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1. Iniciação Científica.

APRESENTAÇÃO
O IV Encontro de Iniciação Científica e II 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 293 resumos de trabalhos, representando 23 diferentes
instituições, os quais foram devidamente avaliados por este comitê baseando-se em
critérios científicos e metodológicos pré-estabelecidos.
O IV Encontro de Iniciação Científica e II 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.
Para uma maior valorização e incentivo à pesquisa, a comissão organizadora
decidou seleionar e premiar os 10 melhores trabalhos científicos apresentados nas
diferentes áreas do conhecimento.
Portanto, as iniciativas quanto à realização do IV Encontro de Iniciação
Científica e II Mostra de Pós-Graduação, torna-se cada vez mais um compromisso e a
ampliação dos valores humanísticos e fraternais entre os pesquisadores nas mais
diferentes áreas do conhecimento em beneficio da cidadania, socialização e a
popularização das atividades de ciência e tecnologia em nossa região.

Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro
Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva
Coordenadores do IV Encontro de Iniciação Científica e II Mostra de Pós-Graduação –
FATEA

REALIZAÇÃO

APOIO

IV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
E
II 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 envolve 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 IV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA e a II MOSTRA DE
PÓS-GRADUAÇÃO, realizado nos dias 29, 30 e 31 de agosto de 2007.
O programa do evento contemplou atividades científicas, tecnológicas e oficinas,
como: apresentação de trabalhos orais, painéis, conferências, mini-cursos e oficinas de
discussão que buscaram a interatividade entre os diretórios de grupos de pesquisas nas
diferentes áreas do conhecimento.
Portanto, foi o quarto evento promovido pela instituição resultando em
indicadores significativos quanto ao intercâmbio, crescimento, envolvimento e a criação
do senso de compromisso com a pesquisa científica no âmbito da FATEA, conforme os
gráficos abaixo.
2. OBJETIVOS
- Divulgar a produção científica desenvolvida pelos alunos das Faculdades Integradas
Teresa D`Ávila e de outras instituições de pesquisa e ensino superior, nas categorias de
iniciação científica e pós-graduando;
- Ampliar as atividades em nível de extensão desenvolvidas nas Faculdades Integradas
Teresa D`Ávila e em outras Instituições de pesquisa e ensino superior;
- Estimular o desenvolvimento e a produção de materiais pedagógicos, aplicativos
educacionais e tecnológicos desenvolvidos pelos alunos e professores pesquisadores;
- Promover o intercâmbio com colégio de aplicação atuando como campo de pesquisa,
socialização dos projetos, por meio de trabalhos multidisciplinares.
3. CATEGORIA DOS TRABALHOS
Foram recomendados para obtenção da carta de aceite os trabalhos
desenvolvidos pelo colégio de aplicação, iniciação científica e pós-graduação nas áreas
de conhecimento reconhecido pelo CNPq.

4. CRONOGRAMA E PREVISÃO DAS ATIVIDADES DO COMITÊ
CIENTÍFICO
Data limite para envio dos resumos: 23/07/2007
Notificação de Aceite dos Resumos: 05/08/2007
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. IV ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E II MOSTRA DE PÓSGRADUAÇÃO – FATEA – 2007
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
Profa. M.Sc. Maria Odete Pereira Hidalgo de Araújo – Coord. do curso de Enfermagem
Prof. M.Sc. José Luiz de Miranda Alves – Coordenador Pedagógico da FATEA

COMISSÃO ORGANIZADORA

Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica, Núcleo de
Desenvolvimento de Hipermídia, Diretório Acadêmico, Laboratório de Relações
Públicas, Rádio Cultura de Lorena, Núcleo Integrado de Comunicação, Coordenadores
dos cursos, Agência Experimenta, Imprensa, CEP e a Comissão de Apoio à Pesquisa.
COMITÊ CIENTÍFICO

Prof. Ir. Dra. Olga de Sá – FATEA
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – EEL-USP- FATEA
Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva – EEL - USP – FATEA
Prof. M.Sc. Ademir Pereira da Cruz Junior – FATEA
Profa. M.Sc. Maria Odete Pereira Hidalgo de Araújo – FATEA
Prof. Dr. Messias B. Silva - EEL – USP – UNESP – Guaratinguetá - FATEA
Profa. Dra. Maria das Graças A. Felipe – EEL - USP
Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – EEL - USP – UNISAL
Prof. Dr. Adalberto Pessoa Júnior - USP - São Paulo
Prof. Dr. José Manuel Dominguez – Universidade de Vigo – Espanha
Prof. Dr. Atíllio Converti – Universidade de Genova – Itália
Prof. Dr. Marcelino Rivas Santana - Universidade de Matanzas – Cuba
Prof. M.Sc. Nelson Tavares Matias – FATEA
Prof. Dr. Adilson Gonçalves – EEL - USP
Prof. Dr. Gilbert Silva - UNIVAP
Prof. Dr. Alfeu Ramos - UNIVAP
Prof. Dr. Eduardo Norberto Codaro – UNESP – Guaratinguetá
Prof. Dr. Marcelino Pereira do Nascimento – USP
Prof. Dr. Mauro Peres – UNITAU – UNESP – Guaratinguetá
Prof. Dr. José Antonio de Oliveira Simões – Universidade de Aveiro – Portugal
Profa. Dra. Sandra G. Schneider – EEL - USP
Prof. M.Sc. Jefferson José Ribeiro de Moura – FATEA
Prof. M.Sc. Luis Eduardo Correa Lima – FATEA
Prof. M. Sc. Luiz Fernando Gorni - FATEA
Profa. M.Sc. Olga Aparecida Arantes Pereira - FATEA
Prof. M.Sc. Henrique Martins Galvão – FATEA
Profa. Dra. Mary Mitsue Yokosawa - FATEA
Profa. M.Sc. Carolina Arantes Pereira Barcellos – FATEA
Profa. M.Sc. Stela Maris Leite Carrinho Araújo – FATEA
Prof. M.Sc. Walter Moreira – FATEA
Prof. M.Sc. Jorge Luiz Rosa – FATEA
Prof. Dr. Paulo Sena – UNISAL – FATEA
Prof. André Alves Prado – FATEA
Profa. Sabrina de Fátima Ferreira Mariotto – IST - FATEA
Profa. Maria de Lourdes Camelo - FATEA
Profa. M. Sc. Cristiane Karina Malvezzi da Silva – FATEA
Profa. M. Sc. Cristiane Andrade Gomes Shimazu – FATEA

Profa. Ana Beatriz P. S. Moritta - FATEA
Prof. M. Sc. Luiz Fernando da Silva Martins – FATEA
Prof. M. Sc. Glauco José Rodrigues Azevedo - FATEA
Prof. Dra. Guadalupe Vasquez – Univerisdad Autônoma de Tamaulipas – México
Prof. Dr. Ranil Wickramasinghe – Colorado State University – USA
Prof. Dra. Nádia Barbosa Rezende – Universidade Federal de Juiz de Fora
Prof. Dr. Walter de Carvalho – EEL /USP
Prof. Dr. Mario Antonio Alves Cunha – UFTPr- Paraná
Prof. Dr. Vitor Perez – EEL /USP
Prof. Dra. Neuza Jorge – IBILCE/UNESP
Dra. Zea Duque Mayerhoff – INPI /RJ
Prof. Dr. Marcelo Paes – Flexitronics
Prof. Dr. Marcelo Filgueira – UENF- RJ
Prof. Dr. Nilson Yolanda - UENF – RJ
Prof. Dr. Julio César dos Santos – EEL/ USP
Prof. Dra. Claudia E. C. B. Martins – Universidade Federal de Juiz de Fora
Prof. M. Sc. Oscar Aguirre – Universidad ORT del Uruguay
Prof. Dra. Débora Niquini – Universidade Católica de Brasília – UCB
Profa .M. Sc. Dorcelina Rampi – Colégio Santa Inês – SP
Prof. Dra. Luzia Alves de Carvalho -ISECENSA –Campos de Goytacazes – RJ
COMITÊ DE TECNOLOGIA

Assessoria de Informática, Instituto Superior de Pesquisa e Iniciação Científica,
Núcleo de Desenvolvimento de Hipermídia, Laboratório de Relações Públicas e o
núcleo Integrado de Comunicação.

INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES

132- FATEA/IST
62 - EEL/USP
22 - UNISAL
17 - UNITAU
6- Liceu Coração de Jesus
6 - UFJF
3 - CTA
3- USP
3 - IBILCE
2 - Universidade de Genova
- Italia
2 - CEB/UMINHO - Portugal
2 - Universidade metodista
1 - UERJ
1 - ITA
1 - INPE
1 - UNIFEI
1 - UNICAMP
1- UBM
1 - UNIFOA
1- UFRRJ
1 - FASM
1 - UNIVAP
1 - FATEC
1 - UJAT-México

DISTRIBUIÇÃO (%) DOS TRABALHOS POR ÁREA DE
CONHECIMENTO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO - CNPq
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Figura 1: Divisão por áreas dos trabalhos dos cursos de graduação da FATEA
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Fig. 2: Número de trabalhos recebidos pelos diferentes cursos de graduação da FATEA
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Figura 3: Divisão por áreas dos trabalhos aprovados no IV EIC e II MPG - FATEA

PROGRAMAÇÃO
29/08 – Quarta – Feira
TARDE - BLOCO I/ sala 35 – Prédio novo - Comunicação Oral
ABERTURA – EQUIPE ORGANIZADORA – 13h e 30 minutos
Mediadores: Prof. Dr. Silvio Silvério da Silva – FATEA – EEL - USP
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – FATEA – EEL – USP
Prof. M.Sc. Boutros Fouad Sarrouh - EEL – USP
HORÁRIO
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:30-15:50

TÍTULO DOS TRABALHOS
A importância dos catalisadores em processo químicos
A opinião de profissionais da saúde sobre a inserção da fonoaudiologia na equipe
interdisciplinar para o atendimento de queimados
Automedicação entre os acadêmicos de enfermagem e a influencia na sociedade
Avaliação do Posicionamento logístico e organizacional do município de Lorena
Avaliação sensorial de cerveja produzida pelo processo High Grativy utilizando mel
de abelha apis melliera como adjunto do malte
Adoção de creches para lactentes: motivação para o trabalho?
Conservação de energia em um estudo comparativo entre o processo cervejeiro
convencional e de altas densidades
Conhecimento do enfermeiro acerca dos instrumentos de avaliação de risco para
úlcera hospitalar
Análise dos dispositivos em Saúde metal em municípios do Vale do Paraíba
Xilanases e suas aplicações industriais
Toque terapêutico (Método Krieger Kunz): efetividade em pacientes portadores de
feridas crônicas
Caracterização da arrumação do leito hospitalar adequada a técnica utilizada
atualmente e cientificamente comprovada
A visão do profissional de saúde sobre o paciente com AIDS

INTERVALO

Quarta-feira – 29/08
Sessão Painel – Prédio Novo
Horário: 15h 30minutos - 16h 30 minutos
Mediadores: Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – EEL-USP/FATEA
Prof. André Alves Prado – EEL-USP/FATEA
TÍTULO DOS TRABALHOS
A influência do sono nas atividades acadêmicas dos graduandos de enfermagem que trabalham na área no período noturno
Atuação do enfermeiro no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca de duas instituições privadas do Vale do Paraíba
Avaliação Qualitativa das Alterações de Olfato em Pacientes com Fissura Labiopalatina
Características das vítimas de atropelamento na rodovia presidente Dutra: Vale do Paraíba
Características das vítimas de picadas de animais peçonhentos notificadas em Lorena – SP/2006
Ácidos graxos ômega-3 e a saúde humana: uma revisão
Conhecimento dos profissionais de limpeza em relação a medidas de prevenção hospitalar
Cuidado com as mamas: orientações recebidas durante a gestação e puerpério
Doenças Ocupacionais em Unidade de Terapia Intensiva: Uma revisão de Literatura
Recreação com Idosos Institucionalizados
Risco de interação medicamentosa: cuidado na administração de medicamentos pelo profissional de enfermagem aos idosos
Técnica limpa x técnica asséptica: uma revisão de literatura
Uma abordagem sobre DSTs na comunidade: Relato de experiência
Gorduras trans e as implicações na saúde humana
Humanização em unidade de terapia intensiva neonatal
Impactos de ações de responsabilidade social sobre a empresa e as ONGs: Estudo de caso sobre a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Lorena
Implantação de um sistema de gestão em laboratórios de análise clínicas
Estresse ocupacional em enfermeiros de um hospital geral da cidade de Taubaté
Estudo sobre clima organizacional em profissionais que atuam e um hospital psiquiátrico do Vale do Paraíba
Multidisciplinaridade, um método comtempôraneo nos ensinos fundamental e médio
O papel do enfermeiro na central de materiais esterilizados (cme)
Perfil dos pacientes atendidos no ambulatório de uma cidade do Médio Vale do Paraíba
A distribuição espacial dos ricos e pobres da cidade de Taubaté - SP
A importância ecológica dos fungos encontrados em ambientes naturais
A influência de fatores abióticos na freqüência de focos positivos de Aedes aegypti no município de Campos do Jordão
Alguns cuidados para a utilização das plantas medicinais, como ferramenta de ensino da disciplina de Botânica
Alterações químicas em óleos e gorduras de fritura
Alternativas de aproveitamento dos alimentos para que fiquem mais nutritivos com maior qualidade
Ampliação de escala na produção de ácido láctico por processo biotecnológico
Aproveitamento do soro de queijo para a produção de biomoléculas ativas

Quarta-feira – 29/08
Bloco I / sala 35 – Comunicação Oral
Mediadores: Prof. M. Sc. Juan Daniel Rivaldi – Universidad Nacional de Asuncíon –
Paraguay - EEL - USP
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – FATEA – EEL – USP
Prof. M.Sc. Boutros Fouad Sarrouh - EEL – USP
HORÁRIO
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40
17:50

TÍTULO DOS TRABALHOS
Análise comparativa entre as cerâmicas conformadas com amidos comerciais por
prensagem e colagem
Análise do perfil da temperatura em uma parede plana em regime transiente
Análise e otimização “environômicas” de centrais de cogeração com resíduos
sólidos municipais
Análise da incidência dos resultados de exame de papanicolau em uma unidade de
saúde no Vale do Paraíba
Análise e redução do índice de absenteísmo e turnover
Análise energética, exergética e econômica para um ciclo a vapor e um ciclo
combinado queimando resíduos sólidos municipais
Diferenças no comportamento de homens e mulheres alcoolistas no Brasil
Prebióticos e sua aplicações
Produção enzimática de xilitol: uma tecnologia emergente
Estudo da corrosão em placas de sinalização rodoviárias
Estudo da demanda química de oxigênio em efluentes provenientes de industria
alcooleira
O Discurso Deliberativo nos anúncios publicitários voltados ao meio ambiente
Como a identidade do cantor ou banda é construída pela cenografia

Quarta-feira – 29/08
NOITE – BLOCO I/ sala 35
Mediadores: Prof. M.Sc. Glauco José Rodrigues Azevedo – FATEA
Prof. M. Sc. Jorge Luiz Rosa – FATEA – EEL- USP
HORÁRIO
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00

TÍTULO DOS TRABALHOS
A metalinguagem no pós scriptum de José de Alencar
A pontuação e a construção do sentido - Um estudo com o gênero narrativas
escolares
A redação da notícia nos jornais locais: uma proposta de estudo no Vale do Paraíba
A Reinvenção da TV
A utilização do jogo de xadrez em sala de aula
Aplicação de um planejameto fatorial como estudo preliminar na produção de
mostos cervejeiros utilizando como adjunto de malte o arroz preto iac 600 (orysa
sativa)
As expressões nominais anafóricas e o discurso jornalístico – Um estudo com os
gêneros: editorial e crônica jornalística
As expressões nominais anafóricas na construção de personagens - um estudo com
o discurso literário.
As Histórias Infantis de Malba Tahan: uma proposta educacional para o CEMARI
As variantes lingüísticas: um estudo das gírias das décadas de 60 e 70
Aspectos biotecnológicos na produção de ribonucleotídeos com importantes
funções biológicas
Balanço Patrimonial: Uma ferramenta para a gestão das micro e pequenas empresas
do comércio central de Guaratinguetá
Como se dá a abordagem e a cobertura do tema da descriminalização do aborto no
jornal folha de São Paulo.
Comunicação educacional, um recurso para aperfeiçoamento entre alunos e
professores de 2º grau
Concentração e separação por eletroforese da Manganês Peroxidase produzida por
Ceriporiopsis subvermispora
Emília e Alice no País da Gramática e das Maravilhas
Empowerment
Empowerment “melhorando a comunicação interna”
Consul, roupa suja se lava e seca em casa

Quarta-feira – 29/08
Sessão Painel – Prédio Novo
Horário: 19 30h minutos - 20h 30 minutos
Mediadores: Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – EEL – USP/FATEA
Prof. Renato Chaves – EEL-USP

TÍTULO DOS TRABALHOS
A aplicabilidade do Mercado de Ações como forma alternativa de investimento financeiro para pequenos investidores
A argumentação no discurso jornalístico - um estudo do genêro discursivo "crítica de cinema"
A efetividade da Educação Continuada na melhoria da prática: uma revisão da literatura
A história da criação da embalagem do OMO
A influência oriental na poesia pessoana: os haikais de Caeiro
A metáfora como recurso argumentativo nas expressões anafóricas – um estudo com o texto poético.
A polifonia nos textos publicitários para outdoor e seus futuros desafios
Análise da Expansão Urbana do município de Taubaté no período de 1978 - 2006
Análise da Interface Estrutural dos Terminais Eletrônicos de Auto- Atendimento Bancário
Análise das desigualdades entre Negros e Não-Negros na cidade de Taubaté
Analise e Projeto de uma solução Computacional para o Instituto Santa Teresa
Aspectos Botânicos e de usos do Ipê–amarelo–do-brejo (Tabebuia umbellata)
Aspectos dificultadores na adesão do portador de tuberculose ao tratamento
Aspectos químicos, biológicos e tecnológicos de esteróis em óleos vegetais.
Atividade antioxidante de almeirão (cichorium intybus, l.), agrião (nasturdium officinalis, l.) e rúcula (eruca sativa, l.)
Atividade antioxidante de amoreira (morus nigra , l.) e chá-verde (camélia sinensis, l.)
Atividade antioxidante de canela (cinnamounum zeylanicum, blume.), manjericão (ocimum basilicum, l.) e orégano (origanum
vulgaris, l.)
Atividade antioxidante em óleos e gorduras
Avaliação da atividade antioxidante de extratos etanólicos de três especiarias
Alguns cuidados para utilização das plantas medicinais como ferramenta de estudo na disciplina de botânica.
Avaliação da segurança e eficácia de soluções fisiológicas dispensadas em farmácias e drogarias de Juiz de Fora/MG e região
Fundamentos e Processos Biotecnológicos

30/08 – Quinta - Feira
TARDE – BLOCO I / sala 35
Mediadores: Profa. Dra. Marlene Sardinha Gurpilhares – FATEA
Prof. André Alves Prado – FATEA – EEL-USP
HORÁRIO
13:30
13:40
13:50
14:00
14:10
14:20
14:30
14:40
14:50
15:00
15:10
15:20
15:30
15:30-15:50

TÍTULO DOS TRABALHOS
Efeitos do Exercício Resistido sobre a Habilidade Funcional de Idosos
Escala de braden – produção científica de enfermagem de 1997 a 2007
Escurecimento Enzimático e a Indústria Alimentícia
Estágio tecnológico do produtores de alcool combutível de pequeno e médio porte:
um estudo preliminar
Estágio tecnológico no setor de produção da cachaça artesanal no Vale do Paraíba
Estudo da condução de calor numa placa infinita usando o método numérico de
volumes finitos
Estudo da descoloraçãodo corante ACID ORANGE 10 através de processo Fotofenton
Estudo da Porosidade em Cerâmicas obtidas via Starch Consolidation
Estudo da tranferência de calor em uma barra cilíndrica com condições de dirichlet
no topo
Fatores de emissão das principais espécies químicas liberadas durante a combustão
de biomassa em testes de laboratório
Filmes Finos de Compostos Semicondutores NGS com Aplicações Optoeletrônicas
Fontes alternativas de geração de energia: uma análise comparativa sob os aspectos
energético, econômico e ambiental
Identificação do Nível de Conhecimento de Pacientes Colostomizados Para
Prevenção de Possíveis Complicações

INTERVALO

Quinta – feira – 30/08
Bloco I / sala 35
Mediadores: Prof. M. Sc. Luiz Fernando Gorni – FATEA
Profa. Maria de Lourdes Camelo – FATEA
HORÁRIO
15:50
16:00
16:10
16:20
16:30
16:40
16:50
17:00
17:10
17:20
17:30
17:40

