com outros discursos,
incorporando ou não as vozes com os quais eles dialogam. Dessa forma, este trabalho se justifica
por estudar os motivos e os mecanismos pelos quais o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho é
retomado por Dalton Trevisan em seu miniconto homônimo. Como se sabe, a tradição dos contos
de fadas está relacionada a sua estrutura que, estudada por Propp (1997), padroniza o equilíbrio
inicial, o ápice da narrativa e logo após o retorno ao equilíbrio inicial, o tão conhecido happy end.
Há também a presença de um narrador tradicional e experiente que transmite uma narrativa
respeitando seu fluxo cronológico sem interferência alguma, como postulou Benjamin (1983).
Portanto, verificamos como se dá a relação discursiva denominada paródia no contexto pósmoderno, em que há a retomada do conto clássico infantil e uma recontextualização de seus valores,
que agora serão lidos dentro da contemporaneidade. Para tanto utilizaremos o método bibliográfico
acerca dos temas que cercam a análise do corpus, como o percurso histórico realizado pelo conto de
fadas e a produção literária pós-moderna centrada na obra do contista curitibano Dalton Trevisan.
Os estudos que evocam o conceito de dialogismo, preconizado por Mihkael Bakhtin, e a sua
reelaboração pela semioticista francesa Julia Kristeva sob o nome de intertextualidade e suas
derivações discursivas como a paródia, paráfrase, polêmica, etc, também servirão de apoio teórico
para a análise. As sim, levaremos em consideração os estudos de Carvalho (1987), Coelho (1987,
2003), Propp (1997), Benjamin (1983), Waldman (1982), Schollhammer (2009), Bakhtin
(1929/2002), Fiorin (2008) e Hutcheon (1991, 1985).
Palavra chave: Contos de fada, intertextualidade, paródia, Pós-modernismo, Dalton Trevisan.
Inscrição como: Pós- Graduação: Especialização
Área: Humanas
Curso: Literatura
Modalidade: Oral

REPRSESENTAÇÕES DE AVALIAÇÃO ORAL EM LINGUA FRANCESA E SUA
INCIDÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO IDENTITÁRIA DO ALUNO
Rose Mary Soares Maurício
betox@uol.com.br
Juliana Santana
Universidade de Taubaté –UNITAU
Orientador: Prof. Juliana Santana Cavallari
Resumo do Trabalho:
Representações de avaliação oral em língua estrangeira e sua incidência na constituição identitária
do aluno. Rose Mary Soares MAURÍCIO UNITAU Sob a orientação teórica da análise do discurso
de linha francesa (ADF), articulada à psicanálise lacaniana, este trabalho objetivou o estudo das
representações de avaliação oral em segunda língua, através do olhar do sujeito-avaliado, o aluno.
Empreendemos uma análise discursiva dessas representações, na tentativa de desvelar o que
significa, para este sujeito, saber falar uma língua estrangeira. Refletimos sobre um momento da
aprendizagem, geralmente considerado pelos próprios alunos como desafiador e angustiante: o
momento da avaliação formal. A partir do conceito de transferência, ilustraremos, nas análises
propostas, a figura de Prof.-avaliador como aquele a quem é conferido a função de representar o
sujeito que possuiria este suposto saber por isso, autorizado a emitir uma imagem sobre os
avaliados. Estes últimos, ao incorporarem essas imagens, fabricam uma versão de si e se interrogam
se são ou não bem avaliados. Discutimos este tema à luz de duas perspectivas filosóficas que cohabitam o mundo ocidental: as perspectivas da Modernidade e da Pós-Modernidade, atentando para
o modo como tais perspectivas orientam os conceitos propostos pela ADF que concebe o sujeito
como inacabado, descentrado, dividido e, constitutivamente, heterogêneo. Nosso trabalho rastreou,
algumas regularidades enunciativas que denunciaram nos discursos de aprendizes de língua
francesa, como estes sujeitos se vêem avaliados e o que a avaliação oral representa para eles. Para
coleta do corpus deste estudo, foi utilizado um questionário composto de uma pergunta concernente
ao sistema de avaliação oral e respondida por escrito por 7 aprendizes de nível intermediário de
língua francesa. A pergunta foi elaborada de modo a levar estes aprendizes a discursivizarem sobre
o sistema de avaliação oral adotado na escola de línguas onde estudam o idioma francês. Os dados
foram coletados em duas salas de aulas em que o grupo de alunos é heterogêneo quanto à faixa
etária e ao nível de instrução. Neste estudo o avaliador-Prof. de língua estrangeira ocupa a posição
sujeito -suposto-saber da língua, aquele que possuiria a chave de um saber sempre fugidio e sempre
perseguido pelo sujeito. Partindo do pressuposto que o discurso didático-pedagógico é atravessado
por outros discursos que possibilitam momentos de identificação que se dão no confronto de
ideologias, acreditamos ser importante a reflexão sobre as identidades construídas em sala de aula,
lugar considerado por nós como uma zona de confluência de inúmeras vozes. Trilhando o caminho
das dificuldades apontadas pelo avaliado, ao falar a língua do outro, nosso estudo apontou um outro
aspecto que está em jogo no processo de aprendizagem de uma língua e que vai além dos limites da
linguagem: a inquietação causada pela falta que a língua estrangeira aponta para o sujeito. É neste
ponto que tentamos ilustrar a angústia e mostrar como as representações imaginárias são
construídas, que tanto o sujeito-Prof. quanto o sujeito-aluno são efeitos dos discursos e vozes que os
constituem, em um dado momento sócio-histórico.
Palavra chave: Avaliação oral, língua estrangeira, discurso, psicanálise.