TÍTULO DOS TRABALHOS
Interações entre design e engenharia – Analise dos constrangimentos operacionais e
dialogais na prática profissional
Obtenção de hemicelulose e suas aplicações biotecnológicas
Ocorrência de úlcera por pressão em uma instituição hospitalar no interior de São
Paulo
Oficinas criativas psicopedagógicas: um relato de experiência sobre o papel
mediador nos aspectos cognitivo e afetivo.
Otimização via árvores de decisão do processo foto-fenton aplicado na descoloração
do corante acid orange g
Gerenciamento Logístico e Planejamento do Transporte Urbano de Cargas
Industriais no Município de Lorena
Plano de Marketing: Day Spa Flor de Lótus
Processamento e caracterização de cerâmicas de zircônia parcialmente estabilizada
com ítria
Síntese de pós superfinos de zircônia estabilizada com ítria utilizando processo solgel
Sistema nacional de unidade de conservação e lugarização antropológica de augé
(1992) das unidades de conservação
Conhecimento dos profissionais de limpeza em relação a medidas de prevenção de
infecção hospitalar em relação as lavagens das mãos
Como o aluno aprende inglês?Algumas reflexões sobre a construção do
conhecimento discente numaperspectiva sociointeracional

Quinta-feira – 30/08
Sessão Painel – Prédio Novo
Horário: 15h 30minutos - 16h 30 minutos
Mediadores: Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – EEL – USP/FATEA
Prof. M.Sc. Vanessa Poveda - FATEA
Prof. M.Sc. Walter Moreira - FATEA
TÍTULO DOS TRABALHOS
“O insulino - dependente: as possíveis dificuldades encontradas relacionadas à auto-aplicação de insulina”
Assistência ao parto humanizado: do discurso a prática
TAA - Terapia Assistida por Animais como Forma de Terapia Assistida Complementar
Avaliação do perfil epidemiológico da hanseníase em um municipio do interior paulista nos anos de 2000 à 2006
Vantagens e desvantagens da colecistectomia por videolaparosocopia
Aleitamento Materno: Orientações das Equipes de Enfermagem às Puérperas
Maus tratos em idosos
Avaliação microbiana em luvas de procedimentos – trabalho piloto
Beleza como fator motivacional
Bucha vegetal: um suporte natural para imobilização de células microbianas
Caracterização de peroxidases dependentes de Mn+2 produzidas durante a biopolpação de Eucalyptus grandis por Ceriporiopsis
subvermispora na presença de co-substratos
Caracterização Estrutural das Fases Ta5Si3 e Cr5Si3
Caracterização microestrutural da liga Ti-6Al-4V após ensaio de fluência
Caracterização mitótica de pterodon emarginatus vogel
Centro Cultural Arte na Melhor Idade
Clarice Lispector em 60 anos de crítica
Classificação das essências nativas plantadas na Floresta Nacional do IBAMA de Lorena de acordo com seus grupos sucessionais
Comportamento eletroquímico de ligas Ti-xNb-13Zr em soluções fisiológicas
Compostos fenólicos como antioxidantes
Exposição dos trabalhadores de enfermagem às cargas e desgastes em unidades de terapia intensiva adulto
Constituição e inserção de uma organização prestadora de serviços voltada para seleção e recrutamento de mão de obra
especializa na cidade de Guaratinguetá.
Contadores de Histórias, Formação de Professores, Malba Tahan
Desenvolvimento de um sistema para alimentação hospitalar
Eficiência do tratamento combinado, ajuste de ph e adsorção em carvão vegetal ativado, sobre a remoção de fenóis do hidrolisado
hemicelulósico de casca de aveia
Emprego de Tecnologias Limpas no Tratamento de Efluentes Oriundos da Indústria Têxtil.
Engenharia Bioquímica & Biotecnologia: Histórico e aplicabilidade na sociedade.
Enzimas envolvidas na decomposição de resíduos lignocelulósicos agroindustriais
Estudo de aluminas para aplicação como suporte de catalisadores V/M/Al (M = Li, Na ou K) mediante a reação de decomposição
do isopropanol.
Estudo microestrutural de liga de titânio submetida ao ensaio de fluência

Quinta – feira – 30/08
NOITE - BLOCO I/ sala 35
Mediadores: Prof. Dr. Walter de Carvalho – EEL-USP
Prof. M.Sc. Nelson Tavares Matias – FATEA
HORÁRIO
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00

TÍTULO DOS TRABALHOS
A leitura e suas abordagens - uma proposta de ensino e aprendizagem
Concentração e separação por eletroforese da Manganês Peroxidase produzida por
Ceriporiopsis subvermispora
Educadores da Alegria: uma proposta lúdica e pedagógica para crianças e idosos.
Educomunicação: as técnicas jornalísticas no processo de ensino e aprendizagem de
redação dos alunos do Ensino Fundamental II (8° ano)
Ensaio: caracterização do gênero discursivo para desenvolvimento de habilidades de
leitura e produção textual no Ensino Superior
Filosofia
Perfil da Produção Científica das Universidades e Centros de Pesquisa do Vale do
Paraíba Paulista
Gestão Ambiental Integrada: tratamento de resíduos
Gestão Empresarial e Controle "Empresas Comer&Comer"
Incorporando externalidades num ciclo combinado com queima de resíduos sólidos
municipais
Itinerário poético:estudo de um poema de João Cabral de Melo Neto
Lançamento de Novos Produtos. Case CROSS FOX
Leitura e suas abordagens: uma proposta para o ensino
Linguagem de programação Visual Basic para a Educação Matemática
Logistica Reversa do Alumínio
Malba Tahan: do escritor das arábias ao capacitador dos cursos da CADES
Marketing de relacionamento: O estudo do clima organizacional na casa de Saúde
de Lorena.
Marketing de Serviço: Estudo realizado em uma área de alimentação de uma
Universidade da cidade de Lorena
Marketing de serviço: um estudo em uma empresa que presta serviços de
sonorização na cidade de Guaratinguetá

Quinta – feira – 30/08
Sessão Painel – Prédio Novo
Horário: 19h 30 minutos - 20h 30 minutos
Mediadores: Prof. M.Sc. Carolina Arantes Pereira Barcellos - FATEA
Prof. Marcílio Faria da Silva - FATEA
TÍTULO DOS TRABALHOS
Experimental Performance of a Novel Oscillatory Flow Micro-Reactor for Fast Development or Screening of Industrial Process
Evolução e o estado da arte da instrumentação e controle de bioprocessos
Expositor Informativo
Concepção de um produto alternativo para cobertura residencial
Extraction and Characterization of Wheat Straw Hemicellulose for Industrial Application in Papermaking
Fabricação e Caracterização Microestrutural de Sólidos Celulares de Aço Inoxidável 316L Austenítico por meio do Processo de
Metalurgia do Pó para aplicações biomédicas
Fio Multifilamentar do Supercondutor Ternário Nb-Ta-Ti com CAAs
Gênero jornalístico opinativo: a construção das editorias e dos textos dissertativo-argumentativos
Identificação e classificação da xiloteca do Laboratório de Botânica das Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila
Imobilização celular: avaliação do uso da bucha vegetal como biosuporte no processo de obtenção de xilitol
Implantaçao de um sistema de gestão em laborátorios de análise clínicas
Importância da produção industrial de monóxido de carbono
Importância do ensino de botânica nos primeiros ciclos de ensino
Índice de Luminosidade Relativa de diferentes essências nativas da Floresta Nacional de Lorena – IBAMA.
Levantamento das famílias de plantas medicinais depositadas no herbário das faculdades Integradas Teresa D‟ávila
Levantamento de Orchidaceae na Floresta Nacional do IBAMA no município de Lorena, SP
Levantamento etnobotânico das plantas tóxicas: plantas de olhar e plantas de comer
Levantamento quali-quantitativo da Arborização Urbana do Município de Guaratinguetá-SP.
Marketing de serviço: Um estudo de clima organizacional em uma casa de saúde na cidade de Cachoeira Paulista
Materiais absorvedores de radiação eletromagnética à base de ferro carbonila
Marketing de serviço: Um estudo de clima organizacional em uma casa de saúde na cidade de Cachoeira Paulista
Perfil das propagandas de produtos sujeitos à vigilância sanitária e analisadas pela universidade federal de Juiz de Fora
As Relações entre as Medidas de Habilidades Sociais do Professor do Ensino Fundamental II e seu Desempenho Social em Sala de
Aula.
Diagnostico situacional da automacao das bibliotecas universitarias nas cidades do cone leste paulista

31/08 – Sexta - Feira
Sessão Painel – Prédio Novo
Horário: 15h 30minutos - 16h 30 minutos
Mediadores: Prof. M.Sc. Maria Odete Pereira Hidalgo de Araújo - FATEA
Prof. Dr. Humberto Felipe da Silva – EEL –USP/ FATEA
Prof. M.Sc. Carolina Arantes Pereira Barcellos - FATEA
Prof. Sabrina de Fátima Ferreira Mariotto – IST/FATEA
TÍTULO DOS TRABALHOS
O ensino da fotossíntese através de jogos didáticos: uma proposta para os ensinos fundamental e médio
O marketing social e sua importância para as organizações
O método lean sigma relacionado com o retorno do capital investido
O Mito do Herói em Roverandom de J.R.R.Tolkien
O uso de estrangeirismos nos anúncios publicitários no centro comercial de Guaratinguetá, Lorena e Aparecida
O uso do tangran como uma ferramenta para o ensino da Educação Ambiental.
Os agravos da hipertensão no idoso
Plano de Marketing : Sports O melhor em produtos esportivos
Plano de negócio: Um estudo de viabilidade para implantação de um Cyber Café
Potencial antimicrobiano de compostos anfifílicos derivados da d-ribonolactona
Produção biotecnológica de ribonucleotídeos: Aplicações e Potencialidades
Propriedades catalíticas de catalisadores à base de óxido de vanádio suportado em alumina-nióbia.
Redesign das barracas utilizadas no comércio ambulante de Aparecida
Relações Públicas e Inteligência Emocional: uma parceria em benefício das lideranças do Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais - INPE de Cachoeira Paulista
Um estudo da coesão no gênero "narrativas escolares".
Uma análise estratégica na cidade de Cruzeiro- SP
Uma proposta para o ensino da geometria de polígonos regulares através da linguagem logo
Uma proposta para o ensino da matemática atraves de um modelo matemático
Uso biotecnológico de enzimas nas industrias de detergentes
Utilização de um sistema para controle de estoque integrado via ERP-COMPIERE
Utilização do óxido nítrico:Hipertensão pulmonar e Cardiopatias
Avaliação da suplementação de nutrientes ao soro de queijo para o crescimento celular de Kluyveromyces marxianus
Xilitol: um poli-álcool com propriedade anti-aderente sobre Pseudomonas aeruginosa
A construção da argumentação e a adequação da produção escrita em língua espanhola no curso de letras / espanhol
Implantação da garantia da qualidade no beneficiamento de algodão hidrófilo
As triplas faces de Morgana em “As Bruxas de Avalon”

Sexta-feira – 31/08
NOITE - BLOCO I/ sala 35
Mediadores: Prof. M. Sc. Elcio L. Roefero – FATEA
Profa. M. Sc. Luiz Antonio Feliciano - FATEA
HORÁRIO
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00

TÍTULO DOS TRABALHOS
Marketing de Serviços: Um estudo da satisfação dos clientes em uma clínica médica
em Guaratinguetá
Marketing de Varejo: atendimento ao cliente, fidelização e sucesso para a
organização.
Marketing Educacional: Um estudo com egressos de uma Instituição de ensino
superior na cidade de Lorena
Marketing Serviço: Um estudo numa empresa de Softwares na cidade de Cruzeiro
Marketing Estratégico: Elaboração de um Plano de Marketing para uma empresa de
artesanato em Lorena
Modelagem e etnomatemática
Modelagem matemática e as embalagens: uma aula diferenciada e estimulante
Modelagem matemática e o ensino – aprendizagem
Modelagem matemática na predição da perda de vapor em purgadores industriais
O atendimento ao cliente nas agências bancárias como fator de sucesso
O Discurso Deliberativo nos anúncios publicitários voltados ao meio ambiente
Modelagem matemática no ensino
Modelagem matemática no ensino de frações
Modelagem matemática: construção dos favos de mel
O jornalismo empresarial no Fundo do Vale do Paraiba: uma proposta de estudo
Papelaria Criativa
Percepções de alunos do Ensino Médio sobre aprender inglês com base no gênero
folder turístico
Plano de negócio: matriz swot como indicador da viabilidade de criação de uma
instituição de ensino – curso pré-vestibular
Plano de Negócios: Um estudo da implementação da Empresa Center Festas na
Cidade de Lorena

Sexta-feira – 31/08
NOITE - BLOCO II / sala 36
Mediadores: Prof. Dr. Eduardo Codaro – FEG-UNESP
Prof. Dr. Rosinei Batista Ribeiro – FATEA – EEL-USP
HORÁRIO
19:00
19:10
19:20
19:30
19:40
19:50
20:00
20:10
20:20
20:30
20:40
20:50
21:00
21:10
21:20
21:30
21:40
21:50
22:00
22:10

TÍTULO DOS TRABALHOS
Móbile Educativo
Modelagem matemática: logo como ferramenta fundamental no ensino da geometria
Modelagem matemática: o reflexo da progressão continuada no ensino
Modelamento matemático da velocidade de processo de uma linha de decapagem
contínua
Modelo matemático no ensino aplicado às embalagens
Modelos de equações para predizerem propriedades termodinâmicas associadas a
ciclo de refrigeração por absorção
Potencialidades, desafios e limites do projeto de implantação de uma cooperativa
popular – estudo de caso
Preservação do Meio Ambiente pelas futuras gerações
Redução da demanda química de elfuentes provenientes da fabricação de
ftalacianinas de cobre por processo foto-fenton
Revista VEJA em sala de aula: uma proposta de leitura.
Satisfação do Cliente: um estudo em uma loja na cidade de Lorena
Sérgio Mattos, e sua relação com o Pensamento Comunicacional Latino-americano
Sistema nacional de unidade de conservação e lugarização antropológica de augé
(1992) das unidades de conservação.
Transtextualidade: Conto de Fadas e Paródia
Ulisses e Dom Sebastião: uma jornada através de Fernando Pessoa
Um enfoque da ironia na fábula de Augusto Monterroso
Um estudo das funções de linguagem nos anúncios publicitários no Curso de
Publicidade e Propaganda.
Uma historia do grupo de contadores de historias da FATEA
Vanillin production by Escherichia coli JM109 from alkaline corn cobs
hydrolyzates
Vantagens competitivas (ou desvantágens?) das empresas familiares : um estudo de
caso

ENCERRAMENTO

Colégio de Aplicação
SAÚDE:
MAUS TRATOS EM IDOSOS
Vitoria Nascimento Gonçalves
claudia-lysia@ig.com.br
Instituto Santa Teresa – IST/ Colégio de Aplicação
Ana Carolina Salomão Faria
Amanda Chagas Almeida Mendes
Estefânia Maria de Camargo Oliveira
Leticia Helena Nunes dos Santos
Luciana Mara Ramos Leal
Orientador: Prof.ª Claudia Lysia de Oliveira Araújo
Os maus-tratos na terceira idade podem ser definidos como ato único ou repetido, ou ainda,
ausência de ação apropriada que cause dano, sofrimento ou angústia e que ocorram dentro de
um relacionamento de confiança (Organização Mundial de Saúde) . Na literatura especializada,
os maus-tratos são usualmente classificados em: físico, verbal, psicológico ou emocional,
sexual, econômico, negligência e autonegligência. A Assembléia Mundial de Saúde declarou a
violência como um problema de saúde pública mundial, tendo em vista suas graves
conseqüências a curto e longo prazo para indivíduos, famílias, comunidades e países, além do
aumento da demanda que acarreta em serviços de saúde em todo mundo. A violência contra o
idoso pode assumir várias formas e ocorrer em diferentes situações; e por diferentes motivos é
subdiagnosticada e subnotificada. Entre as causas para o difícil diagnóstico estão: sentimentos
da vítima de culpa e vergonha, medo de retaliação ou represália por parte do agressor, ou ainda
receio de ser internada em asilo. A maioria dos casos de violência contra idosos é devido à autonegligência ou é perpetrado por um membro da família, o que pode explicar porque as vítimas
tendem a minimizar a gravidade da agressão e se mostrarem leais a seu agressor,
freqüentemente negando-se a adotar medidas legais contra membros da família ou a discutir
sobre esse assunto com terceiros. Elas preferem conviver com maus-tratos a abrir mão de um
relacionamento pessoal em suas vidas. Vários estudos foram realizados na tentativa de
determinar quais os fatores associados a maus-tratos contra idosos. História de abuso de álcool
ou drogas e de distúrbio psicopatológico no cuidador ou em sua família são fatores de risco bem
conhecidos. Diminuição de capacidade cognitiva e física e conseqüentemente uma maior
dependência, foi considerada inicialmente como fator de risco para a violência contra idosos,
entretanto estudos posteriores mostraram que idosos maltratados não eram mais debilitados que
aqueles que não sofriam maus-tratos, sendo talvez até mais capazes, especialmente nos casos de
abuso físico e verbal. Os casos de maus-tratos comunicados às autoridades, contudo, envolvem
mais freqüentemente os mais idosos e dependentes. O nível de estresse do cuidador também foi
inicialmente considerado um relevante fator de risco para maus-tratos contra idosos, e embora
ainda se acredite que seja um fator contribuinte para a ocorrência de abuso, ele não responde,
por si só, pela ocorrência do mesmo. Um comportamento violento ou agressivo do idoso é uma
situação de risco, e pode provocar violência recíproca por parte do cuidador, mesmo que não se
observe mais esse comportamento violento no presente, de forma que também se considera a
história de violência familiar transgeracional como um importante fator de risco. Recentemente,
estudos têm reforçado a idéia de que o relacionamento entre o idoso e o cuidador, antes de
estabelecida a dependência, seria mais relevante até do que o nível dessa dependência ou o grau

de estresse do cuidador. O isolamento social é fator de risco para maus-tratos contra idosos,
podendo se apresentar como causa ou conseqüência nas vítimas de abuso, além de ser
considerado um fator causal quando observado em agressores. O grupo dos idosos vitimados
por maus-tratos apresenta também uma taxa de mortalidade muito mais alta que o dos idosos
que não sofreram abuso, mesmo quando eliminados os fatores confundidores. Diante desse
cenário, a estimativa da violência contra o idoso em uma população representa uma importante
e desafiadora tarefa, principalmente para o planejamento das estratégias para o enfrentamento
do problema. Assim, o objetivo do presente estudo foi identificar e analisar trabalhos publicados
sobre a prevalência de maus-tratos contra o idoso. Foi realizado levantamento de estudos
publicados sobre a prevalência de maus-tratos em idosos. Realizou-se levantamento
bibliográfico por meio de estratégia de busca com base nos termos: Epidemiology, Prevalence,
Frequency, Mistreatment, Abuse, Violence, Elder and Old. E seus correspondentes em
português para busca na LILACS. Os resumos dos artigos recuperados foram analisados para
verificar o atendimento aos critérios de inclusão e exclusão. Adotaram-se como critérios de
inclusão: artigos publicados em inglês, francês, espanhol e português; estudos com amostras
representativas da população; desenhos de corte transversal ou longitudinal; artigos indexados
nas seguintes bases de dados: PubMed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da
Saúde (LILACS), Embase, ISI-Web of Science, PsycInfo; artigos publicados no período de
janeiro de 1988 a julho de 2006. A escolha pelo ano de 1988 foi definida pelo levantamento
bibliográfico preliminar, que apontou este como sendo um ano marco da área. Utilizaram-se
como critérios de exclusão: estudos descritivos, qualitativos ou sem informações sobre a
amostragem e análise efetuada; estudos realizados em serviços especializados; capítulos de livro
ou livros, teses e dissertações. Considerando todas as bases, foram recuperados 440 artigos, dos
quais 11 atenderam os critérios de seleção estabelecidos. Dos 11 artigos analisados, foram
encontradas diferenças metodológicas entre os estudos, bem como diferenças entre os
coeficientes de prevalência e incidência. Seis estudos abordaram diferenças na prevalência de
maus-tratos entre os sexos. Os estudos foram desenvolvidos nos EUA, China, Inglaterra,
Dinamarca e Suécia, simultaneamente, Holanda, Canadá, Finlândia, Chile e Cuba. Nove estudos
avaliaram mais de um tipo de abuso, sendo o abuso verbal e o psicológico os mais recorrentes,
com prevalências variando de 1,1% a 26,8% e 29,6% a 47%, respectivamente. No que concerne
ao abuso físico, as prevalências variaram entre 1,2% e 16,5%. O abuso financeiro foi abordado
em cinco estudos, com freqüência variando de 1,4% a 8,5%. A negligência foi estudada em
cinco artigos, com prevalências de 0% a 24,6%. O abuso sexual não foi relatado. Segundo a
avaliação de qualidade dos estudos, seis foram classificados na categoria B e cinco na A. Os
estudos da categoria A foram conduzidos na Holanda, Inglaterra, EUA e Canadá. Neles, as
prevalências de violência variaram entre 1% e 5% para as diferentes manifestações de abuso.
Por outro lado, as investigações classificadas na categoria B, reportam coeficientes mais
elevados, com prevalências que chegam a quase 50%, como no caso da violência psicológica
contra idosos na Finlândia. Esse país apresentou elevado número de maus-tratos. Uma
observação deve ser feita também com relação ao estudo realizado na Suécia e Dinamarca, com
prevalência de abuso geral de 8%. A China destacou-se por apresentar baixa prevalência de
abuso físico, em torno de 2%, em contraposição à alta prevalência de abuso verbal, com
coeficientes superiores a 20%. A revisão dos estudos epidemiológicos sobre o abuso na terceira
idade proporciona um olhar panorâmico acerca da problemática, e dar visibilidade ao fenômeno
é um primeiro plano de ação. O presente trabalho constitui uma revisão sistemática sobre
prevalência de maus-tratos em idosos. Observou-se a falta de estudos metodologicamente bem
delineados, particularmente no Brasil, verificou-se a inexistência de informações científicas
sobre o tema. Isto pode ser justificado, em parte, pelas dificuldades que envolvem estudos dessa
natureza, encontrando obstáculos sobretudo no tempo e custos elevados. Muitos dos avanços
alcançados em outros países contribuem para uma compreensão da questão no Brasil. No
entanto, por tratar de aspectos culturais de cada sociedade, faz-se necessário o entendimento do
fenômeno na realidade brasileira. Na maioria dos estudos utilizou-se de entrevistas autoreferidas como instrumento para medir a prevalência da violência, constituindo-se numa forma

de avaliação subjetiva, marcada pela privacidade e sigilo. Estudos com avaliação auto-referida
estão sujeitos a alguns problemas, entre eles, o viés de memória, a supervalorização do fato
ocorrido, medo, inibição, entre outros aspectos. Embora comparar os resultados entre os estudos
seja tarefa difícil, posto que os mesmos se baseiam em diferentes variáveis e métodos,
freqüentemente subjetivos, há que se considerar ainda as diferenças culturais. Contrariando, a
idéia vigente de que a cultura oriental é marcada pelo respeito e o cuidado aos idosos, observouse alta prevalência de abuso contra o idoso na China. Essas variações entre as nações remetem a
aspectos culturais, mas também indicam a influência da qualidade metodológica. Cada cultura
abriga diferentes concepções de comportamentos abusivos, adotando um conjunto de
expectativas variadas no que se refere às atribuições de deveres e poderes aos idosos. Variando
em grau e intensidade, a violência contra os idosos ocorre em cada continente e está diretamente
relacionada com a cultura local, englobando questões de gênero e de sexualidade, problemas
geracionais, de exploração por parte de filhos. A escassez de informações quanto aos agredidos
e agressores é uma temática delicada, de difícil estudo e identificação, principalmente porque os
idosos geralmente não denunciam abusos e as agressões sofridas. O fazem por constrangimento
ou por temerem punições e retaliações de seus cuidadores que são, freqüentemente, os próprios
agressores. Há ainda aqueles que sofrem maus-tratos mascarados e nem se dão conta que estão
sendo vítimas de violência. Algumas limitações do presente trabalho podem ser assinaladas. Em
primeiro lugar, embora o tema seja bastante debatido e divulgado na mídia leiga, encontrou-se
um pequeno número de estudos científicos a respeito. Em segundo lugar, nota-se a presença de
informações produzidas em estudos com limitações metodológicas, tais como os que utilizaram
amostras não representativas da população geral. Outro aspecto a ser assinalado é o viés de
publicação, que pode decorrer de vários motivos, entre eles: o reduzido espaço editorial, idioma,
metodologia, entre outros. Dadas as características dos trabalhos encontrados, arbitrou-se
realizar a análise qualitativa de seus resultados, pela falta de acesso às medidas de variabilidade
das amostras estudadas. A síntese dos dados, por meio da metanálise dos estudos de
prevalência, pode ser reservada para um segundo momento quando houver mais informações
sobre essa área. Recomenda-se que estudos epidemiológicos adicionais com amostras
representativas da população geral e critérios uniformes para definição de maus-tratos contra os
idosos sejam desenvolvidos. Da mesma forma, são necessários estudos que visem a
compreender o universo de significados e sentidos que permeiam a relação agressor-agredido e
a percepção social deste fenômeno.

Palavras-chave: idosos, maus tratos
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O sistema é capaz de controlar todo o estoque, ofereçendo facilidade na localização de
produtos com rápida visualização das quantidades de itens em estoque, separação e
preparação de pedidos, quantidade de produtos utilizados nos últimos dias/meses/ano. A
solução também fornece parâmetros de negociação com fornecedores e melhores prazos
de entrega em função do consumo de seus clientes. Com essa ferramenta iremos buscar
uma maior conecção entre as áreas envolvidas sendo compras, suprimentos e fiscal.
Fazendo o estoque de forma objetiva sem obstáculos para termos respostas rápidas e
com segurança.
Palavras-chave: Estoque, preparação de pedidos, prazos de entrega e segurança

ESTUDO DA DESCOLORAÇÃO DO CORANTE ACID ORANGE 10 ATRAVÉS
DE PROCESSO FOTO-FENTON
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O descarte de compostos coloridos altera a transparência da água, impedindo a
penetração da radiação solar e, desta forma, diminuindo a atividade fotossintética de
organismos aquáticos, colocando em risco a estabilidade destes sistemas devido à
alteração de ciclos biológicos, provocando alterações na biota aquática e causando
toxidade aguda e crônica destes sistemas. Realça-se o forte impacto que águas coloridas
produzem na população e informam sobre o problema de águas coloridas na questão do
reuso de águas industriais. Efluentes de indústrias têxteis e de corantes são altamente
coloridas com significante quantidade de auxiliares químicos, cuja descarga destes no
meio ambiente introduz intensa cor e toxicidade aos meios aquáticos causando sérios
problemas ambientais.O presente trabalho possui como objetivo o estudo da
descoloração do corante Acid Orange 10, em solução aquosa, através do Processo FotoFenton, estudando também a influência da presença dos sais Cloreto e Sulfato de sódio
em relação à descoloração do corante. Realça-se a importância desta determinação,
visto que sais estão presentes em águas de tinturas e podem agir como interferentes no
processo de descoloração por Processos Oxidativos Avançados. Os estudos foram
desenvolvidos em reator tipo tubular Germetec GPJ 463-1, com lâmpada de mercúrio de
baixa pressão de 21 W. Os resultados foram analisados via leitura de absorbância no
comprimento de onda de máxima absorção do corante (478 nm). O processo de
descoloração do corante Acid Orange G por intermédio da ação do processo FotoFenton apresenta-se como viável, em função do grau de descoloração obtido, que em
alguns experimentos chegou a 100%. A influência de sais, em particular cloreto e
sulfato de sódio pode ser verificada como negligenciável, porém negativa para o
presente estudo. Estudos envolvendo análise cromatográfica devem ser realizados
futuramente de modo a verificar-se a formação de intermediários potencialmente
tóxicos.

Palavras-chave: Descoloração, Processo Foto-Fenton, Corante Acid Orange 10

PROCESSAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE CERÂMICAS DE ZIRCÔNIA
PARCIALMENTE ESTABILIZADA COM ÍTRIA
Ana Márcia Barbosa da Silva
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Orientador: Profa. Dra. Simone Pereira Taguchi Borges
As cerâmicas à base de zircônia têm sido amplamente empregadas como cerâmicas
estruturais e como eletrólitos sólidos. Ela se destaca por ser bioinerte, apresentar boa
resistência à corrosão e ao desgaste, e pela maior resistência à fratura quando
comparadas com outras cerâmicas. Estas propriedades estão relacionadas à sua
microestrutura e aos efeitos causados pelas transformações de fases cristalinas,
intrínsecas da zircônia, o que a torna muito atrativa. Nesse trabalho pretende-se obter
cerâmicas de zircônia estabilizada com 3% mol de ítria, a partir da compactação e
sinterização. Essa cerâmica será caracterizada quanto à densidade relativa, fases
cristalinas, microestrutura, resistência à flexão, dureza e tenacidade á fratura. Os
resultados obtidos serão comparados com os resultados da literatura, onde se esperam
obter estrutura predominantemente tetragonal, microestrutura homogênea constituída
por grãos pequenos, e bons resultados de densidade relativa (superior a 99%), dureza
(13 GPa), e tenacidade à fratura (11 MPa. m1/2).
Palavras-chave: zircônia, estabilização de fases, caracterização, propriedades
mecânicas.

INCORPORANDO EXTERNALIDADES NUM CICLO COMBINADO COM
QUEIMA DE RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS
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Regulamentação e políticas públicas tornaram-se objeto de ataque, na maior parte do
mundo, a partir do início dos anos de 1980. Durante as décadas anteriores, a intervenção
governamental havia sido encarada como algo necessário ou funcional, em diversas
áreas, diante das falhas do livre mercado como forma de organização sócio-econômica.
Desde a década passada, contudo, as palavras de ordem dominantes passaram a ser
desregulamentação, falhas de governo e outras sugerindo maior liberdade de atuação
para os mercados. Uma das raras exceções foi a área ambiental. Nesta, em contraste
com a tendência, a regulamentação e as políticas públicas cresceram em prestígio,
aceitação e abrangência. Por outro lado, a ascensão da política ambiental nas agendas
governamentais e de outras instituições se fez acompanhar por intenso debate sobre a
eficácia de seus instrumentos de comando e controle. Na maioria dos países da
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, controles diretos sobre o
uso de recursos naturais e ambientais foram estabelecidos como principal ferramenta.
Contudo, assistiu-se crescentemente à contestação da eficácia de tal tipo de instrumento,
em defesa dos chamados mecanismos econômicos. Este artigo tem como objetivo
mostrar, operando com o dobro, o triplo e o quádruplo da vazão mássica de lixo
incinerável na Região de Guaratinguetá e levando em conta o benefício econômico (ou
renda) pela prestação de serviços de destruição, através de uma análise
exergoeconômica e para um ciclo combinado incinerando resíduos sólidos municipais
(RSM), a influência causada pela inclusão de taxas ambientais decorrentes da emissão
de poluentes atmosféricos sobre os custos do vapor enviado ao processo e da
eletricidade.
Palavras-chave: resíduo sólido municipal, ciclo combinado, análise exergoeconômica,
"internalização" de externalidad
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COGERAÇÃO COM RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS
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ju_leite_@hotmail.com
Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP
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Prof. Dr. Oswaldo Luiz Cobra Guimarães
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Orientador: Prof. Dr. Marcelo Rodrigues de Holanda
Os modelos de otimização constituem uma importante contribuição para a geração de
alternativas de configurações e para a interpretação das relações que se estabelecem
entre os componentes. A modelagem de sistemas energéticos a partir das equações
básicas da Termodinâmica permite a simulação operacional de tais unidades numa faixa
de valores pertinente para os parâmetros assumidos como variáveis de decisão. A
análise por meio da 2a Lei da Termodinâmica, associada à análise econômica, ganhou
difusão nas últimas duas décadas e é hoje conhecida como análise termoeconômica ou
exergoeconômica. Esta abordagem pode ou não estar associada ao emprego de modelos
de otimização, caso no qual pode ter por objetivo minimizar os custos operacionais ou
as irreversibilidades do sistema como um todo, assim como pode primar pela
maximização do benefício líquido do projeto. Este trabalho de iniciação científica tem
como objetivo desenvolver, de acordo com o critério de minimização dos custos de
investimento, operação e dano social, o cálculo de custos ambientais anualizados, a fim
de sinalizar, em relação a alguns cenários, as melhores perspectivas de se fazer a
cogeração com RSM sob a ótica da gestão ambiental, isto é, selecionar as melhores
rotas de controle das emissões de poluentes atmosféricos.
Palavras-chave: resíduo sólido municipal, cogeração, otimização exergoeconômica /
ambiental;custos do controle

ANALISE E PROJETO DE UMA SOLUÇÃO COMPUTACIONAL PARA O
INSTITUTO SANTA TERESA
Patricia Viviane Xavier
vivixavier@gmail.com
Centro Universitário Salesiano de Lorena – UNISAL
Mirian Caetano Ferreira
Orientador: Prof. Ms. Carlos H. Loureiro Feichas
Este trabalho propõem o planejamento e implementação de um sistema computacional
que atenda as necessidades acadêmicas e administrativas do Instituto Santa Teresa. O
projeto de um sistema computacional envolve diversas fases críticas; desde a escolha do
hardware, a implementação dos softwares ao treinamento dos usuários. A qualidade de
um sistema computacional é definida como dependabilidade (WEBER, 2002). São
atributos de dependabilidade: confiabilidade, disponibilidade, segurança de
funcionamento, segurança, mantenabilidade, testabilidade e comprometimento do
desempenho (PRADHAN, 1996 apud WEBER, 2002). Quanto maior a dependabilidade
do sistema maior será seu custo de manutenção e implantação. Portanto torna-se
importante neste processo conhecer as características de todos os usuários e traçar um
perfil da Instituição para que possam ser definidos os valores de cada atributo de
dependabilidade necessário e escolher a melhor solução de hardware e software levando
em conta o custo e beneficio. Com o crescimento da instituição nos últimos anos
ocorreu também um crescimento considerável de forma aleatória do parque
computacional do IST dentro de uma rede de comunicação sem planejamento. Estas
condições apresentaram-se desfavoráveis para a incorporação de novas tecnologias, o
que em curto prazo poderia prejudicar o desenvolvimento e crescimento da instituição
trazendo até mesmo prejuízos financeiros e a médio e longo prazo até mesmo
inviabilizar a existência da instituição. Uma nova estrutura computacional dentro de
uma rede de comunicação planejada, tanto para a área acadêmica quanto para o setor
administrativo é fundamental para o fornecimento de serviços com qualidades, à
evolução de pesquisas acadêmicas e o controle administrativo e financeiro. Além dos
benefícios evidenciados acima também a implantação de uma infra-estrutura
computacional com planejamento vem a atender as recomendações e exigências do
Ministério da Educação.
Palavras-chave: Redes de Computadores, Infra-Estrutura, Planejamento
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Orientador: Prof. Dr. Marcelo Rodrigues de Holanda
O objetivo geral desse projeto de pesquisa (ou melhor, desse trabalho de conclusão de
curso) é, além de mostrar as definições e as características energéticas, econômicas e
ambientais de algumas fontes alternativas (ou renováveis) de geração de energia,
estabelecer uma análise comparativa destas sob tais aspectos relevantes no sentido até
de se elencar propostas para implantações futuras em termos de Brasil.
Palavras-chave: fontes renováveis de geração de energia, análise comparativa,
características energoeconômicas e ambientais.

COMPORTAMENTO ELETROQUÍMICO DE LIGAS TI-XNB-13ZR EM
SOLUÇÕES FISIOLÓGICAS
Otávio Augusto Santos Carvalho
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Alain Robin
Orientador: Prof. Alain Laurent Marie Robin
A liga Ti-6Al-4V é largamente usada em cirurgia restaurativa devido a sua alta
resistência à corrosão e biocompatibilidade. No entanto, alguns estudos mostram que a
liberação de V e Al no organismo pode induzir efeitos cytotóxicos e distúrbios
neurológicos. Este fato conduziu ao desenvolvimento de novas ligas sem V (como Ti6Al-7Nb) e sem V nem Al (como Ti-13Nb-13Zr). Enquanto muitos estudos sobre o
comportamento do Ti e da liga Ti-6Al-4V em soluções fisiológicas são disponíveis,
pouco se encontra a respeito das ligas Ti-Nb-Zr. O objetivo deste trabalho foi comparar
o comportamento das ligas Ti-xNb-13Zr (x= 5, 13 e 20% em massa), do Ti e da liga Ti6Al-4V em soluções de Ringer, usando técnicas eletroquímicas. Ti bruto de fusão e Ti6Al-4V disponível comercialmente foram usados. As ligas Ti-xNb-13Zr foram
produzidas por fusão a arco, homogeneizadas, deformadas a frio e finalmente tratadas a
900oC por 30 min e resfriadas à água. Os potenciais em circuito aberto do Ti, Ti-6Al4V e das ligas Ti-Nb-Zr evoluiram na direção dos potenciais nobres com o tempo,
atestando da formação e crescimento de filmes passivantes. As curvas de polarização
confirmaram este fato, já que não apresentaram transição ativo-passivo. Nenhuma
ruptura dos filmes foi evidenciada até 2 V/ECS. Os baixos valores de densidade de
corrente de corrosão e densidade de corrente passiva (na ordem de 10-7 e 10-6 A cm-2,
respectivamente) mostraram a alta resistência dos materiais nas soluções de Ringer. A
liga Ti-13Nb-13Zr se mostrou levemente mais resistente do que os demais materiais. Os
resultados de espectroscopia de impedância eletroquímica revelaram que os materiais
exibem um comportamento predominantemente capacitivo, caractéristico de um estado
passivo. O ajuste dos dados experimentais de impedância usando circuitos equivalentes
mostrou que os filmes passivantes são de caráter duplex (filme interno compacto e
externo poroso) e que aqueles formados sobre as ligas Ti-Nb-Zr são mais resistentes.
Palavras-chave: Ligas de titânio - Corrosão - Passivação – Ringer

PRODUÇÃO DE NUCLEASE A PARTIR DE LACTOCOCCUS LACTIS
MODIFICADOS COM GENE DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS PARA A
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Nuclease é uma enzima que cliva ligações fosfodiéster entre subunidades de
nucleotídeos em uma cadeia de DNA. Por esse motivo, ela atua na indústria
farmacêutica como vacina e como conservante de alimentos. Atualmente, é produzida a
partir da introdução do gene proveniente de S. aureus em E. coli. Neste processo, além
da proteína de interesse, são produzidas toxinas, que prejudicam a produção em escala
industrial da enzima. Em recentes estudos, foi proposta a introdução do gene da
nuclease de S. aureus em Lactococcus lactis, uma bactéria gram-positiva do ácido lático
muito utilizada na produção de alimentos, como queijo e manteiga. Nos últimos anos, a
genética deste microrganismo foi estudada completamente e os recentes estudos do
genoma permitiram obter outras aplicações para esta bactéria. Sendo assim, o L. lactis,
além de suas aplicações tradicionais, tem sido utilizado para a expressão de genes
heterólogos, e está se tornando, dentre as bactérias gram-postivas, uma das mais
utilizadas para expressão de genes. Além disso, foi proposto um sistema de regulação
gênica utilizando-se um promotor induzido por xilose. A capacidade deste sistema
produzir a enzima foi testada utilizando-se o gene da nuclease de S. aureus fundido ou
não ao genona do microrganismo. A expressão da proteína de interesse foi verificada
sem a produção de toxinas. Além disso, este sistema é versátil e pode ser ativado ou
desativado adicionando-se ao meio xilose ou glicose, respectivamente. Dessa maneira, o
objetivo deste trabalho é a produção de nuclease a partir de L. lactis modificados com o
gene da nuclease de S. aureus em escala crescente, visando à produção desta enzima em
reatores de larga escala, por meio das seguintes atividades: Promover o crescimento do
microrganismo; Verificar a o funcionamento do sistema de indução gênica; Produzir a
enzima de interesse em pequena escala; Aumentar a escala de produção para reatores
maiores; Quantificar, em UI/mL, a enzima produzida.
Palavras-chave: Fermentação, Nuclease, Biotecnologia
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Devido ao avanço dos estudos das transformações de fases e do desenvolvimento
microestrutural das cerâmicas parcialmente estabilizadas com ítria (PSZ), é possível
obter uma combinação das propriedades térmicas, mecânicas, químicas, elétricas e
ópticas, levando-a a um vasto campo de aplicações, como: catálise, sensores de
oxigênio, células combustíveis, partes de motores de automóveis, fieiras para trefilação,
ferramentas de corte, e implantodontia. Atualmente existem vários métodos para
produção dos pós de zircônia. Neste projeto objetiva-se obter cerâmica de zircônia pelo
processo sol-gel. Este processo consiste em: reação do cloreto de zirconila com
hidróxido de amônio produzindo hidróxido de zircônio; da mesma forma, o cloreto de
ítrio forma hidróxido de ítrio. Estes hidróxidos são transformados em acetato de
zircônio e ítrio, respectivamente, pela adição de ácido acético. Em seguida, a solução
contendo os íons Zr4+ e Y3+é misturada ao amido de milho, formando os géis. Após
subseqüentes lavagens com álcool e secagem, forma-se o xerogel, que submetido à
queima, forma-se a zircônia parcialmente estabilizada com ítria (3% em mol). O pó de
zircônia PSZ deverá apresentar características especiais como tamanho e distribuição de
tamanhos de partículas, morfologia, área superficial específica, para aplicações em
cerâmicas estruturais e em catálise.
Palavras-chave: zircônia, sol-gel, ítria