Inscrição como: Pós-Graduação: Mestrado
Área: Humanas
Curso: Outros
Modalidade: Oral

MODELO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO GLOBAL PARA INSTITUIÇÃO DE
ENSINO SUPERIOR
Henrique Martins Galvão
hengal@ig.com.br
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila – FATEA
FEA - USP
Orientador: Prof. Hamilton Luiz Corrêa
Resumo do trabalho:
A dinâmica do ambiente aumenta a complexidade das organizações e os executivos responsáveis
pela gestão empresarial devem possuir capacidade e habilidades para fixar metas e objetivos, os
quais possam ser medidos com eficiência e eficácia. Esse estudo propõe o desenvolvimento de um
modelo global de avaliação de desempenho para Instituições de Ensino Superior (IES), no Brasil.
Vale ressaltar, que o modelo vigente de avaliação para as organizações do setor da educação é
baseado no SINAES – Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Entretanto, para efeito
desse estudo, também serão considerados outros modelos de avaliação de desempenho
organizacional, tais como: o Modelo de Excelência da Gestão (MEG), da Fundação Nacional da
Qualidade; o Prêmio Americano de Qualidade Malcolm Baldrige (BNQP); o Sigma Sustainbility e
Balanced Scorecard – BSC e o SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior.
Como não poderia ser de modo diferente das organizações dos outros setores da economia as
Instituições de Ensino Superior (IES), notadamente as Faculdades, também sofrem a intervenção do
Estado. Evidencia-se, nesse caso, a especificidade do setor no preparo e formação de profissionais
que irão suprir as demandas do mercado, para compor os quadros funcionais empresariais. O
desenvolvimento tecnológico e científico, de um país ou região, está atrelado a capacidade com que
as organizações do setor desenvolvem seu processo de formação dos futuros profissionais. Atribuise, nesse caso, a grande responsabilidade tanto do governo como dessas instituições a busca
constante de maior desempenho na qualidade de ensino. Deste modo, a intervenção do governo em
determinar políticas de avaliação de desempenho das IES tem sido constante e encarada com
prioridade. Como questionamento, cabe verificar se o sistema de avaliação fundamentado no
SINAES é o único modelo ou se outras propostas trariam contribuições, inclusive para enfrentar os
desafios da elevada concorrência no setor. Nesse sentido, o objeto desse estudo é de propor um
modelo de avaliação global de desempenho para Faculdade Isolada. Quanto aos objetivos, esse
estudo analisa e identifica como os modelos de avaliação, enunciados acima, são empregados para a
melhoria da gestão das organizações. A metodologia de pesquisa utilizada é de caráter descritivo e
exploratório e foram utilizadas as estratégias de pesquisa do tipo bibliográfica e documental.
Espera-se que o modelo proposto traga contribuições para a melhoria do desempenho das
organizações educacionais e corrobore para aprofundar estudos em novos modelos.
Palavra – chave: Avaliação de desempenho, indicadores de desempenho e planejamento
estratégico.
Inscrição como: Pós Graduação
Área: Humanas
Modalidade: Oral
Curso: Administração