CARACTERIZAÇÃO MICROESTRUTURAL DA LIGA TI-6AL-4V APÓS
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O objetivo deste de trabalho de iniciação científica foi a caracterização microestrutural
da liga Ti-6Al-4V após ensaio de fluência. A liga selecionada (Ti-6Al-4V) após
tratamento térmico para avaliação do tipo de microestrutura no material foi submetida a
ensaios de fluência ao ar em temperaturas de 500oC e 600oC, na modalidade de carga
constante, na faixa de 312 a 520 MPa, para a temperatura de 500oC ,e na faixa de 125 a
319 MPa, para a temperatura de 600oC. A caracterização microestrutural teve o objetivo
de determinar as fases existentes, incluindo a caracterização e quantificação das
inclusões presentes, além de permitir um conhecimento mais detalhado da influência da
microestrutura na resistência à fluência ao ar da liga Ti-6Al-4V. As técnicas utilizadas
neste trabalho foram microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura, análise de
rugosidade e difração de raios X.
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Este projeto tem a finalidade de desenvolver um Redesign das barracas utilizadas no
comércio ambulante de Aparecida, visando à melhoria de alguns aspectos relevantes
como montagem / desmontagem, proteção contra intempéries, capacidade de
armazenamento, facilidade de limpeza e um planejamento visual adequado, de modo
que proporcione uma maior atratividade de mercado com um custo acessível.
Palavras-chave: barracas - comércio ambulante - Aparecida
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Uma das mais importantes fontes de poluição atmosférica do planeta é a queima de
biomassa. É estimado que os gases provenientes dessas queimadas contribuem com o
equivalente a 20% das emissões antropogênicas de gases causadores do efeito estufa.
Este trabalho tem como objetivo quantificar os fatores de emissão das principais
espécies químicas liberadas durante a combustão de biomassa em testes de de
laboratório e comparar estes resultados com os dados obtidos em campo. Procurou-se
simular as condições de queimadas na floresta e os ensaios foram efetuados em um
dispositivo experimental de queima de 1 m2 montado dentro de um trailer. Este
dispositivo foi posicionado sobre uma balança para o registro da massa e, sob uma coifa
acoplada a uma chaminé, para a condução dos gases para o exterior do trailer. Na
chaminé foi instalado um exaustor axial, com controle de rotação, para exaustão dos
gases de combustão e sensores para quantificar a vazão na chaminé. Uma bomba de
diafragma succiona amostras dos gases através de sondas instaladas nesta chaminé e os
conduz por uma tubulação onde existem filtros para retenção de particulados e banhos
térmicos para retenção de umidade e alcatrão. Após este tratamento, as amostras fluem
para os analisadores de gases onde são determinados as concentrações dos gases CO2,
CO, NOx e hidrocarbonetos não queimados (HC). A massa da amostra foi constituída
de 90 % de galhos com seção inferior a 2 cm2 e o restante é constituído de liteira
(ramificações finas e folhas). A ignição é realizada com um maçarico alimentado de
GLP. Os experimentos foram efetuados com o leito na posição horizontal, com ignição
na parte frontal e atrás e, também com o leito inclinado à 10º. Foram obtidos os
seguintes fatores de emissão médios em gramas da espécie X por kilogramas de
biomassa seca queimada: CO2 – 1553 ; CO – 47,2 ; NOx – 2,74 ; HC – 8,86. Esses
valores apresentaram uma boa concordância com os fatores de emissão obtidos em
campo no ano de 2004.
Palavras-chave: fatores de emissão, combustão, biomassa, CO2, CO, NOx, UHC

ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE CERÂMICAS CONFORMADAS COM
AMIDOS COMERCIAIS POR PRENSAGEM E COLAGEM
Nara Miranda Guimarães
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A conformação com amido, usualmente aplicada para obtenção de cerâmicas porosas,
mostrou-se extremamente viável na confecção de corpos densos quando a quantidade
deste material encontra-se inferior a 10%. Comparou-se dois processos de conformação
das cerâmicas sendo estes a colagem, com e sem a aplicação do vácuo durante a
gelatinização, e a prensagem de Dióxido de Titânio (Titânia) em composições contendo
45% sólidos e 3% de amido de batata. As cerâmicas produzidas por colagem, em molde
de gesso, utilizaram barbotinas de densidade 2,42 g/cm3 e as por prensagem uniaxial de
efeito duplo uma pressão de 60MPa. A perda de massa via prensagem foi
aproximadamente 5,93% com resistência a flexão igual a 94,05MPa, enquanto que a
amostra obtida via colagem apresentaram 4,31% em perda de massa e 64,98MPa sem
vácuo, e 3,50% em perda de massa e 70,38MPa com aplicação do vácuo. Conclui-se
que a prensagem é mais eficiente em relação à colagem no quesito resitência mecânica,
porém a colagem, principalmente com aplicação do vácuo, faz-se vantajosa quanto a
eficiência relativa a perda de material após a sinterização.
Palavras-chave: cerâmica, prensagem, colagem, amido

ESTUDO MICROESTRUTURAL DE LIGA DE TITÂNIO SUBMETIDA AO
ENSAIO DE FLUÊNCIA
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O objetivo deste de trabalho de iniciação científica foi a caracterização microestrutural
da liga Ti-6Al-4V após ensaio de fluência. A liga selecionada (Ti-6Al-4V) após
tratamento térmico para avaliação do tipo de microestrutura no material foi submetida a
ensaios de fluência ao ar em temperaturas de 500ºC e 600ºC, na modalidade de carga
constante. A caracterização microestrutural teve o objetivo de um conhecimento mais
detalhado da influência da microestrutura na resistência à fluência ao ar da liga Ti-6Al4V. As técnicas utilizadas neste trabalho foram microscopia óptica, microscopia
eletrônica de varredura, análise de microdureza e difração de raios X.
Palavras-chave: Liga Ti-6Al-4V, caracterização microestrutural, fluência.

CARACTERIZAÇÃO DE PEROXIDASES DEPENDENTES DE MN+2
PRODUZIDAS DURANTE A BIOPOLPAÇÃO DE EUCALYPTUS GRANDIS
POR CERIPORIOPSIS SUBVERMISPORA NA PRESENÇA DE COSUBSTRATOS
Luciana Miyuki Takahama
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Luciana M. Takahama, Adriane M. F. Milagres e Walter Carvalho Escola de
Engenharia de Lorena, Departamento de Biotecnologia Ceriporiopsis subvermispora,
um fungo causador da podridão branca, apresenta alta seletividade na degradação da
lignina e, por isso, pode ser utilizado em processos de biopolpação. Peroxidases
dependentes de Mn+2 (MnPs) são as principais enzimas detectadas nos cavacos
submetidos a biopolpação com este fungo. No presente estudo, cavacos de Eucalyptus
grandis foram degradados por C.subvermispora por 14 dias na presença de co-substratos
(glicose e milhocina). O extrato obtido a partir destes cavacos apresentou atividade de
MnPs igual a 0,257 UI/mL e elevada absorbância a 280nm (19,45), indicando forte
presença de extrativos e derivados da lignina. As MnPs presentes no extrato foram
concentradas por adsorção em resina de troca aniônica (DEAE Sepharose CL-6B)
seguida de eluição com gradiente de NaCl (0-0,5M), obtendo-se três frações
enriquecidas na atividade de MnPs. A mais concentrada delas apresentou atividade 30
vezes superior àquela do extrato original (0,257 UI/mL). O pré-tratamento do extrato
original com carvão ativado (2% p/v) aumentou a capacidade do leito cromatográfico,
uma vez que reduziu a absorbância do extrato original em 59,60%, embora tenha
acarretado em uma perda na atividade de MnPs de 37,05%. Neste caso, a eluição da
coluna com gradiente de NaCl também levou a três frações enriquecidas na atividade de
MnPs. Entretanto, na mais concentrada delas, a atividade enzimática foi 60 vezes
superior àquela encontrada no extrato original. Eletroforese dos extratos concentrados
em gel de poliacrilamida sob condições desnaturantes seguida por revelação com nitrato
de prata mostrou a presença de uma banda majoritária com massa molar relativa de
57,34 ± 2,03 KDa. A atividade de MnPs foi confirmada posteriormente por eletroforese
sob condições não desnaturantes seguida por revelação com vermelho de fenol.
Agradecimento: Fapesp e CNPq
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PROPRIEDADES CATALÍTICAS DE CATALISADORES À BASE DE ÓXIDO
DE VANÁDIO SUPORTADO EM ALUMINA-NIÓBIA.
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A necessidade de aprimorar os processos de produção industrial e racionalizar as formas
de utilização de energia e de desenvolver métodos de obtenção de produtos com
impacto menos agressivo ao meio ambiente, tem levado a inovações tecnológicas que
passam obrigatoriamente pelo desenvolvimento de novos catalisadores. Catalisadores à
base de óxido de vanádio suportado em alumina-nióbia foram avaliados na reação de
decomposição do isopropanol. Os suportes foram preparados a partir de uma mistura
física dos precursores destes óxidos, ambos sob a forma de pó empregando diferentes
concentrações de nióbio (5, 10 e 20%p/p de HY-340). Os suportes resultantes foram
impregnados com uma solução aquosa de metavanadato de amônio (23 % p/p V2O5)
com excesso de solvente. Os catalisadores foram caracterizados por volumetria de
nitrogênio (área específica – BET, volume e distribuição de poros), difratometria de
raios-X, redução à temperatura programada – RTP e dessorção a temperatura
programada de amônia – DTP-NH3. As propriedades ácidas e básicas dos catalisadores
foram avaliadas na reação modelo de decomposição do isopropanol. Os resultados
obtidos mostram o efeito benéfico da adição do nióbio na atividade do catalisador. O
catalisador com 20% p/p de HY-340 foi o mais seletivo para propileno, indicando sua
potencial aplicação industrial. O propileno tem grande utilização em vários setores da
economia, como construção civil, higiene pessoal, cosméticos, alimentício e bens de
consumo.
Palavras-chave: Nióbio, alumina e vanádio.

ESTUDO DE ALUMINAS PARA APLICAÇÃO COMO SUPORTE DE
CATALISADORES V/M/Al (M = Li, Na ou K) MEDIANTE A REAÇÃO DE
DECOMPOSIÇÃO DO ISOPROPANOL
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Óxidos de vanádio suportados em óxidos de metais de transição, constituem em
catalisadores ativos para uma vasta aplicação, como a desidrogenação oxidativa (ODH)
de alcanos leves que é uma reação altamente atrativa para a obtenção de olefinas leves
(por exemplo, o propileno, o qual é muito utilizado em vários setores da economia,
como construção civil, higiene pessoal, cosméticos, alimentício e bens de consumo). As
propriedades ácidas dos catalisadores de vanádio suportado sobre g-alumina ou xalumina (V/M/g-Al2O3 e V/M/x-Al2O3) dopadas com metal alcalino (M=Li, Na ou K)
foram avaliadas através da decomposição catalítica do isopropanol. Empregou-se o
aluminato de sódio como material de partida. Dois precursores de hidróxido de alumínio
foram produzidos: um corresponde à fase gibbsita, obtido a partir da decomposição
ácida do aluminato de sódio em presença de CO2, e outro à fase boehmita, obtido a
partir da reação entre o aluminato de sódio e ácido nítrico. Tais precursores originaram
as aluminas de transição após tratamento térmico a 600oC. Os catalisadores foram
preparados por impregnação seqüencial do suporte, primeiro com uma solução aquosa
de hidróxido do metal alcalino e depois com uma solução aquosa de metavanadato de
amônio. E caracterizados por volumetria de nitrogênio, difratometria de raios-X e
microscopia eletrônica de varredura. Os resultados de atividade para a reação de
decomposição do isopropanol mostraram que a adição do metal alcalino diminui a
atividade catalítica na seguinte ordem dos catalisadores: não dopado > Li > Na > K.
Palavras-chave: vanádio, metal alcalino, alumina, isopropanol.

ANÁLISES ENERGÉTICA, EXERGÉTICA E ECONÔMICA PARA UM CICLO
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Juliana Queiroz Albarelli
jualbarelli@yahoo.com.br
Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP
Profa. Dra. Diovana Ap. dos Santos Napoleão
Prof. Dr. Oswaldo Luiz Cobra Guimarães
Prof. Dr. Adriano Francisco Siqueira
Profa. Dra. Rosa Ana Conte
Prof. Dr. Messias Borges Silva
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Rodrigues de Holanda
Atualmente, em face da sempre potencial escassez dos combustíveis fósseis, tem-se
discutido muito sobre a pertinência de serem avaliadas novas fontes energéticas, como
os resíduos sólidos municipais (RSM) e a biomassa. Dessa forma, se forem
considerados os custos diferenciais das diferentes fontes combustíveis num contexto de
transformação da realidade atual quanto à disponibilidade e preço, é razoável imaginarse que, em futuro próximo, a viabilidade dos sistemas de cogeração a partir da
destruição de lixo urbano possa justificar uma importante solução não só para os
problemas causados pela simples deposição destes insumos em áreas economicamente
rentáveis como para muitos outros. Este artigo tem como objetivos apresentar, operando
com o dobro, o triplo e o quádruplo da vazão mássica de lixo incinerável na Região de
Guaratinguetá e levando em conta o benefício econômico (ou renda) pela prestação de
serviços de destruição, análises de 1a e 2a Leis da Termodinâmica e econômica para um
ciclo a vapor e um ciclo combinado propostos para a geração conjunta de calor útil e
eletricidade a partir da queima de RSM, de forma a concluir qual ou quais dessas
centrais de geração elétrica são viáveis ao atendimento prioritário de empresas de
reciclagem de produtos localizadas em um pólo industrial próximo às instalações das
unidades de cogeração.
Palavras-chave: resíduos sólidos municipais, cogeração, análise energoeconômica,
exergia

IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MONÓXIDO DE
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No nosso dia-a-dia, relacionamos o monóxido de carbono (CO) diretamente com
poluição atmosférica e toxicidade. O CO é obtido principalmente a partir da combustão
incompleta de hidrocarbonetos, sendo assim um poluente corriqueiro da matriz
energética mundial: o petróleo. Os efeitos da exposição dos seres humanos à este gás
estão associados à capacidade de transporte de oxigênio na combinação com
hemoglobina do sangue, uma vez que a afinidade da hemoglobina com o monóxido de
carbono é 210 vezes maior do que com o oxigênio. Se aspirado, o CO substitui o
oxigênio na reação que este forma com a hemoglobina, podendo causar morte por
asfixia. Encontrapartida, industrialmente o CO é extremamente importante e benéfico
para diversos processos, sendo o seu uso amplamente empregado na síntese e
purificação de diversos produtos químicos. Por exemplo, ele é utilizado como agente
redutor, retirando oxigênio de muitos compostos em processos industriais (formando
CO2 ou produtos voláteis), assim como na produção de ferro, níquel (processo Mond) e
outros metais a partir de seus minérios. Também pode-se destacar o seu uso na síntese
de compostos orgânicos, como ácido acético (processo Monsanto), plásticos, metanol e
formatos. O processo de produção de CO está atrelado a obtenção simultânea de
hidrogênio. Essa mistura é denominada de gás de síntese ou “syngas”, por ser a
principal matéria-prima para produtos de sínteses. Os principais métodos industriais
para obtenção deste gás de síntese são: a gaseificação de carvão, a oxidação parcial de
hidrocabonetos e a “steam reforming” (reforma à vapor) do gás natural. Portanto este
estudo tem como objetivo demonstrar a importância da produção de CO para as
indústrias, bem como apresentar detalhadamente os principais métodos de produção,
suas vantagens e desvantagens e demonstrar a potencialidade desta área de pesquisa
ainda muito pouco estudada.
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O mercado mundial é dividido em diversos segmentos industriais como por exemplo:
química fina e industrial. A indústria da química fina é subdividida em diversos setores
sendo um deles a indústria de catalisadores. Catalisadores podem ser entendidos como
substâncias as quais são utilizadas em quantidades relativamente pequenas em uma
reação química, sem serem consumidos, e servem para aumentar a velocidade desta
reação. Quando o catalisador e os reagentes estão dispersos na mesma fase, a catálise
diz-se homogênea e quando o catalisador constitui uma fase separada, a catálise é dita
heterogênea. Neste caso a reação química ocorre na interface das fases. A reação
química é acelerada pelo catalisador através da diminuição da sua energia de ativação
mas o equilíbrio desta reação não é alterado. O que se espera de um catalisador então, é
que ele promova uma boa conversão dos reagentes em produtos e que seja seletivo, ou
seja, que converta em maior quantidade o produto de interesse. Os catalisadores
heterogêneos são compostos basicamente por três importantes partes: o suporte, a fase
ativa e os promotores. A fase ativa é o componente do catalisador responsável pela
ocorrência da reação química. A primeira etapa no desenvolvimento de um novo
catalisador é a escolha da fase ativa a ser empregada. Os suportes dos catalisadores
possuem diversas funções mas a mais importante delas é a manutenção da área
específica do componente ativo. Além disso, os suportes dos catalisadores devem
possuir uma grande resistência mecânica. O promotor é o terceiro componente do
catalisador que quando adicionado, geralmente em pequenas quantidades, conduz à
obtenção de um material mais ativo, seletivo e estável. Os tipos de catalisadores podem
variar segundo seu estado de oxidação, a distribuição e dispersão do metal e a
quantidade de metal impregnado. Os catalisadores são componentes fundamentais de
diversos processos sem os quais muitos processos se tornariam inviáveis.
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As formas de corrosão podem ser classificadas da seguinte maneira: corrosão por pites,
corrosão intergranular, corrosão por frestas, corrosão galvânica, corrosão sob tensão,
corrosão sob atrito e fadiga-corrosão. A justificativa deste projeto de pesquisa baseia-se
pela falta de experiências e as dificuldades com a manutenção das placas de sinalização,
tornando-o ineficiente a legibilidade, precisão, qualidade informacional e a
durabilidade, associando todos esses parâmetros com a resistência à corrosão. O projeto
de pesquisa tem como objetivo estudar o comportamento da resistência à corrosão do
sistema que compõem as placas de sinalização (chapa de aço SAE 1020, pintura e
revestida com a camada de adesivo polimérica vínilica), por meio do desenvolvimento
de estações de corrosão, simulando diferentes ambientes corrosivos. O material
utilizado para o desenvolvimento deste trabalho trata-se de placas de sinalização de uso
comum em cidades e rodovias brasileiras e a metodologia compreendera as seguintes
etapas: Desenvolvimento da Metodologia Experimental para à Caracterização
Morfológica e a Evolução da Corrosão nos Materiais, Parâmetros Dimensionais e
Morfológicos (Fatores de Forma), Confecção dos Corpos de Prova, Estações de Testes
de Corrosão, Técnica por Perda massa e a Determinação da Taxa de Corrosão, Ensaios
de Corrosão, Ensaios de Rugosidade, Microscopia Óptica e Eletrônica de Varredura. Os
resultados Preliminares revelaram por meio das análises metalográfica do aço 1020 uma
microestrutura com características ferríticas com contornos de grãos equiaxiais. Os
corpos de prova foram confeccionados nas dimensões 100 X 200 mm para a montagem
das estações de corrosão em diferentes condições atmosféricas. A pesquisa apresenta-se
na fase de construção das estações de corrosão, análise da rugosidade (Ra) e
caracterização microestrutural via microscopia óptica e eletrônica.
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A origem da cachaça brasileira remonta ao ciclo da cana-de-açúcar no Brasil. O caldo
que azedava era deixado no cocho dos animais. Por exalar um aroma agradável,
apresentar um sabor etílico e um efeito embriagador passou a ser ingerido pelos
escravos, ajudando-lhes a esquecer as condições subumanas em que viviam, levando à
difusão de seu consumo e aprendizado do processo de produção. Cachaça é
denominação exclusiva da aguardente de cana produzida no Brasil, com teor alcoólico
entre 38° GL e 48° GL, resultante da destilação do caldo de cana submetido ao processo
de fermentação espontânea por microorganismos presentes naturalmente no caldo de
cana. Após a destilação, a bebida passa por procedimentos destinados a apurar a sua
qualidade, compreendendo o descanso, envelhecimento, padronização do teor alcoólico,
filtração e envase, bem como caracterização físico-química, visando atender
especificações estabelecidas pela legislação vigente. Apesar de obtida exclusivamente
da fermentação do caldo de cana, sem a adição de produtos químicos, cada cachaça
carrega características peculiares de seu produtor. Em que pese o grande volume
produzido e comercializado (1.3 bilhões de litros/ano) a qualidade, muitas vezes, deixa
muito a desejar por ser um processo conduzido de forma empírica. O presente projeto
será realizado sobre o processo de produção de cachaça de alambique, erroneamente
conhecido como "artesanal", que apresenta características específicas de mercado. Desta
forma, o fabricante precisa distinguir as técnicas que oferecem um produto de
qualidade, ou seja, precisa deter a tecnologia mais moderna de produção que garanta
qualidade, produtividade e retorno financeiro. O elevado número de variáveis
envolvidas no processo justifica a necessidade de estudos visando sua padronização e a
melhoria da qualidade do produto final. Desta forma pretende-se, neste projeto, realizar
um levantamento dos principais equipamentos utilizados no processo produtivo da
cachaça de alambique.
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O trabalho visa o estudo para o processamento e desenvolvimento de materiais
absorvedores de radiação eletromagnética (MARE). Este estudo visa comparar os
efeitos da espessura do material com 50% em massa de ferro carbonila, operante na
faixa de freqüência de 8,0 – 12,0 GHz (banda X). O material desenvolvido é composto
basicamente por uma matriz polimérica (silicone) e pelo aditivo ferro carbonila, obtido
pela decomposição térmica da pentacarbonila de ferro. A característica de absorção
eletromagnética do material pode ser atribuída às propriedades físicas e químicas dos
compostos utilizados, que convertem a energia da onda eletromagnética incidente em
energia térmica. Assim como quando se varia à espessura nos corpos de prova
produzidos, em uma mesma concentração, propicia a observação de modificações no
intervalo de atenuação. O método de caracterização eletromagnética adotado foi
baseado na técnica de medidas de refletividade em guias de ondas, posicionando o
material a ser caracterizado em uma cavidade de guia de ondas, utilizando um acoplador
direcional na faixa de freqüências entre 8,0 – 12,0 GHz. As aplicações deste material
visam, além da utilização direta para o revestimento nos setores espaciais e aeronáuticos
ligados ao Ministério da Defesa, o bem estar e a qualidade de vida da sociedade, sendo
que este pode ser empregado na blindagem eletromagnética de salas de instrumentação
de equipamento eletrônicos; a eliminação de sinais espúrios de telefones celulares,
fornos de microondas, antenas de rádio-transmissão e na blindagem de edifícios que
trabalham com a emissão de sinais de rádio e TV.
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As discussões sobre a expansão do uso do etanol combustível no mundo se devem,
certamente, ao Protocolo de Kyoto, assinado em 1997, em que países industrializados se
comprometeram a reduzirem as emissões de poluentes, e transferir tecnologia limpa
para países em desenvolvimento. O uso de bicombustíveis representa uma das formas
mais efetivas de reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa associadas ao
setor de transporte. No entanto, a literatura mostra claramente uma diferença muito
grande sobre a capacidade de redução de emissões entre os diversos bicombustíveis. O
etanol de cana-de-açúcar, produzido no Brasil, leva uma grande vantagem sobre os
demais combustíveis, uma vez que o custo de produção do etanol brasileiro é o mais
baixo. Além disso, o país detêm tecnologia de ponta na produção e um grande potencial
de expansão, sem comprometer a produção de alimentos como mostram diversos artigos
acadêmicos. Para a realização deste trabalho parte-se do pressuposto de que o Brasil
detém de um grande potencial territorial e climático para a produção de cana-de-açúcar
como também um grande conhecimento tecnológico para a produção do etanol.
Entretanto, a literatura pertinente tem se baseado majoritariamente no mercado produtor
global ou nas grandes empresas do setor. Baseado nisto, pretende-se com este projeto,
realização um levantamento do estádio tecnológico das usinas de pequeno (até 1,5
milhões de tonelada) e médio porte (entre 1,5 e 3 milhões de toneladas), bem como as
suas expectativas de crescimento e uso de tecnologias atualizadas. Sabe-se que, até
recentemente, as pequenas e médias usinas adquiriam equipamentos usados descartados
das grandes empresas e que tem crescido a compra direta de equipamentos novos. Isto
significa um avanço tecnológico no segmento. Assim, pretende-se neste projeto,
levantar, nos últimos anos, o percentual de aquisições de equipamentos novos pelo
segmento em estudo, de forma a traçar o nível tecnológico do segmento.
Palavras-chave: gestão tecnológica, álcool combustível, cana-de-açúcar