DESENVOLVIMENTO DE ITENS DE DEMONSTRAÇÃO PARA USO NAS FEIRAS DAS
PROFISSÕES (FASE II-RENOVAÇÃO)
Robersio Marinho de Faria
robersio@uol.com.br
Escola de Engenharia de Lorena - EEL-USP
Orientador: Prof. Messias Jorge Silva
Resumo do Trabalho:
A divulgação dos cursos da USP nas Feiras das Profissões tem sido de alta relevância no contexto
comunicação das atividades da USP a alunos do nível médio e fundamental como fonte de
motivação para trazer esses alunos para dentro da instituição. A utilização de equipamentos e
dispositivos de demonstração, a presença de alunos de graduação nos stands são fatores que podem
contribuir sobremaneira para o sucesso desses eventos. O projeto e desenvolvimento de
equipamentos, dispositivos e pôsteres teriam como diretriz a obtenção de equipamentos e
dispositivos de simples construção, montagem e facilidade de transporte, mas que chamem a
atenção e produzam efeito atrativo no stand, além de servirem como complementos de conceitos
presentes nas áreas de Física, Química e Bioquímica. A introdução de alunos da graduação nesses
eventos e projetos é uma excelente oportunidade de inserção nas atividades de extensão, bem como
um forte atrativo à participação e aprendizagem. Além disso, os dispositivos gerados poderiam ser
utilizados dentro da EEL em visitas de escolas e também serem levados para dentro de escolas da
região onde a EEL se insere.
Palavra chave: Feira, profissões, desenvolvimento, stand.

Inscrição como: Curso de Extensão
Área: Exatas
Curso: Engenharia de Materiais
Modalidade: Painel

Pesquisador: Biológicas
JOGO PEDAGÓGICO E FOTOSSÍNTESE: A CRIAÇÃO DO “CALVIN LOKO”
Fabiani Carina Pereira
bi.carina@yahoo.com.br

Resumo do Trabalho:
O trabalho discute a importância do lúdico, uma vez que os jogos e brincadeiras são excelentes
oportunidades de mediação entre o prazer e o conhecimento, tendo importância fundamental para o
desenvolvimento físico e mental da criança, auxiliando na construção do conhecimento e na
socialização, englobando, portanto, aspectos cognitivos e afetivos. O lúdico pode trazer de volta o
prazer de sonhar e aprender com liberdade e prazer, já que o lúdico é eminentemente cultural.
Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar um jogo lúdico, que se refere à
fotossíntese, seus ciclos, como o ciclo de Calvin, desenvolvido para ministrar uma aula de uma
maneira diferenciada. A complexidade do tema exige um olhar mais cuidadoso sobre o processo de
ensino-aprendizagem. Assim, desenvolveu-se um jogo de tabuleiro sobre fotossíntese, sendo sua
construção simples, com perguntas sobre o assunto e algumas atividades para que o aluno se
envolva completamente, onde o próprio aluno é a peça principal, pois o mesmo é quem manuseia as
peças do jogo. Direcionando-o ao objetivo de chegar ao final da partida conforme o seu
conhecimento na matéria estudada. O Professor é apenas um auxiliador nas duvidas que possam
surgir durante a partida. Muitos professores admitem que não sabem jogar e, portanto, têm
dificuldade em lidar com jogos em sala de aula. Essa postura exige profundas mudanças nas
atitudes pedagógicas. Independentemente das condições que a escola e o sistema educacional
proporcionam à sua prática docente, é da responsabilidade de cada professor motivar suas aulas,
tornando-as atrativas e prazerosas, preparando a criança para que esta vá se constituindo um sujeito
crítico de suas próprias ações e meio em que vive. Por essa razão, o aprofundamento sobre o lúdico
faz-se necessário.
Palavra chave: Educação, jogos, lúdico, fotossíntese, aluno.
Inscrição como: Pesquisador
Área: Biológicas
Curso: Pesquisador
Modalidade: Painel