ALTERAÇÕES QUÍMICAS EM ÓLEOS E GORDURAS DE FRITURA
Bruna Jorge Bertanha
bruna_jb@yahoo.com.br
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"
Orientador: Prof. ª Neuza Jorge
O mecanismo das alterações termoxidativas e hidrolíticas de óleos e gorduras usados
para fritura é complexo porque depende de vários parâmetros como temperatura, relação
superfície/volume do óleo, tipo de aquecimento, grau de insaturação e natureza do
alimento a ser frito. Este trabalho apresenta uma revisão sobre alterações químicas,
incluindo as reações hidrolíticas, oxidativas e térmicas e os principais compostos de
degradação formados, por serem considerados importantes do ponto de vista
toxicológico, nutricional e sensorial. Entender as mudanças que os óleos e gorduras de
fritura sofrem, pode levar a otimizar os processos de fritura e conseguir produtos fritos
de melhor qualidade.
Palavras-chave: alterações químicas, óleos e gorduras, fritura

AVALIAÇÃO SENSORIAL DE CERVEJA PRODUZIDA PELO PROCESSO
HIGH GRAVITY UTILIZANDO MEL DE ABELHA APIS MELLÍFERA COMO
ADJUNTO DO MALTE
Cleber Mateus Tomazi de Oliveira
clebertomazi@yahoo.com.br
Universidade de São Paulo – EEL / USP
Giovani Brandão Mafra de Carvalho
Cláudio Marcelo de Andrade
Giuliano Dragone
Orientador: Prof. João Batista de Almeida e Silva
A obtenção de cervejas pelo processo “High Gravity” e a pesquisa de novos adjuntos do
malte, tem sido observadas no setor cervejeiro como uma forte tendência. O mel
constitui-se em matéria-prima bastante favorável a fermentação alcoólica por ser rica
em carboidratos (como frutose, glicose, sacarose, maltose e outros polissacarídeos) e
minerais. Este trabalho testou a utilização do mel de abelha Apis Mellifera como
complemento de malte no processo de fabricação de cerveja. Foram produzidas duas
cervejas, uma utilizando o mel e outra o adjunto de milho desidratado com alto teor de
maltose MOR-REX®1557. O processo escolhido para a produção de ambas foi o “High
Gravity”, utilizando a levedura lager Saccharomyces Cerevisiae. As cervejas foram
analisadas sensorialmente através dos métodos triangular e o de preferência do tipo
comparação pareada. Concluiu-se que a utilização do mel como adjunto, é tecnicamente
viável, embora apresente um maior custo em relação ao MOR-REX®1557.
Estatisticamente, comprovou-se que houve diferença significativa entre as duas
cervejas, sendo que a produzida com adjunto de mel alcançou uma maior preferência.
Dentre os 44 provadores, 30 preferiram a cerveja produzida a partir do mel (68%),
garantindo 0,011). Pelo teste triangular pode-se observarao teste 98,9% de confiança
(p que dos 44 provadores, 26 conseguiram distinguir qual das três amostras
apresentadas era diferente das demais, isto eqüivale a 59,1% de acerto. Sendo superior a
1/3, conclui-se que existe diferença sensorialmente perceptível com 0).0% de erro (p
0).
Palavras-chave: Cerveja, Mel, Processo High Gravity

BUCHA VEGETAL: UM SUPORTE NATURAL PARA IMOBILIZAÇÃO DE
CÉLULAS MICROBIANAS
Olívia Antunes Valério
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Orientador: Prof. Sílvio Silvério da Silva
A bucha vegetal é um material natural formado por uma rede de fibras, obtida da fruta
madura e seca de Luffa cylindrica. Pode ser usada como suporte natural em técnicas de
imobilização celular por apresentar alto grau de porosidade, alto volume específico de
poro, propriedades físicas estáveis, biodegradabilidade, não toxicidade e ter baixo custo.
A imobilização celular se destaca por possibilitar o aumento da produtividade do
processo fermentativo e a redução de custos operacionais e tem sido muito utilizada
atualmente na bioprodução de substâncias de interesse industrial, como por exemplo o
xilitol. O xilitol é um poliálcool com diversas características cientificamente
interessantes. É adequado como substituto da sacarose por indivíduos diabéticos, pois
possui poder adoçante semelhante ao da sacarose e seu metabolismo independe de
insulina. Inibe a adesão de microrganismos a células epiteliais e, por isso, pode ser
usado na prevenção de doenças desencadeadas através da adesão, como a colite
pseudomembranosa, otites e a cárie. No entanto, para a produção de xilitol empregando
células imobilizadas, o uso de reatores adequados é de suma importância. Os reatores
pneumaticamente agitados são os mais indicados por não causarem o desgaste no
suporte. Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar novos
estudos relacionados à utilização da bucha vegetal como suporte celular para a produção
de xilitol em biorreator de coluna de bolhas. Serão realizados ensaios fermentativos em
condições determinadas previamente a fim de avaliar a potencialidade do bioprocesso
para a produção de xilitol. Agradecimentos: CNPq/PIBIC, FAPESP.
Palavras-chave: Bucha vegetal, imobilização celular, xilitol, reator de coluna de bolhas

ANÁLISE DO PERFIL DE TEMPERATURA EM UMA PAREDE PLANA EM
REGIME TRANSIENTE
Christiano Garcia da Silva Santim
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Orientador: Profª Janaína Ferreira Batista Leal
O trabalho visa a análise do perfil de temperatura em uma parede plana infinita com
uma dada distribuição de temperatura inicial e com condições de contorno de Dirichlet
(temperatura prescrita) nas duas faces da parede. O modelo a ser estudado considera a
condução unidimensional em regime transiente. Através da equação da conservação da
energia será obtida a solução analítica e para a solução numérica será utilizado o método
de volumes finitos. O método iterativo de Gauss-Seidel será utilizado para a resolução
das equações algébricas. Softwares gráficos serão utilizados para a simulação dos
resultados e comparação das soluções analíticas e numéricas através da análise das
isotermas.

Palavras-chave: Transferência de calor - Métodos núméricos - Regime Transiente

GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA: TRATAMENTO DE RESÍDUOS
Renata Ferreira Barbosa Rosa
Smilly204@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Tatiana Espindola
Orientador: Prof André Prado
Espindola,T.;Rosa,R. F. B. Gestão Ambiental Integrada: tratamento de resíduos. 2007.
00 p. Projeto de Pesquisa (Curso de Administração) – FATEA, Lorena/SP, 2007. A
questão ambiental está cada vez mais integrada ao planejamento das empresas assim
como nos seus procedimentos gerenciais . A Gestão ambiental integrada apresenta a
sistemática e as diretrizes do Sistema de Gestão de Qualidade, Segurança, Meio
Ambiente e Saúde do local de implantação da Gestão, as quais provêem confiança a
todas as partes interessadas em seu desempenho em relação aos requisitos especificados
e procurando superar as expectativas do cliente. A gestão ambiental integrada tem como
objetivo geral estimular a adoção de práticas sustentáveis entre os diversos setores
dentro da empresa cujas atividades impactam o meio ambiente, além de contribuir para
o fortalecimento da infraestrutura organizacional, melhorando efetivamente a qualidade
ambiental e gerando benefícios socioeconômicos.Há algumas décadas as pessoas
perceberam que a preservação do planeta Terra significa também a preservação da
própria vida. Inicialmente, a preocupação era pela extinção dos animais, mais tarde a
questão da derrubada das florestas, a poluição do ar, assim sendo constante um ciclo que
se não parar não terá mais volta.Focar-se-á a gestão ambiental no tratamento de resíduos
procurando assim com essa gestão reduzir os resíduos gerados por todos os setores da
empresa , procurando soluções menos nocivas ao meio ambiente ao ser tratado os
resíduos gerados pelas empresas.Mas como integrar e capacitar os gerentes para
compreender as questões e os riscos ambientais envolvidos em suas atividades, bem
como possuir todos os recursos necessários. O trabalho vem agregar conhecimento para
as empresas pra terem melhoramento do sistema de gestão ambiental praticado nas
mesmas, isso é uma cobrança cada vez maior da sociedade do mundo todo, que buscam
soluções para os problemas ambientais; se não for possível restaurar o meio ambiente,
pelo menos se possa estagnar as degradações feitas no planeta. Os tipos de
metodologias a serem aplicadas serão o descritivo e o documental, porque serão
analisados documentos da empresa estudada , a ISO 1400 e a legislação ambiental
brasileira. O estudo será realizado em uma industria de Lorena/SP a qual faz o
tratamento de resíduos vindos de outras empresas. A população será os funcionários da
empresa aos quais serão entregues um questionário a ser respondido sobre como é a
gestão ambiental (integrada) utilizada pela organização. Será usada a analise
quantitativa, na qual serão utilizados gráficos para demonstrar as respostas obtidas com
o questionário e as informações dos documentos da empresa. Palavras-chave: gestão
ambiental; tratamento;resíduos e meio ambiente.
Palavras-chave: gestão ambiental;tratamento; resíduos e meio ambiente

CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA EM RELAÇÃO A
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM RELAÇÃO
AS LAVAGENS DAS MÃOS
Isabel Cristina Cardoso Alves
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Orientador: Prof.ª Vanessa Brito Poveda
Os profissionais da higiene hospitalar têm importância fundamental na manutenção de
um ambiente biologicamente seguro, tornando-se necessário um trabalho de limpeza
hospitalar com excelência(5). Acreditando que a oportunidade de educação continuada
não deve restringir-se, no ambiente hospitalar, apenas aos membros da equipe de saúde,
e considerando a higienização das mãos como o meio mais barato e eficaz no controle e
prevenção de infecções, propomos o presente estudo que pretende analisar o
conhecimento dos profissionais de higienização hospitalar sobre o tema, oferecendo
oportunidade de atualização e verificando posteriormente o seu aproveitamento. Este
trabalho se trata de uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório, onde participaram
desta investigação 13 funcionárias do serviço de higienização hospitalar de um Hospital
Filantrópico do interior paulista, que exercem suas funções distribuídas uniformemente
pelos setores da entidade em questão.Todos os sujeitos investigados, ou seja, 13 (100%)
das funcionárias são do sexo feminino, com uma faixa etária média de 40 anos. Foi
realizado um pré-teste, seguido de uma aula teórico-prática sobre lavagem das mãos, e
em um período de sete dias após, aplicado um pós –teste, onde ficou constatado que
apesar de 70% dos indivíduos investigados neste estudo possuírem 2º grau completo, o
conhecimento sobre a área em que atuam é deficiente, demonstrando ser a educação em
serviço a ferramenta primordial para a melhoria tanto da qualificação da mão de obra,
como para a melhoria da qualidade do serviço oferecido.
Palavras-chave: Profissionais da Saúde. Limpeza Hospitalar. Infecção Hospitalar.
higienização das mãos

ESCURECIMENTO ENZIMÁTICO E A INDÚSTRIA ALIMENTÍCIA
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Boutros Fouad Sarrouh
Orientador: Prof. Silvio Silverio da Silva
Nos últimos anos o crescimento da indústria alimentícia proporcionou a implantação de
várias tecnologias e otimização em seus processos industriais. Um grande avanço neste
ramo foi a descoberta da importância de várias enzimas industriais, muitas destas são
responsáveis por diversas reações nos alimentos como o escurecimento enzimático. O
escurecimento enzimático é um fenômeno que ocorre em frutas e vegetais quando estes
sofrem cortes ou descascamento, permitindo o contato entre seus tecidos e o oxigênio
atmosférico. Após este contato, os compostos fenólicos existentes nos tecidos sofrem
oxidação, transformando-se em produtos que adquirem uma coloração característica,
resultando no escurecimento dos alimentos. Tal fenômeno pode representar
industrialmente em alguns casos uma grande desvantagem e perdas valorosas, uma vez
que afeta a aparência, o sabor e o valor nutricional dos produtos.Vários procedimentos
têm sido empregados para o controle do escurecimento e para garantir a qualidade dos
produtos como os métodos que inativam as enzimas que desencadeiam o escurecimento:
diminuição do pH vegetal através da adição de gotas de acido cítrico, málico, fosfórico
ou ascórbico; aplicação de calor (branqueamento e pasteurização); e adição de
compostos de enxofre que interagem com intermediários durante a ação enzimática.
Entretanto tais métodos já conhecidos podem oferecer grandes desvantagens, como é o
caso da adição de compostos de enxofre apresentar certa toxicidade em altas
concentrações. Apesar desta desvantagem, o escurecimento enzimático pode muitas
vezes ser uma característica desejável na otimização de certos processos e na obtenção
de certos produtos, tais como uva passa, ameixa seca, chá, vinho, café e cacau,
transformando-se assim em um fenômeno útil se direcionado corretamente para o
objetivo desejado. Este trabalho visa apresentar as principais reações bioquímicas e os
métodos envolvidos no controle do escurecimento enzimático na indústria de alimentos.
Palavras-chave: enzimas, oxidação, compostos fenólicos

ENGENHARIA BIOQUÍMICA & BIOTECNOLOGIA: HISTÓRICO E
APLICABILIDADE NA SOCIEDADE.
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Boutros Fouad Sarrouh
Orientador: Prof. Dr. Sílvio Silvério da Silva
Desde tempos remotos, o homem mesmo sem o conhecimento científico já fazia o uso
de princípios que caracterizam a biotecnologia. Como exemplo destaca-se o vinho, uma
bebida apreciada por muitos e que já era produzida há mais de 2000 anos. Fato
semelhante também acontecia na produção do saquê a partir do arroz. Em 1928
Alexander Fleming, um médico britânico, ocasionalmente descobriu uma espécie de
fungo que conseguia impedir o crescimento de culturas bacterianas. Todas estas
histórias, do vinho, do fungo e tantas outras (por exemplo, o pão, xilitol, iogurte, yakult
etc), compreendem uma nova, grande e forte área da ciência, a Biotecnologia. Em suma,
biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas biológicos,
organismos vivos, ou deles derivados, para fazer ou modificar produtos ou processos
para um uso específico. Entretanto, a preocupação de implementar as tecnologias na
escala de produção tornou-se necessário o surgimento de um engenheiro que
apresentasse características e conhecimentos em microbiologia e bioquímica.
Começaram a se formar equipes com biólogos e engenheiros químicos. Estas equipes
buscavam viabilizar uma produção em larga escala. A engenharia bioquímica, estando
inserida na biotecnologia industrial, tem características claramente multidisciplinares,
envolvendo conhecimentos, métodos e profissionais de áreas como bioquímica,
genética, química analítica, microbiologia, biologia molecular, computação, matemática
e engenharia. Atualmente a Biotecnologia é uma ciência em constante desenvolvimento
e se torna cada vez mais moderna, principalmente nas últimas décadas com o
surgimento dos computadores. Os engenheiros bioquímicos, pelo seu perfil, estão muito
bem capacitados para que a sociedade possa conhecê-la melhor e, sobretudo utilizá-la
mais. Neste trabalho serão mostrados as principais áreas de atuação do engenheiro
bioquímico bem como as suas interações com a biotecnologia moderna.
Palavras-chave: Microbiologia, Bioquímica, Engenharia

ESTUDO DA TRANFERÊNCIA DE CALOR EM UMA BARRA CILÍNDRICA
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O objetivo do trabalho é o estudo da influência de determinados parâmetros sobre a
condução de calor em uma barra cilíndrica. Esse modelo tem condições de contorno de
Dirichlet no topo e serão estudados os casos com e sem geração interna de calor. Será
utilizado o método numérico de volumes finitos de Patankar (1980) para discretizar a
equação da conservação da energia em regime permanente e a linguagem Fortran para o
desenvolvimento da solução numérica. Para a solução das equações algébricas utilizarse-á o método iterativo de Gauss-Seidel. A solução numérica será comparada com a
solução analítica para os dois casos e os resultados serão disponibilizados através de
curvas utilizando-se softwares gráficos como Origin e/ou Grapher.
Palavras-chave: Transferencia de Calor, Volumes Finitos, Calor, Temperatura.

EVOLUÇÃO E O ESTADO DA ARTE DA INSTRUMENTAÇÃO E CONTROLE
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Na indústria depara se inúmeras vezes com processamento de diversos produtos que
exigem um maior controle na sua elaboração. Na etapa de produção, diversas
propriedades físicas, químicas e biológicas podem ser de extrema importância para
conferir uma padronização ao processo o que exige uma instrumentação e um controle
rigoroso. Deste modo, em todo processo industrial se faz necessário o uso de uma
instrumentação que seja adequada aos parâmetros diretamente ligados à qualidade
conferida ao produto, e a segurança do local de trabalho. Uma falha na medição de uma
propriedade pode causar acidentes, como no caso de uma medição errônea de pressão.
Na indústria de bioprocessos este controle é também de fundamental importância,
devido a questões de biossegurança, como no caso de produtos geneticamente
modificados e patogênicos. Neste contexto, o presente trabalho vem apresentar uma
avaliação do histórico e da situação atual da instrumentação e controle de bioprocessos,
como também novas tendências em tal prática industrial visando reunir conceitos
relacionados ao tema de forma a demonstrar a evolução e seu estado da arte.
Palavras-chave: Instrumentação; Controle; Bioprocesso
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Em relação ao processo de geração de álcool a partir da cana-de-açúcar, ocorre a
produção de um efluente denominado vinhaça ou vinhoto. Este efluente é caracterizado
por alta carga orgânica, realçando-se o fato que para cada litro de álcool produzido, 13
litros de vinhaça são gerados. Em relação à utilização da vinhaça como fertilizante,
realça-se que a biodegradação da vinhaça depositada nos canais e tanques após a
fertirrigação libera odores desagradáveis, causando incômodo à população do entorno.
Realça-se que os gases liberados são prejudiciais à saúde, pela liberação de sulfetos e
amônias. Desta forma, é interessante a redução da DQO antes da utilização da vinhaça
como fertilizante, bem como adequação do pH à normalidade das condições locais.
Normalmente, o tratamento da vinhaça é realizado via processo físico-químico, obtendo
redução parcial da Demanda Química de Oxigênio. O presente trabalho propòe a
redução da DQO utilizando-se processo Foto-Fenton. Peróxido de Hidrogênio 30% em
peso foi utilizado em todos os procedimentos foto-oxidativos e NaOH e H2SO4, ambos,
em concentração 0,5 N serão utilizados para a obtenção do pH inicial do meio reacional.
Todos os reagentes foram de pureza analítica e utilizados sem purificação prévia. Todas
as soluções foram preparadas com água destilada. Foram utilizados peróxido de
hidrogênio, com concentração de 30% m/m, e solução de FeSO4. 7 H2O a 0,18 eq L-1.
O processo foto-oxidativo foi efetuado em reator Plug-Flow Germetec GPJ 463-1,
emitindo em 254 nm, com fonte de radiação de baixa pressão de 21 W (lâmpada de
vapor de mercúrio). Sob condições de laboratório ocorreu a redução de 61 % do valor
inicial da Demanda Química de Oxigênio, de valor 38672 mgO2/L in natura.
Palavras-chave: Vinhaça, Demanda Química de Oxigênio, Foto-Fenton, Planejamento
de Experimentos.

OTIMIZAÇÃO VIA ÁRVORES DE DECISÃO DO PROCESSO FOTO-FENTON
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Efluentes coloridos apresentam problemas para serem tratados por métodos
convencionais de tratamentos biológico por serem altamente resistentes à ação biológica
pela alta complexidade dos compostos presentes nesses efluentes. O descarte de
efluentes coloridos no meio ambiente acarreta na alteração da biota aquática com
drástica diminuição da penetração da luz, dificultando as atividades biológicas naturais
destes meios. A mera mudança de fase do efluente por meios físicos de separação não
elimina o problema do descarte do efluente. Os processos oxidativos avançados se
apresentam como alternativa ao tratamento de efluentes resistentes aos processos
biológicos, dando um tratamento final ao efluente, mineralizando completamente este,
ou diminuindo a sua complexidade. Neste trabalho objetivou-se estudar a descoloração
do corante Acid Orange G, assim como definir a influencia de cada uma das variáveis:
concentração do corante, concentração de peróxido, concentração de Sulfato de Ferro
(II), pH, temperatura, tempo de exposição à radiação UV, e a presença de sais
interferentes, no caso Cloreto de Sódio e Sulfato de Sódio, via ação de processo FotoFenton. O processo de descoloração foi efetuado em reator tubular de baixa pressão.
Com o objetivo de descrever os efeitos benéficos do uso do agente oxidante fenton
combinado com radiação UV na oxidação de produtos orgânicos, utilizou-se a técnica
das arvores de decisão para mapear as varáveis de entrada do processo, através do
software Matlab. Esta técnica utiliza um algoritmo recursivo que subdivide o conjunto
de treinamento até que uma partição seja composta inteiramente ou predominantemente
de casos pertencentes a uma mesma classe, aqui definidas como classes de rendimento
acima de 90% e três classes abaixo de 90% em intervalos pré-definidos. Foi identificado
pela árvore o que a variável pH exerceu a maior influência no processo de descoloração,
com valores de pH<4,5. A variável tempo de exposição à radiação UV.
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Este trabalho tem como objetivo o estudo da eficácia do processo Foto-Fenton no
tratamento de efluentes provenientes da fabricação do pigmento azul ftalocianina. As
ftalocianinas são compostos macrociclos altamente conjugados, constituídos de quatro
unidades isoindóis, ligadas por nitrogênios em posição azo. As ftalocianinas se
destacam entre os demais pigmentos orgânicos pela sua excelente intensidade,
resistência química, grande estabilidade ao calor e alto poder tintorial. Em função de sua
utilização são produzidas grandes quantidades de efluentes resultantes da fabricação do
pigmento azul ftalocianina. No Brasil, o pigmento é produzido pela BASF – The
Chemical Company, unidade de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, sendo uma
espécie de grande resistência às intempéries, a outros agentes químicos, e também muito
estável ao calor. Estão sendo avaliados, em nível de bancada, por processo de batelada,
diversos parâmetros tais como concentração de peróxido de hidrogênio, concentração de
reagente Fenton, temperatura e pH.. Através de um planejamento estatístico
(Planejamento Fatorial 24 com ponto central), o processo de redução da demanda
química de oxigênio está sendo estudado em reator Plug-Flow com lâmpada de
mercúrio de 21 w, de forma a otimizar o processo de degradação deste efluente. O
projeto se encontra em sua fase inicial já obtendo reduções de DQO da ordem de 15%,
para um efluente alatamente recalcitrante. A seqüência do projeto inclui a ampliação do
domínio das variáveis para um maior índice de redução da DQO, bem como outras
análises como TOC e cor.
palavras-chave: ftalocianina, demanda química de oxigênio, processo foto-fenton

MODELOS DE EQUAÇÕES PARA PREDIZEREM PROPRIEDADES
TERMODINÂMICAS ASSOCIADAS A CICLO DE REFRIGERAÇÃO POR
ABSORÇÃO
Daniel Gustavo Bataglia
d_bataglia@hotmail.com
Escola de Engenharia de Lorena - EEL/USP
Orientador: Prof.ª Diovana Aparecida dos Santos Napoleão
A mistura amônia-água é usada em muitos processos industriais, destacando-se suas
propriedades térmicas, sendo considerado um importante fluido nas aplicações
climáticas e no sistema de refrigeração por absorção. A formulação dos modelos
associados as propriedades termodinâmicas das misturas é importante para a
implementação do projeto das máquinas de refrigeração por absorção. De acordo com o
ciclo Kalina proposto em 1983 houve um aumento significativo relacionado as
pesquisas associadas as propriedades de mistura amônia-água. A disponibilidade de
dados experimentais, especialmente das propriedades termodinâmicas da mistura,
permitiu a formulação das equações empíricas baseadas na energia livre de Gibbs e
Helmoltz. Desta forma o objetivo deste trabalho consiste no desenvolvimento de um
modelo matemático baseado nos estudos realizados por Xu e Goswami (1999) para
predizer propriedades termodinâmicas a partir de equações de estado na fase líquida e
vapor do ciclo de refrigeração por absorção, utilizando-se inicialmente uma faixa de
temperatura de 0ºC a 200º e pressão de 0 a 20 atm.
Palavras-chave: Mistura amônia-água, Propriedades termodinâmicas, Sistema de
refrigeração por absorção, Equação de E

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO VISUAL BASIC PARA A EDUCAÇÃO
MATEMÁTICA
Orélio de Almeida Costa
ornelioc@gmail.com
Escola de Engenharia de Lorena – EEL / USP
Orientador :Prof Dr. Oswaldo Luiz Cobra Guimarães
Linguagem de programação Visual Basic para a Educação Matemática Este projeto teve
como proposta propiciar o ensino e aprendizagem de conceitos matemáticos e físicos
através do uso da tecnologia de informação, fazendo-se uso da linguagem de
programação Visual Basic, apropriando-se destes conhecimentos, para que criticamente
possam ser conhecidas suas vantagens e possibilidades para direcioná-la como
ferramenta útil na área da Educação Matemática e Física. A iniciativa partiu em função
da percepção das dificuldades encontradas pelos alunos com operações básicos tais:
como mínimo múltiplo comum (m.m.c),frações, potências, algo simples, causando
sentimento de frustração entre aqueles que tinham essas dificuldades frente às aulas de
Matemática e Física. Nesta proposta pedagógica, torna-se cada vez menor a utilização
do quadro-negro, do livro-texto e do professor conteúdista, enquanto aumenta-se a
aplicação de novas tecnologias. Não se trata, porém, de substituir o livro pelo contexto
tecnológico e os recursos tradicionais pelo fascínio das novas tecnologias. Mas, agilizar
e facilitar muita das vezes um procedimento meramente repetitivo. A metodologia
consistiu no desenvolvimento, em sala de aula, da parte conceitual dos assuntos a serem
abordados, como por exemplo, dilatações. A partir deste ponto, são explicados os
procedimentos para se calcular as dilatações nos sólidos, líquidos ou gases e são
propostos exercícios de aplicação. Depois da correção das atividades, outras foram
realizadas com o uso do computador. Assimilada a parte conceitual, o processo iterativo
é agilizado pela máquina. Os resultados obtidos deste trabalho foram realizados com
alunos de 6ªe 8ªséries em escolas Públicas Estaduais e em aulas de Física, com alunos
do Ensino Médio da 1ª e 2ª série. Observou-se que os alunos passaram a ter um maior
aproveitamento com relação aos assuntos abordados.
Palavras-chave: Linguagem de Programação; Facilitar; Educação

UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DA GEOMETRIA DE POLÍGONOS
REGULARES ATRAVES DA LINGUAGEM LOGO
Karen Costa Machado
karencostamachado@gmail.com
Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP
Orientador: Prof. Dr. Oswaldo Luiz Cobra Guimarães
O presente trabalho foca o ensino de conceitos de geometria e trigonometria através da
linguagem Super Logo, comparando questões instrucionistas com abordagens
construtivistas. São propostas dez atividades nas quais os alunos aprendem noções de
ângulos e conceitos ligados a polígonos regulares. As atividades propostas trabalham a
Matemática através da linguagem LOGO permitindo ao aluno aceitar, aprender e refletir
sobre seus erros, desenvolver sua habilidade de resolver problemas e seu raciocino
lógico com mais significado, pois está criando e interagindo a todo momento com esses
novos conhecimentos. Além dos conceitos matemáticos, os alunos trabalham com
questões ligadas a programação de computadores, envolvendo lógica e recursividade.
As atividades propostas baseiam-se em construções de polígonos regulares que devem
ser apresentados aos alunos para que reproduzam em diversos tamanhos e visualizem a
diferença entre o ângulo e medida lateral do polígono, durante a construção do
polígono, o aluno devera perceber que cada polígono tem a soma de seus ângulos
internos diferente, de acordo com a quantidade de lados existentes e que o nome dado
ao polígono é relativo à quantidade de vértices do mesmo. Ao digitar os comandos, o
aluno estará automaticamente descrevendo as propriedades daquela figura geométrica.
Na construção de cada polígono, o aluno estará interagindo com o ambiente e sempre
que digitar um ângulo ou uma medida errada, o erro será visualizado imediatamente na
janela de gráficos. Como os comandos digitados ficam gravados na janela de comandos,
o aluno pode refletir sobre o seu erro e encontrar outra solução, porém essa autonomia
proporcionada ao aluno pelo Logo não isenta o professor de suas responsabilidades,
pelo contrário, o professor deve aproveitar o erro do aluno para ensinar os conceitos
geométricos. Esse tipo de aula proporciona a troca de conhecimentos entre os próprios
alunos, tornando o processo ensino-aprendizagem mais produtivo e prazeroso.

HUMANAS:
EMPOWERMENT "MELHORANDO A COMUNICAÇÃO INTERNA”
Jhones Cesar Correa da Silva
jhonescesar@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Jorge Rosa
O empowerment é uma via que permite melhorar a qualidade, a produtividade e,
consequentemente, o serviço prestado aos clientes. Consiste na delegação de autoridade
e de responsabilidade e favorece a criação de relações de confiança entre os
colaboradores das empresas. No fundo, trata-se de descentralizar poderes na cadeia
hierárquica de uma empresa, conferindo autonomia aos funcionários de modo a que eles
se mostrem aptos a diagnosticar, analisar e propor soluções no dia-a-dia. Baseando-se
na cooperação de todos os membros de uma organização, o empowerment tem como
objetivo máximo dar prioridade aos clientes. As origens sociais do empowerment
remontam a 1648, de acordo com o dicionário americano Webster's Ninth. Constitui
muito mais que um conceito de gestão uma vez que as suas raízes se encontram na
filosofia, na sociologia e na religião. Apesar de o conceito inicial de empowerment já ter
mais de três séculos, só em meados dos anos 80 começou a ser aplicado nas empresas.
Palavras-chave: RH

EMPOWERMENT
Jhones Cesar Correa da Silva
jhonescesar@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Orientador: Prof.ª Carolina Arantes
O empowerment é uma via que permite melhorar a qualidade, a produtividade e,
consequentemente, o serviço prestado aos clientes. Consiste na delegação de autoridade
e de responsabilidade e favorece a criação de relações de confiança entre os
colaboradores das empresas. No fundo, trata-se de descentralizar poderes na cadeia
hierárquica de uma empresa, conferindo autonomia aos funcionários de modo a que eles
se mostrem aptos a diagnosticar, analisar e propor soluções no dia-a-dia. Baseando-se
na cooperação de todos os membros de uma organização, o empowerment tem como
objectivo máximo dar prioridade aos clientes. O objetivo deste artigo é analisar o por
que da dificuldade de implantar o empowerment, está ferramenta que objetiva a
delegação de poder de decisão, autonomia e participação dos funcionários na
administração das empresas. Analisa-se o desenvolvimento do empowerment por meio
dos estágios evolutivos das áreas de gestão, das configurações organizacionais, das
estratégias competitivas, da gestão de recursos humanos e da qualidade. Palavra chave:
empowerment, estágios evolutivos das áreas de gestão, gestão de recursos humanos,
gestão da qualidade, estratégia empresarial.
Palavras-chave: Empowerment, estágios evolutivos das áreas de gestão, gestão de
recursos humanos

MARKETING EDUCACIONAL: UM ESTUDO COM EGRESSOS DE UMA
INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR NA CIDADE DE LORENA
Adalberto Gomes da Silva
ags.beto@hotmail.com
Centro Universitário Salesiano de Lorena - UNISAL
Clarissa Amaral
Kleber Cortez Follmann
Marcelo Augusto Costa Ferreira
Marcos Galvão Freire
Patrícia Marcondes Bangoim de Oliveira
Orientador: Profª. Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se neste trabalho formatar uma pesquisa buscando analisar comportamento de
mercado, por meio de um estudo detalhado sobre a colocação dos egressos de uma
Instituição de Ensino Superior, na cidade de Lorena - SP, nas turmas de 2.005 e 2.006,
no mercado de trabalho. O método utilizado é o de levantamento de dados primários
para obter informações estatísticas, conhecer o perfil socioeconômico e satisfação dos
mesmos me relação ao mercado de trabalho, como resultado de sua formação
acadêmica. Os principais resultados esperados são coletar os dados estatísticos visando
oferecer subsídios à Organização para que ela venha conhecer o perfil socioeconômico e
a situação mercadológica de seus formandos, ou seja, se os mesmos buscaram
desenvolver sua atividade profissional na ênfase escolhida, ou por uma questão de
mercado optaram por outra profissão, ou se os mesmos se encontram na informalidade.
A referida pesquisa pretende levantar questionamentos em relação ao mercado de
trabalho, quanto ao nível de ensino oferecido pela empresa aos egressos, demonstrando,
diante de sua visão, se o grau de ensino da Instituição de alguma forma contribui para
sua colocação profissional de maneira sustentável, e do mesmo modo buscar sua
opinião sobre algum outro ponto que poderia ser oferecido pela Organização aos alunos
que estão iniciando ou concluindo sua etapa na faculdade. Conclui-se que esta pesquisa
contribuirá com a empresa a fim de saber-se do diferencial que ela representa, sendo
este um facilitador para entradas no mercado de trabalho de novos formandos.
Palavras-chave: marketing global, marketing de relacionamentos, marketing de ensino,
egressos

CLARICE LISPECTOR EM 60 ANOS DE CRÍTICA
Eliana Nogueira Rodrigues
elroefero@uol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D´Ávila - FATEA
Flávia Pereira Carneiro
Jackeline Rodrigues dos Santos
Pollyana Vieira Oliveira
Rafael Lima Amador Loyolla Elyseu
Orientador: Prof. M. Sc. Élcio Luís Roefero
Investigar o olhar da crítica literária acerca dos escritos de Clarice Lispector é o foco de
nossa pesquisa. Desde que publicou, em 1944, o romance Perto do coração selvagem,
Lispector obteve um lugar de destaque no cenário das letras brasileiras. Importantes
estudiosos, como Antonio Candido, apontaram, na então estreante autora, notáveis
marcas de ruptura com o fazer literário que vigorava no país, sobretudo como a mais
séria tentativa de construir na Literatura Brasileira um romance intimista, psicológico,
marcado pelas pausas e hesitações, hoje fecundas marcas da prosa clariciana. Com uma
vasta fortuna crítica, a autora de A paixão segundo G.H. e A hora da estrela acumula
numerosos estudos, que transitam em diversas áreas de confluência da Teoria da
Literatura, como a crítica feminista, a abordagem social, o olhar psicanalítico, as leituras
filosóficas e as interpretações semióticas. A partir da década de 70, Clarice Lispector
desponta, ao lado de Machado de Assis e João Guimarães Rosa, como um dos
principais objetos de investigação na área de Estudos Literários nas universidades
brasileiras. Pesquisadores como Olga de Sá, Benedito Nunes, Berta Waldman e Nádia
Batella Gotlib sedimentaram, assim, a vasta fortuna crítica que, aos poucos, foi
acrescida dos trabalhos substanciais de Regina Pontieri, Yudith Rosenbaum, Lucia
Helana, Gilberto Martins, Emília Amaral e Dany Kanaan, entre outros que ajudaram a
delinear o perfil da mais importante escritora latino-americana.

Palavras-chave: Literatura Brasileira; Crítica Literária; Clarice Lispector

AVALIAÇÃO DO POSICIONAMENTO LOGÍSTICO E ORGANIZACIONAL
DO MUNICÍPIO DE LORENA: ENFOQUE NA GESTÃO COMERCIAL
Eriane Fialho de Carvalho
erianefcarvalho@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Rosinei Batista Ribeiro
O estudo deste projeto enfatiza a importância da logística incorporada nas organizações,
como ferramenta estratégica que visa o aumento da eficiência, reduzindo os custos e
dinamizando os processos de fabricação em toda cadeia de abastecimento, desde a
obtenção dos produtos até o ponto de consumo final. A problemática que originou essa
pesquisa científica teve como referência a ausência de dados estatísticos sobre a
logística integrada, fluxo e distribuição de cargas no centro urbano do município de
Lorena. A justificativa deste trabalho torna-se relevante pela divulgação do
conhecimento científico, formação de grupos de pesquisa e a criação do senso de
compromisso em relação aos estudos avançados na área de logística e administração de
materiais contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região
valeparaibana. Esse artigo tem como objetivo à investigação da real situação do
transporte do município caracterizando o fluxo de materiais das principais empresas
posicionadas no eixo central urbano, seguindo como proposta um planejamento
integrado em toda malha rodoviária da cidade. Os procedimentos determinantes para o
estudo e analise deste trabalho cientifico consiste nos seguintes parâmetros: condição
real da cadeia de abastecimento (recebimento, armazenamento e expedição), análise
geográfica e estatística do local em estudo, elaboração do questionário (enquete)
aplicado a logística integrada e gestão estratégica de materiais. A coleta dos dados
estatísticos de forma qualitativa e quantitativa realizado por meio da enquete em cinco
organizações de diferentes segmentos, analisará os vetores e a rotatividade de tráfego
urbano do município de Lorena. Os resultados esperados terão como foco à contribuição
nas melhorias quanto ao desenvolvimento da cidade no contexto logístico, que serão
alcançadas a partir da implementação do planejamento logístico junto ao plano diretor
da cidade.
Palavras-chave: Logística Integrada, Desenvolvimento Regional, Gestão de Materiais

COMO A IDENTIDADE DO CANTOR OU BANDA E CONTRUIDA PELA
CENOGRAFIA.
Mariana Amaral de Oliveira
mary_ao@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D‟Á vila - FATEA
Valeria Cleta Almeida da Fonseca
Orientador: Prof. Giane Carvalho
O objetivo do nosso trabalho mostrar o processo de concepção dos cenários. Como
chegar ao resultado final. Como olhar para determinado show e dizer que ele tem a cara
do artista. Mostrar como cada cor e elemento e colocado, qual o caminho para se chegar
ao resultado desejado. Enfim, passar por todo processo de criação e produção
cenográfica. Vamos nos aprofundar mais na área de cenografia, direção de arte,
fotografia e iluminação. Pois observamos ser uma área que não e muito aprofundada
pelo curso de Radio e TV, porque normalmente as pessoas que trabalham com
cenografia são de outras áreas como designer e arquitetura.
Escolhemos a MTV, pois no nosso ponto de vista, e uma emissora que traz uma grande
bagagem na criação cenográfica de musicais em geral, para televisão. Com isso,
poderemos observar a visão dos profissionais sobre essa concepção. Iremos analisar a
pratica e construir bases criticas e reflexão sobre trabalhos futuros.
A MTV possui 29 DVDs acústicos sendo que assistimos 20 e participamos da produção
cenográfica do último (Sandy e Junior), e teremos como base esse material para nosso
trabalho.
Palavras-chave: Cenografia, MTV, Processo de Criação.