HIDROLISE ENZIMÁTICA DE BIOMASSA COMO IMPORTANTE ETAPA NA
PRODUÇÃO DE ETANOL LIGNOCELULÓSICO
Sabrina Evelin Martiniano
sabrinaem_20@yahoo.com.br
Rafael Rodrigues Philippini
Escola de Engenharia de Lorena – EEL - USP
Orientador: Prof. Silvio Silvério da Silva
Resumo do Trabalho:
A demanda por fontes alternativas de combustíveis tem crescido nos últimos anos, como forma de
substituição do petróleo e seus derivados, que, além de serem uma fonte de energia não-renovável,
também são altamente poluentes. O etanol, por ser de origem vegetal, é uma fonte de energia
ecologicamente sustentável. O Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar no mundo, com
estimativa para a safra 2010/2011 de 664 milhões toneladas, sendo cerca de 55% do total destinado
para a produção de etanol. Como consequência dessa produção são geradas milhões de toneladas de
bagaço anualmente, e isso, somado à constante expansão da área de lavoura, constitui um grave
problema ambiental. O bagaço é um material lignocelulósico e, como todo vegetal, é composto
basicamente de celulose, hemicelulose e lignina. A associação desses polímeros confere grande
resistência mecânica às plantas. Este biomaterial é rico em açúcares, porém, para que estes possam
ser fermentados a etanol é necessário primeiramente fragilizar sua estrutura, para facilitar o acesso
das enzimas celulolíticas, que clivam a celulose, liberando os açúcares fermentescíveis. Nesse
contexto, o etanol lignocelulósico, ou etanol de segunda geração, produzido a partir do bagaço da
cana-de-açúcar, é uma alternativa interessante, pois contribui para uma maior produção do
combustível e não aumenta a área de lavoura de cana-de-açúcar. Este trabalho tem como objetivo
demonstrar os processos biotecnológicos utilizados para a obtenção de açúcares fermentescíveis,
com ênfase na hidrólise enzimática. Com base na complexa estrutura lignocelulósica, demonstra-se
necessário que também ocorra um enfoque na caracterização da variedade da biomassa, para
verificar as porcentagens de celulose, hemicelulose e lignina, que podem oscilar de acordo com a
variedade da cana-de-açúcar e condições de cultivo, a fim de otimizar os parâmetros operacionais
do processo. A pesquisa foi feita mediante consulta de artigos científicos e livros que demonstrem a
utilização de pré-tratamentos e de hidrólise enzimática para a obtenção de açúcares fermentescíveis,
destacando as principais enzimas. A tecnologia de produção de etanol de cana-de-açúcar no Brasil
está se aprimorando ao longo dos anos e, nesse contexto, algumas pesquisas, como a hidrólise
enzimática de biomassa, são processos de grande importância, devido ao melhor aproveitamento e
valorização energética dos materiais lignocelulósicos. Neste trabalho serão abordados os principais
aspectos na produção de bioetanol de segunda geração.
Palavra chave: Etanol lignocelulósico, etanol de segunda geração, pré-tratamento, hidrólise
enzimática.
Inscrição como: Pesquisador
Área: Biológicas
Modalidade: Painel

Pesquisador: Exatas
ESTUDO ESTATÍSTICO ATRAVÉS DO USO DE DESIGN OF EXPERIMENTS NA ÁREA
DE MEIO AMBIENTE
Leandro Valim de Freitas
leandrovalim@petrobras.com.br
Ana Paula Barbosa Rodrigues
Katia Maria Mandu Draber
Talita Cristiane Rigoto
Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá - UNESP
Escola de Engenharia de Lorena – EEL - USP
Orientador: Prof. Messias Borges Silva
Resumo do Trabalho:
Este estudo tem como objetivo avaliar, através de uma Modelagem Matemática - planejamento de
experimentos, o efeito dos processos oxidativos avançados na degradação de efluentes. A
ferramenta estatística é utilizada com o intuito de minimizar os fatores interferentes no processo. O
estudo tem como objetivo verificar a influência do Arranjo Ortogonal de Taguchi que se trata de
uma ferramenta estatística da área do Design of Experiments. No mundo atual competitivo
ferramentas de melhoria contínua e otimização tem sido bastante utilizadas em ambientes Lean Six
Sigma contribuindo para a redução da variabilidade de processos e melhoria da
Palavra chave: Design of Experiments, Meio Ambiente, Lean Six Sigma.
Inscrição como: Pesquisador
Área: Exatas
Curso: Multidisciplinar
Modalidade: Painel