GESTÃO EMPRESARIAL UTILIZANDO A FERRAMENTA ERPADEMPIERE: SISTEMAS INTEGRADOS OPEN SOURCE (FREE); MÓDULO
CLIENTES/FORNECEDORES
Cynthia Pereira Andreolli
cynthiaandreolli@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Ivan Pereira da Silva Sobrinho
Marilia Aparecida Coelho
Willian Douglas da Silva
José Hailton L. Filho
Orientador: Prof. Ronaldo Emerick Moreira
O objetivo desse estudo é integrar o Módulo de Clientes/Fornecedores, desenvolvido
com ferramenta ERP-ADempiere (Enterprise Resource Planning- uma arquitetura de
software que facilita o fluxo de informações entre todas as atividades de uma empresa,
como fabricação, logística, finanças e recursos humanos/ ADempiere- é um fork ou
divisão do projeto Compiere) com outros módulos, facilitando assim a utilização do
programa e do fluxo de informação entre os departamentos da organização. O módulo
de Clientes/Fornecedores será um cadastro que resultará em uma coletânea de dados,
um arquivo, que reunirá todas as informações possíveis, de seus clientes, seus
fornecedores potenciais envolvidos no processo de mercado, compartilhado entre os
demais módulos do sistema.
Palavras-chave: ERP - Enterprise Resource Planning, Adempiere, Clientes e
Fornecedores

UMA HISTÓRIA DO GRUPO DE CONTANDORES DE HISTÓRIAS DA
FATEA
Adriano do Prado Geronimo
juraci.faria@terra.com.br
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila – FATEA
Maria Cristina Marcelino Bento
Valéria Aparecida de Freitas
Liliane Cristina dos Santos Rocha Costa
Rosa Maria Borges Bastos

Orientador: Profa.Olga Aparecida Arantes Pereira e Profa.Juraci Conceição de Faria
O Grupo de Contadores de Historias da FATEA, iniciado em 2006, tem por objetivo
contribuir para a formação de educadores contadores de histórias. Nas reuniões
semanais, os componentes do grupo estudam a obra A Arte de Ler e Contar Histórias,
aprendem a contar histórias propostas por Malba Tahan e por outros escritores e a
planejar atividades didático interdisciplinares destinadas aos alunos da Educação
Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental. As reuniões, de uma hora de
duração, estruturam-se em três momentos: a) Teórico: estudo da obra A Arte de Ler e
Contar Histórias (Malba Tahan), da teoria da interdisciplinaridade e dos contadores de
histórias; b) Pedagógico: organização de atividades didático interdisciplinares
relacionadas às histórias infantis e destinadas aos alunos da Educação Infantil e dos
Anos Iniciais do Ensino Fundamental; c) Prático: contação individual e/ou coletiva das
histórias e relato de experiências dos componentes do grupo. Em 2006, foram
exploradas as histórias infantis de Malba Tahan: O Castelo Amarelo, O Aviãozinho de
Papel, A Estrelinha que ficou, A Glória do Sapo, O Plebiscito, O Coelho Retratista e O
Gigante Fabordão. Em 2007, além das histórias de Malba Tahan, outros autores
visitaram o Grupo de Contadores de Histórias da FATEA: Vera Lúcia Figueiredo (O
Jardim de Aninha), Ruth Rocha e Olavo Roth (Azul e Lindo). Apresentaremos O
Gigante Fabordão, uma das histórias com interferência criada por Malba Tahan, que
conta a estranha mania que este gigante possuía de colecionar ratos no bolso do colete e,
também, as atividades didático pedagógicas interdisciplinares planejadas para esta
história.
Palavras-chave: Contadores de Histórias, Formação de Professores, Malba Tahan

GESTÃO EMPRESARIAL UTILIZANDO A FERRAMENTA ERPADEMPIERE: SISTEMAS INTEGRADOS OPEN SOURCE (FREE); MÓDULO
FINANCEIRO.
Giuliano Bortolaci Duart
gsi.duarte@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA
Adalberto Pereira
Protasio Medeiros
João Paulo Kruchewsky
Valdir Rodrigues
Orientador: Prof. Ronaldo Emerick Moreira
O Módulo Financeiro de um ERP atende à área financeira da empresa, nas suas mais
diversas necessidades, controlando contas a receber, cobranças e recebimentos, contas a
pagar, agenda de pagamentos, movimentação de caixa e bancos, tesouraria e fluxo de
caixa, possibilitando através de diversos relatórios inseridos no contexto financeiro,
disponibilizar informações gerenciais da maneira mais adequada para a empresa,
auxiliando na tomada de decisões. E com isso nosso trabalho vem por documentar
pontos importantes nessa implantação, tais como: material e metodos utilizados no
desenvolvimento do sistema, principais funcionalidades e os resultados obtidos com a
implantação.
Palavras-chave: Erp-Adempiere - Modulo Financeiro

GESTÃO EMPRESARIAL UTILIZANDO A FERRAMENTA ERP-COMPIERE:
SISTEMAS INTEGRADOS OPEN SOURCE (FREE); MÓDULO R.H.
Thiago Rocha
thiagorocha84@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA
Alex S. Santos
Fabiana Nahorny
Mariana Helfer
Rita Bueno Silva
Orientador: Prof. Ronaldo Emerick Moreira
Um dos objetivos desse estudo é implementar um Sistema Integrado de Gestão numa
empresa de pequeno ou médio porte e verificar a sua funcionalidade como sistema
integrado de gestão. O software que iremos instalar é o ERP (Enterprise Resource
Planning) Compiere Módulo de Recursos Humanos, num microcomputador com
sistema operacional Windows XP.
Palavras-chave: ERP, Compiere, Recursos Humanos, Sistemas Integrados

AS EXPRESSÕES NOMINAIS ANAFÓRICAS NA CONSTRUÇÃO DE
PERSONAGENS - UM ESTUDO COM O DISCURSO LITERÁRIO
Rodolfo Meissner Rolando
rodolfomeissner@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA

Orientador: Profª Dra. Marlene Silva Sardinha Gurpilhares
Os PCNs preconizam o ensino de Língua Portuguesa a partir dos gêneros discursivos,
priorizando aqueles mais próximos do aluno. Na esteira dessa proposta, esta pesquisa se
justifica na medida em que tem por objetivo analisar as expressões anafóricas como
mecanismos argumentativos na construção de personagens, no discurso literário,
especificamente no gênero romance. Optamos pelo romance machadiano Dom
Casmurro e pela personagem Capitu. Como fundamentação teórica utilizamos a teoria
da Referenciação, que considera o "referente" como objeto do discurso, construído na
interação sóciocognitiva-interacionista. A (re)categorização é vista como um
mecanismo dinâmico ancorado no contexto cognitivo/enunciativo. Apresentamos ainda
uma visão geral do Realismo brasileiro, no qual se insere Machado de Assis.
Finalmente, analisamos as expressões nominais anafóricas, mostrando o seu papel na
construção da personagem Capitu.
Palavras-chave: Referenciação - gênero romance - Realismo machadiano - construção
de personagens

AS HISTÓRIAS INFANTIS DE MALBA TAHAN: UMA PROPOSTA
EDUCACIONAL PARA O CEMARI
Rosa Maria Borges Bastos
juraci.faria@terra.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA
Isabel Cristina Diniz Ferreira
Orientador: Prof.ª Juraci Conceição de Faria
As histórias infantis de Malba Tahan, tema central de nossos estudos no Grupo de
Contadores de Histórias da FATEA, tornaram-se o objeto de nossas pesquisas e das
ações educativas na obra social do Instituto Santa Teresa/FATEA, o Centro Educacional
Maria Rita Périllier - CEMARI. Resgatamos as histórias Infantis propostas pelo
educador brasileiro Júlio César de Mello e Souza Malba Tahan (1895 – 1974) em sua
obra A Arte de Ler e Contar Histórias (1964) para serem narradas às crianças que
participam da Oficina de Contadores de Histórias do CEMARI. Nste trabalho, inserido
no contexto metodológico de pesquisa-ação, relatamos a história da fundação do
CEMARI, as oficinas de seu Projeto Brincando e Aprendendo, as crianças atendidas em
2006 e as atividades didático pedagógicas interdisciplinares aplicadas a partir de quatro
histórias infantis de Malba Tahan: O Castelo Amarel, O Aviãozinho de Papel, O Coelho
Retratista e A Estrelinha que ficou.
Palavras-chave: Histórias Infantis, Malba Tahan, Centro Educacional Maria Rita
Périllier

COMUNICAÇÃO EDUCACIONAL, UM RECURSO PARA
APERFEIÇOAMENTO ENTRE ALUNOS E PROFESSORES DE 2º GRAU
Diego Misael da Silva Motta
dieggomotta@yahoo.com
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA
Orientador: Prof.ª Benedita Hirene de França Heringer
Este trabalho teve por objetivo estudar as relações de comunicação entre alunos e
professores de uma Instituição Educacional de 2º Grau. Dentro dos processos de
comunicação a atenção voltada a esta pesquisa compete ao lado educacional, sendo a
dificuldade encontrada nesta Instituição em que professores e alunos têm em relacionarse, trazendo resultados que implicam num declínio no aprendizado. Foi realizada uma
pesquisa nas dependências de um Estabelecimento de Ensino de 2º Grau, localizado na
cidade de Lorena em dois questionários, no qual foram divididos em duas partes
separadas: A-(Auto-Avaliação de professores) para professores e B-(Avaliação de
professores), para alunos. Os resultados apontaram; para que haja melhoria e que o
professor apresente maior atenção para com os alunos no quesito de abordar as aulas
com mais criatividade, atenuando também para com a criatividade dos alunos,
apresentar momentos descontraídos para melhor entendimento da disciplina,
proporcionando bom humor, amizade e companheirismo dentro de sala de aula.
Conclui-se que pelos resultados, os professores precisam dar mais atenção aos alunos,
principalmente no fato de deixar as aulas mais interessantes, atendendo as necessidades
destes com ampla vontade de querer aprender, tendo criatividade, interesse e
responsabilidade para obter o sucesso educacional.
Palavras-chave: Comunicação Educacional, Relações Interpessoais, Religiosidade na
Educação

MARKETING DE SERVIÇOS: UM ESTUDO DA SATISFAÇÃO DOS
CLIENTES EM UMA CLÍNICA MÉDICA EM GUARATINGUETÁ
Daniele Bianca Santos Rezende
danibiancarezende@yahoo.com.br
Centro Universitário Salesiano de Lorena - UNISAL
Tatiana Corrêa de Oliveira
Debora de Oliveira Simoura Tobias Lima
Vanessa Cristina da Silva Rodrigues
Fernanda Aparecida Zanim de Oliveira
Thalita Pinho da Silva Prado
Orientador: Prof.ª Eloisa de Moura Lopes
Resumo O objetivo dessa pesquisa é verificar a satisfação dos consumidores de uma
clínica médica, que disponibiliza os serviços de consultas, análises laboratoriais e
fisioterapia, situada na cidade de Guaratinguetá. O método escolhido foi o levantamento
de dados primários por meio de questionário com perguntas abertas e fechadas onde
será apresentado o perfil do informante, a necessidade e satisfação dos mesmos, a
análise será quantitativa e qualitativa. Os principais resultados esperados são: saber por
que o cliente escolheu a clínica, porque utiliza um serviço e não outro e ainda saber o
que poderá ser melhorado em questão ao atendimento. Conclui-se que a pesquisa pode
ajudar no posicionamento da empresa no mercado, mantendo seus clientes e atraindo
novos, por meio do aumento da satisfação dos mesmos e fidelização.
Palavras-chave: Marketing, Marketing de serviços, Marketing na área de saúde

MARKETING DE VAREJO: ATENDIMENTO AO CLIENTE, FIDELIZAÇÃO
E SUCESSO PARA A ORGANIZAÇÃO.
Thiago Garcia de Menezes
thiagogarciaa@yahoo.com.br
Centro Universitário Salesiano de Lorena - UNISAL
José Guilherme Antunes Carvalho
Gustavo Alagão Camargo
Paulo Rubens A. M. de Vasconcellos
Orientador: Prof.ª Eloísa de Moura Lopes
O objetivo da pesquisa é entender e evidenciar todos os aspectos do atendimento ao
consumidor, relacionando-a com a criação de valor para os mesmos, fidelizando os
clientes já existentes e conquistando novos, descobrindo falhas no atendimento e como
alcançar o sucesso no negócio. A principal meta desta pesquisa é definir o marketing de
varejo em diferentes empresas do Fundo do Vale do Paraíba e analisá-las para levantar
os aspectos semelhantes e diferentes para cada setor específico. O método utilizado será
o exploratório com levantamentos de dados primários e secundários, com análises
qualitativas e quantitativas com o uso de um questionário com perguntas fechadas e
abertas, na qual será apresentado o perfil do informante e a necessidade e satisfações
dos mesmos. Esperam-se como principais resultados da pesquisa: definir as áreas que
possam ser melhoradas nas empresas em questão, aumentar a qualidade de atendimento
e fluxo de pessoas criando valor para elas, descobrir as necessidades das pessoas não
observadas ainda, como elas gostariam de ser atendidas e quais suas principais opiniões
e exigências a respeito do atendimento diferencial da empresa. E por fim descobrir se
existe um padrão para um bom atendimento nos três seguimentos. Portanto, pretende-se
concluir que um atendimento com excelência é importante para o crescimento e sucesso
da organização.
Palavras-chave: Marketing de Varejo, atendimento ao cliente, fidelização e sucesso

MARKETING DE SERVIÇO: UM ESTUDO DE CLIMA ORGANIZACIONAL
EM UMA CASA DE SAÚDE NA CIDADE DE CACHOEIRA PAULISTA
Renato André Pinto Olivares
renatolivares@yahoo.com.br
Centro Universitário Salesiano de Lorena – UNISAL
Lauro Teodoro de Azevedo
Sergio William Santos Nunes da Costa
Orientador: Profª. Eloisa de Moura Lopes
Primeiramente objetivo da pesquisa é saber sobre a satisfação dos funcionários da
administração da casa de saúde na cidade de Cachoeira Paulista. Que algum tempo era
dita como uma Casa de Saúde falida, mas, porém agora voltou com sua atividade
principal com grande ajuda da prefeitura. O Método utilizado é o exploratório com
levantamentos de dados primários e secundários por meio de questionários com
perguntas abertas e fechadas para identificar o perfil do informante e a satisfação dos
mesmos. Ao decorrer da pesquisa ira-se verificar o clima organizacional, e também
saber sobre os clientes internos, e seus serviços prestados, e qual o tipo de intervenção
da prefeitura sobre o serviço da casa de saúde. Enfim, buscar soluções para os
problemas encontrados e identificados, com o intuito de contribuir para a melhoria dos
serviços prestados.
Palavras-chave: Marketing, marketing de serviço, clima organizacional, santa casa

A METALINGUAGEM NO PÓS SCRIPTUM DE JOSÉ DE ALENCAR
Ricardo Alexandre Borges Ribeiro
rabribeiro@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA
Larissa Galdino Marques
Patrícia Aparecida Marques
Tálita Suelen de Oliveira
Orientador: Profª. Shirley Cabarite da Silva
O objetivo deste trabalho é resgatar no pós-scriptum da obra de José de Alencar “
Diva”, marcas da mentalidade do escritor sobre questões relacionadas ao uso da língua
nacional no Brasil. Isto por que, como se sabe, nesse país, os escritores da geração de
Alencar não dispunham de liberdade para incluir em suas obras literárias discurso com
estrutura ou palavras não autorizadas pelos gramáticos e/ou críticos literários. A grande
celeuma que se instaura na época, representa documento de grande valor enquanto
pensamento lingüístico sobre o idioma falado pelo povo brasileiro. Daí a importância
dessa pesquisa. Pretendemos, a partir do trabalho de Gladstone Chaves de Melo e de
Edith Pimentel, investigar mais demoradamente o documento em questão.
Palavras-chave: Metalinguagem, língua ,discurso

MARKETING DE SERVIÇO: UM ESTUDO EM UMA EMPRESA QUE
PRESTA SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NA CIDADE DE
GUARATINGUETÁ
Adriano Francisco Zappa
adrianozappa@ig.com.br
Centro Universitário Salesiano de São Paulo - UNISAL
Benedito Ulisses Vieira Fernandes
Alexandre Moreira
Orientador: Profª. Eloisa de Moura Lopes
Este trabalho tem como objetivo mostrar o grau de satisfação dos clientes na cidade de
Guaratinguetá referente ao serviço prestado pela empresa ex-som, através de análise
qualitativa e quantitativa; usando questionários abertos, fechados e semi-aberto
mostrando seu perfil; e como principal resultado esperado a satisfação do cliente
referente à qualidade do som, atendimento, acessória e valores. O mercado de trabalho
neste segmento mostra muita concorrência, onde a empresa necessita de diferenciais
para ganhar o mercado e cada vez mais se solidificar, e esta pesquisa será de grande
relevância para a empresa ter o feedback de seu atendimento, buscando cada vez mais a
satisfação dos clientes. Hoje o cliente está cada vez mais exigente no seguimento de
qualidade do som, atendimento, seguir o tempo (cronograma) e outros. Esta pesquisa
mostra na íntegra os resultados da empresa ex-som como um todo, (equipamentos,
layout, pessoal e atendimento). Com esta pesquisa e os feedback dos clientes com
certeza será um grande material de uso em toda a empresa, desde os montadores das
caixas (qualidade) bem como os operadores (qualidade e layout) e os atendentes
(atendimento personalizado com instrução de uso dos equipamentos e suas funções,
bem como a sugestão de testar todo o equipamento antes dos eventos). Conclui-se que
ao fazer esta pesquisa é de grande importância para a empresa entrar mais preparada e
com mais diferencial em atendimento e outros, para concorrer no mercado.
Palavras-chave: Marketing de serviço. Satisfação do cliente. Atendimento ao cliente

MARKETING SERVIÇO: UM ESTUDO NUMA EMPRESA DE SOFTWARES
NA CIDADE DE CRUZEIRO
Filipe Cantão Alves Pinto
filipecan@gmail.com
Centro Universitário Salesiano de Lorena - UNISAL
Fábio Fernandes Costa Chagas
Walace Neves Castilho
Patrick Dantas Nogueira Barbosa
Douglas Lemes
Glauco Gustavo da Silva e Silva
Orientador: Profª. Eloísa de Moura Lopes
A pesquisa tem como objetivo entender melhor o comportamento, necessidade,
expectativas e satisfação dos clientes no segmento de Softwares Contábeis. Tem-se
como base o banco de dados de clientes da empresa Alfa onde serão realizados tais
estudos, na cidade de Cruzeiro. O método utilizado será o exploratório que se dará com
o levantamento de dados primários e secundários,por meio de informações obtidas com
questionários abertos e fechados com os clientes em potencial, afim de identificar as
questões a serem abordadas respondendo assim as problemáticas envolvidas nessa
pesquisa. Os principais resultados esperados são: primeiramente o cliente movido pela
necessidade de procurar um sistema que processe seus dados de forma eficaz, a pesquisa
procura mostrar quais as principais necessidades dos clientes e o que origina tais
necessidades. Ao adquirir o sistema informatizado o cliente obviamente tem algumas
expectativas que precisam ser supridas e que devem fazer parte do conteúdo. O perfil do
cliente é uma questão a ser esclarecida com esta análise. Qual o comportamento do
cliente? Quais são suas atitudes e comportamentos quando tais necessidades não são
atendidas? O estudo desse comportamento fará com que visualizemos quais as
ferramentas para tornar este comportamento que muitas vezes é negativo em ponto
positivo para a organização. Conclui-se por fim como satisfazer os clientes, e analisar o
pós-compra, conquistando assim novos com todo esse conjunto funcionando em perfeita
harmonia.
Palavras-chave: Marketing serviço, Marketing cliente, Marketing relacionamento,
Software Contábil, Satisfação

BELEZA COMO FATOR MOTIVACIONAL
Bruna Marcelle Bastos de Sousa
brunambsousa@gmail.com
Centro Universitário Salesiano de Lorena – UNISAL
Orientador: Profª. Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se na pesquisa mostrar que saúde é mais importante que a beleza. É fazer
entender que não se pode brincar com sua saúde para ficar mais perfeita. Ser perfeita e
não saudável, de que adianta? Vamos abordar o tema CABELOS LISOS, como
finalidade de entender o porque de tanta necessidade de obter um liso perfeito, a que
preço se paga para ter esse sonhado Liss-Hair. A pesquisa será feita em campo com
questionários, aborda-se o método exploratório a fim de verificar como as mulheres
adotam esse liso, se utilizam chapinha, escova progressiva, definitiva e alisamento em
geral. Quais as orientações que essas mulheres obtêm sobre o malefício e o mecanismo
desastroso que pode causar para a sua saúde ao fazer uma progressiva ou alisamento. A
conscientização deste assunto para com mulheres fanáticas em ser bela o tempo todo é
muito importante, mais a beleza é uma variável, pois todas as mulheres são dotadas de
belezas naturais. Os temas em questão levantados ajudaram as mulheres a descobrir a
verdadeira essência que possui sem precisar se matar ao poucos para ter o que acredita
ser fundamental para sua vida e sua beleza.
Palavras-chave: Beleza