Pesquisador: Humanas
A SEMIOSE COMO INSTRUMENTO DE COMPREENSÃO DA CRIAÇÃO ARTÍSTICA
Cristine Marie Borowski
titiborowski@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D’Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Cristine Borowski
Resumo do Trabalho:
O presente trabalho de pesquisa foi desenvolvido como proposta de realizar uma pesquisa empírica
que, ao mesmo tempo, testasse a semiótica da imagem como metodologia para o entendimento dos
processos de criação, e para o entendimento dos processos de leitura de imagens artísticas. Um
pequeno levantamento teórico, juntamente com os testes feitos com leituras de imagens, serviu para
destacar a Semiótica de Charles Sanders Peirce como metodologia, mas principalmente para
levantar questões fenomenológicas quanto aos processos que permeiam a criação, e a semiose em
arte. Não é um trabalho realmente concludente, mas que procurou abrir portas para a semiótica da
imagem, bem como para a fruição da arte em geral. Para que um método realmente empírico fosse
estabelecido, procurou-se um diferencial comparativo; esse diferencial é o uso de um tipo de signo
visto em isolamento. O tipo de signo especialmente escolhido foi o “peixe”, mas visto nesta
pesquisa em seis momentos diferentes: 1.como detalhe em um mosaico de Ravena; 2. em grupo e
junto de outros animais aquáticos em uma pintura de Arcimboldo; 3. como foco principal em um
desenho de Paul Klee; 4. dentro de uma figura alegórica de Chagall; 5. como dois detalhes de um
tipo de “retrato surrealista” pintado por Max Ernst; e por fim, 6. como signos autorreferenciais em
um Ready-made contemporâneo, obra de Nelson Leirner. A aplicação da pesquisa procurou abarcar
um tipo de público bem amplo e variado, mas limitando-se apenas a um público ocidental. Temos
estrangeiros, crianças, aposentados, profissionais de várias áreas, portadores de necessidades
especiais, estudantes, etc... mas também, e principalmente, bastantes artistas. Os questionários
foram apresentados ao vivo, frente à imagem; via Internet; mas também foi feita uma leitura
coletiva quando da análise da ultima obra, exatamente para que pudéssemos testar o método sob a
influência de leituras partilhadas. Essa ultima, mais as leituras semióticas de cada obra em separado,
foram feitas usando a metodologia de Peirce, para que as leituras pudessem ser mais aprofundadas
que as do público geral, e pudessem ser usadas como termo comparativo. As questões a serem
respondidas frente às imagens foram: 1. Idade; 2. Sexo; 3. Ocupação; 4. Local de leitura; 5. Nome
do quadro; 6. O que você está vendo? 7. você percebeu um peixe(s) nesta representação (sim ou
não)? 8. Se percebeu, diga em uma palavra o que você acha que o peixe significa aqui. As respostas
foram depois repartidas em duas partes, com quatro subgrupos: as do público com baixa
escolaridade, mais as do público com boa escolaridade (faculdade ou mais) que não são da área
artística, formaram o levantamento do grupo dos não-artistas, as dos estudantes de artes e design,
arquitetos e outros com afinidades com a arte, sem serem ainda produtores de imagens, mais as dos
artistas produtores, formaram o levantamento do grupo denominado artistas. Assim pudemos
entender melhor as questões que são formadas entre quem cria e quem lê arte. As verificações sobre
como se deram as leituras de vários outros subgrupos, como: crianças, idosos, com formação, sem
formação, etc... Também foram realizadas, e os levantamentos foram tantos que receberam um
capítulo inteiro só para que as constatações fossem colocadas. Concluímos, por fim, que a semiótica
peirceana foi realmente útil, se adequando muito bem a todas as épocas, estilos e técnicas artísticas.
O isolamento do signo também funcionou como meio de estudo dos processos de semiose dentro da
arte, e pode ser usado como metodologia que se conforme também a outros fins. As questões
levantadas quanto à criação e leitura em arte são muito instigantes, e pedem a continuação das
pesquisas.

Palavra chave: Semiótica da imagem, criação em arte, peixe.
Inscrição como: Pesquisador
Área: Humanas
Curso: Educação Artística
Modalidade: Oral

SELEÇÃO POR COMPETÊNCIA: UMA FERRAMENTA ESTRATÉGICA PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS ORGANIZAÇÕES E DAS PESSOAS
Mirthis Czubka de Abreu
mirthisprof@bol.com.br
Faculdade Anhanguera de Taubaté – Unidade I
Orientador: Prof. Denise Ribeiro
Resumo do Trabalho:
O presente artigo tem a finalidade de demonstrar que a seleção por competência pode ser utilizada
como uma ferramenta que auxilie os profissionais de Recursos Humanos em uma maior
assertividade quando da contratação de uma pessoa para o preenchimento de uma determinada vaga
dentro de uma Organização. Esta ferramenta busca identificar algumas características que estejam
próximas do perfil exigido pela vaga, tal estratégia visa identificar no candidato conhecimentos,
habilidades e atitudes, características importantes, que poderão ser detectadas pelo entrevistador
através de perguntas previamente elaboradas, que façam com que o mesmo seja honesto no
momento da resposta, esta técnica envolve um contexto, uma ação e um resultado em que o
entrevistado tenha vivenciado em algum momento de seu passado profissional. A organização que
consegue utilizar desta ferramenta introduz no seu quadro de colaboradores, profissionais flexíveis,
de fácil adaptação à cultura organizacional, motivados, mais comprometido e a somatória de todas
estas características trazem como conseqüência para a Organização maior produtividade e liderança
competitiva em seu segmento, uma característica importante no mundo globalizado.
Palavra chave: Seleção, competências, gestão de pessoas.
Inscrição como: Pesquisador
Área: Humanas
Curso: Administração
Modalidade: Painel

DESAFIOS DA ASSESSORIA EM EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS
Arlete Candido Monteiro Vieira
Universidade do Vale do Paraíba - UNIVAP
Orientador: Prof. Roney Rezende
Resumo do Trabalho:
Esta comunicação tem como problema de pesquisa a caracterização conceitual e metodológica da
atividade de assessoria a empreendimentos de economia solidária. É um estudo exploratório, tem o
objetivo de levantar questões de pesquisa e lacunas metodológicas relacionadas a essa atividade
profissional. Se configura como um estudo descritivo, pois busca retratar as visões dos atores dos
empreendimentos sobre os aspectos legais e tributários que os envolvem. Realizamos uma revisão
da literatura sobre os conceitos de: economia solidária, cooperativismo popular e formas de
tributação das pessoas jurídicas. Identificamos nas experiências de assessoria contábil e
organizacional aspectos que nos remeteram a analisar a urgência de uma legislação federal que
desburacratize os procedimentos, como o caso das micro e pequenas empresas optantes pelo
Simples Nacional, adequando as exigências aos empreendimentos solidários de pequeno porte. Um
dos resultados da pesquisa é que a atividade de assessoria proporcione o desenvolvimento da
autogestão dos empreendimentos. A economia solidária parte de valores distintos aos valores
predominantes na economia capitalista, destacam-se: autonomia, democracia, fraternidade,
igualdade e solidariedade. Aqui, a racionalidade técnica deve estar a serviço da racionalidade s
ocial, fundamentada na cooperação. O trabalho é o elemento central. A manutenção de cada posto
de trabalho tem prioridade maior do que a lucratividade. A vivencia profissional em assessoria
proporcionou vicenciar as dificuldades burocráticas do sistema de registro de empresas na Junta
Comercial, onde a legislação, tanto do Código Civil/2002 como da lei 5764/76, apresentam detalhes
facilmente aplicáveis a grandes empreendimentos, como a exigência de capital social e estrutura
jurídica rígida, também os aspectos legais e tributários.
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