MEDICAMENTOS GENÉRICOS: UMA PESQUISA COM OS CLIENTES DE
UMA FARMÁCIA NA CIDADE DE LORENA
Anelize Coura da Silva
anelize_coura@yahoo.com.br
Centro Universitário Salesiano de Lorena – UNISAL
Sheila Renata Martins dos Santos
Suleima Giacometti
Tatiana Velozo Danziger
Valquíria de Cássia Ribas Balbino
Orientador: Profª. Eloisa de Moura Lopes
O objetivo dessa pesquisa é evidenciar o posicionamento atual dos genéricos na mente
dos consumidores da Farmácia X. A farmácia considerada está localizada na cidade de
Lorena, no interior do estado de São Paulo. Para tanto serão realizados levantamentos
de dados por meio de questionários, abertos e fechados, a serem aplicados junto aos
consumidores da Farmácia citada. Os questionários serão formados de maneira a
fornecerem informações necessárias para análise, sobre as características demográficas,
psicográficas e comportamentais dos indivíduos. Evidenciando características como
idade, sexo, renda mensal, comportamento de compra, freqüência, entre outras. Além do
objetivo central da pesquisa, a partir da análise dos dados coletados, será possível obter
informações secundárias como a aceitação, o nível de conscientização o perfil dos
consumidores potenciais, entre outras. As informações encontradas basearão a
conclusão da pesquisa. Espera-se encontrar evidências, de que ainda hoje, os genéricos
não gozam de um bom posicionamento na mente desses consumidores. Confirmando a
hipótese central da pesquisa: de que ainda existe preconceito entre a população. Com a
análise que será feita em segundo plano, será possível classificar as opiniões conforme
as características dos informantes.
Palavras-chave: Marketing Global, Marketing de relacionamento, Marketing de
atendimento ao cliente, Medicamentos

SATISFAÇÃO DO CLIENTE: UM ESTUDO EM UMA LOJA NA CIDADE DE
LORENA
Michelle Maria dos Santos Daniel
mizinha5006@yahoo.com.br
Centro Universitário Salesiano de Lorena - UNISAL
Beatriz Pinto de Oliveira
Luciana Augusto dos Santos
Paula Carolina Ribeiro Lopes
Orientador: Profª. Eloisa de Moura Lopes
RESUMO SATISAFAÇÃO DO CLIENTE O objetivo da pesquisa é a satisfação do
cliente que compra mercadorias para suas necessidades básicas, suas opiniões e seus
comportamentos de compra; focando o atendimento diferenciado. Faz-se uma pesquisa
de opiniões utilizando um questionário aberto e fechado; com a finalidade de satisfazer
o cliente não só pela compra que adquiriu, mas também por suprir suas vontades e
desejos em ser bem atendido. O local escolhido é a Stattus Comércio de Calçados, que
se localiza em Lorena. Com esta pesquisa ira-se descobrir os vários tipos de clientes e
seus métodos de compra; Mostra-se aos gerentes uma nova implementação e mudança
para que assim aumente sua credibilidade e seu bom atendimento fazendo com que o
cliente retorne a loja relatando as melhorias. Com isso da-se à alternativa da
implantação do pós - venda que é um dos métodos que estão sendo utilizados nas
organizações para atingir a fidelidade do cliente; um exemplo é a utilização dos
telefones. Com essa pesquisa tem-se a noção de saber realmente o que o consumidor
está procurando para suprir suas necessidades, pois quando o cliente se desloca até o
estabelecimento comercial, não procura suprir somente o que necessita, mas também
espera ser bem atendido, tendo condições acessíveis e praticidade quanto à forma de
pagamento. Assim as empresas tende estar preparadas para atender esse público
inovador e com isso obter e fornecer resultados eficientes e eficazes para a satisfação do
cliente.
Palavras-chave: atendimento ao cliente - satisfação- marketing de serviço

MARKETING DE RELACIONAMENTO: O ESTUDO DO CLIMA
ORGANIZACIONAL NA CASA DE SAÚDE DE LORENA
Estela Coelho
estellacoelho@hotmail.com
Centro Universitário Salesiano de Lorena - UNISAL
Priscila Suveges Ayres Estácio
Julia Fortes Marques
Adriana G. Sousa Raimundo
Naura Kat T. Santos
Suelen Apda. de Oliveira
Orientador: Profª. Eloisa de Moura Lopes
O objetivo principal é verificar o clima organizacional e dar relevância a equipe
Administrativa de uma casa de saúde na cidade de Lorena. O método utilizado será o
exploratório, e o instrumento de pesquisa é o questionário com perguntas abertas e
fechadas e a análise qualitativa e quantitativa que auxiliará na estratificação da coleta de
dados. Os principais resultados esperados são: a descoberta do relacionamento entre
clientes internos e a instituição e sua interferência no comportamento do cliente externo.
Conclui-se que um estudo dessa natureza possa contribuir para o melhor relacionamento
dos clientes internos e que essas melhorias possam ser benéficas a sociedade.
Palavras-chave: Marketing de relacionamento,clima organizacional,clientes
internos,saúde e comportamento do cliente

MARKETING DE SERVIÇO: ESTUDO REALIZADO EM UMA ÁREA DE
ALIMENTAÇÃO DE UMA UNIVERSIDADE DA CIDADE DE LORENA
Raphaela da Silva Mota
raphaelamota@yahoo.com.br
Centro Universitário Salesiano de Lorena – UNISAL
Tânia Cardoso de Moura
Tatiana Vieira Jannuzzelli
Anderson dos Reis Marques
Orientador: Profª. Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se nesta pesquisa avaliar a opinião dos alunos de uma faculdade em Lorena,
em relação sua área de alimentação, quanto ao atendimento, preços, qualidade,
variedade dos produtos vendidos e espaço físico. O método utilizado para a realização
desta pesquisa será o exploratório, pois não existem estudos específicos na região, o
instrumento utilizado será o questionário com perguntas abertas e fechadas e a analise
será quantitativa e qualitativa e os principais resultados esperados são: que os alunos
estejam satisfeitos com o que é oferecido. Conclui-se com essa pesquisa identificar as
necessidades dos clientes, esperando assim supri-las.
Palavras-chave: Marketing Global, Marketing de atendimento ao cliente, Marketing de
relacionamento

A LEITURA E SUAS ABORDAGENS - UMA PROPOSTA DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Roberta Maria de Paula Costa Silva
tradutorasilva@ig.com.br
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA
Orientador: Profª. Shirley Cabarite da Silva
Este trabalho tem por objetivo apresentar as várias abordagens referentes à Leitura. A
partir daí, focalizamos a proposta de autores que defendem o conceito do ato de ler
numa linha psicolingüística, outros a partir de abordagem cognitivo-interacionista e
ainda, contrapondo-se a tais posições, a visão fenomenológica da leitura. A idéia aqui é
confrontar as propostas, a fim de estabelecer entre elas pontos em comum e conflitos.
Para isso, propomos, a partir de levantamento de literatura, analisar as idéias baseadas
na corrente moderna da lingüística para contribuir com a elaboração de material de
ensino de leitura.
Palavras-chave: Leitura e Escola

EMÍLIA E ALICE NO PAÍS DA GRAMÁTICA E DAS MARAVILHAS
Renata Gabriela Dias da Silva
renataketlin@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA
Orientador: Prof.ª Shirley Cabarite da Silva
A proposta desta pesquisa é analisar a ocorrência da Intertextualidade na obra de
Monteiro Lobato “ Emília no País da Gramática”. É sabido que o escritor não só
prefaciou obras diversas, como também traduziu muitas delas, numa época(primeiro
quartel do século XX) em que os livros, no Brasil, eram objetos de luxo. Isso significa
dizer que poucas pessoas privilegiadas tinham acesso a eles. A maioria era importada de
outros países. Considerando tais assertivas, defendemos a idéia de que “Emília no País
da Gramática” constitui Intertexto da obra de Lewis Carrol “ Alice nos Páis das
Maravilhas”. Logo buscamos assinalar nas duas obras pontos em comum, já que Lobato
foi o tradutor da obra em língua portuguesa.
Palavras-chave: Intertexto, Monteiro Lobato, Emília

A HISTÓRIA DA CRIAÇÃO DA EMBALAGEM DO OMO
Felipe Marcondes M. Alves
felipe.marcondes19@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila – FATEA
Debora Miranda Gonçalves
Pedro Azevedo de Queiroz
Elder Roberto Lopes da Silva
Jessica Cette Gomes
Orientador: Prof.ª Shirley Cabarite da Silva / Prof. Luiz Fernando Gorni
O objeto do painel é expor em ordem cronológica a primeira embalagem do sabão em
pó OMO até hoje. E mais: mostrar a interferência da história e da cultura na criação das
embalagens. O que vem justicar o projeto é o fato de ele apontar, de forma ilustrativa, o
empreendedorismo e a propaganda vinculados ao tipo de mentalidade do consumidor.
Em outras palavras, buscamos deixar evidente a relação da embalagem com o sucesso
do produto.
Palavras-chave: Embalagem Omo criação

PLANO DE NEGÓCIO: MATRIZ SWOT COMO INDICADOR DA
VIABILIDADE DE CRIAÇÃO DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CURSO
PRÉ-VESTIBULAR
Fábio Ricardo de Oliveira Siqueira
siqueiraselva@ig.com.br
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Priscilla Rodrigues de Oliveira Costa
Henio Fontãoi
Orientador: Prof.ª Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se nesta pesquisa a verificação da viabilidade de criação de uma instituição de
ensino, curso pré-vestibular e tem como espaço de análise a cidade de Lorena-SP e o
negócio é conhecido como Curso Pré-vestibular Antares. O método utilizado é o
levantamento de dados primários, com aplicação e analise da matriz swot apontando
pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Nesse cenário dentre os principais
resultados encontrados estão: um serviço de qualidade por meio de um bom corpo
docente e uma boa metodologia pedagógica, criando um peso relevante na escolha entre
as instituições existentes no mercado na hora da opção do cliente. Conclui-se que os
pontos fortes observados no curso Antares, com relação custo/benefício, forte corpo
docente, alto nível de material didático e o ótimo atendimento são preocupações
constantes do mercado, havendo necessidade de permanente monitoramento para a
antecipação de mudanças e ações dos concorrentes, descoberta de potenciais e o
desenvolvimento de novos processos que afetem o negócio positivamente. Sendo assim,
cresce de importância o emprego da matriz Swot na medida que serve como ferramenta
para apontar as atividades e os procedimentos a serem desenvolvidos, para o
estabelecimento de um grande diferencial junto ao mercado de curso Pré-vestibular num
ambiente de alta competitividade.
Palavras-chave: Marketing – Curso Pré-vestibular – Plano de Marketing – Plano de
Negócio

PLANO DE NEGÓCIOS: UM ESTUDO DA IMPLEMENTAÇÃO DA EMPRESA
CENTER FESTAS NA CIDADE DE LORENA
Adriana Carla dos Santos Gonçalves
adriana@adm.eel.usp.br
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Camila Daniéle de Godoi Conceição
Cristiano Gonçalves de Oliveira
Renata Nogueira Costa
Henio Fontão
Orientador: Prof.ª Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se nesta pesquisa a análise de oportunidades para a implementação de uma
empresa no ramo de eventos, o negócio será na cidade de Lorena e tem como marca
Center Festas. O método utilizado é o levantamento de dados primários, com a
aplicação da Matriz Swot para analisar pontos fortes e pontos fracos, ameaças e
oportunidades do mercado. Sendo assim os principais resultados encontrados são:
localização, especialização, qualidade, e parcerias e os pontos fracos, tradição,
fornecedores, despesas, cidade. A empresa precisará estar interagindo com escolas,
faculdades, igrejas e estabelecimentos em geral, procurando mostrar uma autenticidade
dos serviços oferecidos por meio da qualidade. Conclui-se que o investimento
necessário chega a R$ 200.000,00, e ainda pode-se dizer que as chances deste negócio
dar certo são grandes, afinal é a única empresa na cidade e região que abrange todos os
setores de festas e eventos. Tem-se certeza de que sua festa é um momento único e tudo
tem que estar perfeito. Para isso esta entrando no mercado para conquistar o público
diferenciado, tais como pequenas e grandes empresas, escolas, igrejas, público em geral.
Assim ganhar lugar no mercado e atingir excelência no atendimento aos clientes.
Palavras-chave: Plano de Negócio. Plano de Marketing. Eventos. Festas.

PLANO DE NEGÓCIO: UM ESTUDO DE VIABILIDADE PARA
IMPLANTAÇÃO DE UM CYBER CAFÉ
Daniel Luiz Rosa Kanno
danielkanno@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Kely Fabiana Paes de Mello
Nadia Patricia Albano da Silva
Rodrigo Lopes
Maria Rita de Souza Lopes Avelar
Lilian da Silva Andrade
Rosemary Almeida
Orientador: Prof.ª Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se nesta pesquisa um estudo de viabilidade econômica da implantação de um
cyber café focando os universitários da FATEA, Colégio Genesis e Colégio Drumonnd,
o espaço de análises são as proximidadades da Faculdade e o empreendimento será
conhecido como Sprinter Cyber Café.O método utilizado é o levantamento de dados
primários com a aplicação da matriz SWOT para analizar pontos fortes e fracos,
ameaças e oportunidades. Neste cenário os principais resultados são as deficiências de
nossos concorrentes, a grande necessidade por parte dos universitários de se ter um
espaço amplo, agradável e que ofereça a prestação de serviços de locação de
computadores com acesso a internet, que possua uma boa estrutura e atendimento com
qualidade.
Palavras-chave: plano de negócio, plano de marketing e cyber café

GESTÃO EMPRESARIAL E CONTROLE "EMPRESAS COMER&COMER"
João Marcelo Dos Santos Ribeiro
joaom_paris@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Nalba Angélica Sene
Dayana Ap de Sousa Moura
Gisele Salgado de Siqueira
Renato Augusto de Camargo Merlo
Luiz Fernando Franqueira Coelho
Orientador: Prof.ª Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se nessa pesquisa um estudo da viabilidade economica da implantação de uma
cozinha industrial, focando o fornecimento de refeições balanceadas e saudáveis para
empresas, o espaço de análise é a cidade de Lorena e a cozinha será conhecida como:
Comer&Comer. O método utilizado é o levantamento de dados primários, com a
aplicação da Matriz SWOT para analisar pontos fortes e pontos fracos, ameaças e
oportunidades. Neste cenário os principais resultados encontrados é a infra-estrutura
significativa que o município de Lorena oferece aos setores industriais e comerciais,
possibilitando a captação das mesmas como clientes em potencial. Conclui-se que o
estudo contribuirá para a implantação favorável de uma cozinha industrial num mercado
promissor e de grande potencial de investimento.
Palavras-chave: plano de negócio, plano de marketing e cozinha industrial

CONSTITUIÇÃO E INSERÇÃO DE UMA ORGANIZAÇÃO PRESTADORA DE
SERVIÇOS VOLTADA PARA SELEÇÃO E RECRUTAMENTO DE MÃO DE
OBRA ESPECIALIZA NA CIDADE DE GUARATINGUETÁ.
Fabio Luiz dos Santos
fabio_guapora@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Simone Aparecida B. B. Verreschi
Lusinete de Andrade
Maria Emilia Satim
Tatiana Maria dos Santos
Henio Fontão
Orientador: Prof.ª Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se ingressar no mercado com uma empresa prestadora de serviço focando o
recrutamento e seleção, treinamento e assessoria. O espaço de análise é a cidade de
Guaratinguetá, a empresa será conhecida como RH Confiance Assessory. O método
utilizado foi o levantamento do segmento de mercado juntamente com a análise Swot.
Analisando a necessidade de uma empresa especializada com comprometimento, preço
e localização favorável à região. Detecta-se a oportunidade de inserir no mercado uma
organização no nível tecnológico e qualificado que se destaca no desenvolvimento do
Vale do Paraíba. Tendo como ameaças os concorrentes e os custos. Diante deste cenário
os principais resultados para viabilizar a empresa é o investimento R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) e conclui-se que ser uma organização diferenciada capaz de acompanhar e
atender a visível deficiência de recolocação de recrutamento e seleção no mercado
competitivo que estamos inseridos.
Palavras-chave: Recursos Humanos. Recrutamento e Seleção. Assessoria

CENTRO CULTURAL ARTE NA MELHOR IDADE
Gisele Aparecida Fabiano
giselifabi@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Patricia Aparecida Souza
Ana Carolina de Oliveira Carvalho
Tamires Martins Rodrigues
Elenice Cássia da SIlva
Andrezza Oliveira Antunes
Orientador: Prof. ª Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se nesta pesquisa um estudo da viabilidade econômica da implantação de um
centro de lazer, focando a terceira idade. O espaço de análise é a cidade de Lorena e o
centro será conhecido como Arte na Melhor Idade. O método utilizado é o levantamento
de dados primários com aplicação da matriz swot para analisar pontos fortes e fracos,
ameaças e oportunidades. Neste cenário os principais resultados encontrados são:
incentivo a projetos culturais através da lei rouanet, público alvo correspondente a quase
20% de toda a população do município, carência de atividades culturais voltadas para
esse público, aproveitamento da diversidade cultural do vale histórico, possibilidade de
parcerias com entidades públicas ou privadas que desenvolvam programas de
responsabilidade social, baixo poder aquisitivo da população acima de 50 anos.
Conclui-se que um estudo dessa natureza possa contribuir para o desenvolvimento local
possibilitando entretenimento para a terceira idade e geração de renda e emprego.
Palavras-chave: Terceira idade. Plano de Negócio. Plano de Marketing

PLANO DE MARKETING: DAY SPA FLOR DE LÓTUS
Rafael Uchoas Lopes Figueira
rafael.uchoas@itelefonica.com.br
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Everton Rodrigues da Silva
Matheus Cipriano Mena
Débora Satim Ribeiro
Jóyce Longuine Vieira Gomes
Henio Fontão
Orientador: Prof.ª Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se nesta pesquisa um estudo da viabilidade econômica da implantação de um
centro de estética focando um publico alvo de homens e mulheres com faixa etária entre
20 e 70 anos. O espaço de analise é a cidade de Cachoeira Paulista e cidades vizinhas e
o centro será conhecido como Day Spa Flor de Lótus. O método utilizado é o
levantamento de dados primários e secundários com a aplicação da Matriz Swot para
analisar pontos fortes e fracos, ameaças e oportunidades. Neste cenário os principais
resultados encontrados são : possui-se ótimas instalações, em área totalmente urbana.
Este ramo de atividade, nesta cidade e localidades próximas ainda está começando a se
expandir o que não oferece expressiva concorrência, além disso, o crescente mercado de
estética possui cada vez mais adeptos e um vasto publico em potencial. Acredita-se em
uma flexibilidade operacional que de apoio às necessidades individuais de equilíbrio
entre trabalho e vida pessoal. Busca unir tratamentos de qualidade, profissionais
capacitados, aparelhos de ultima tecnologia e preços que todo trabalhador pode pagar.
Porem identifica-se algumas dificuldades: o custo de implantação e manutenção é
elevado e também e também apresenta carência de mão de obra qualificada nesta área
de atuação. Conclui-se que se trata de um projeto com custo de investimento bastante
alto, porém com o passar do tempo, trabalhando com os conceitos básicos de valores
profissionais, atendimento de qualidade e trabalhando-se com propaganda do
estabelecimento, se firmará como conceito em lucro, inovação, imagem e segurança.
Palavras-chave: Estética. Plano de Marketing. Spa

PLANO DE MARKETING : SPORTS O MELHOR EM PRODUTOS
ESPORTIVOS
Fabiana Aparecida de Olivera
biana1986@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Alexandra Aparecida de Campos
Otávia Gonçalves de Carvalho Silva
Fernanda Auxiliadora Calderaro
Henio Fontão
Orientador: Prof. ª Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se nesse estudo a viabilidade econômica de uma empresa no ramo de esportes,
visa consolidar no mercado de artigos esportivos, atendendo interessados em: confecção
esportiva, equipamentos para natação, acessórios para tênis, squash, basquete, vôlei,
futebol, etc, sempre preocupada em oferecer o que há de melhor aos clientes.
Oferecendo também produtos para todos os bolsos e gostos, desde a camisa usada pelo
tenista número 1 do Mundo, até a camisa do time de futebol mais popular do País.
Possuí como único concorrente a loja “O Camiseiro”, uma loja de tradição na cidade de
Cruzeiro. O método utilizado foi o exploratório com levantamento de dados primários e
analise swot, e os principais resultados encontrados são: um atendimento diferenciado,
qualidade, inovação no ramo, e um bom preço, pode-se destacar no comercio e
conquistar clientes de todas as idades. Contando assim com a satisfação do cliente, que
o levará a fazer a melhor propaganda que é feita boca à boca. Enfim, pretende-se buscar
manter uma flexibilidade viável dos objetivos, habilidades e recursos enquanto mantém
um compromisso com o lucro e o crescimento e a nossa missão.
Palavras-chave: Plano de Marketing .Produtos Esportivos.Plano de Negócio

AS EXPRESSÕES NOMINAIS ANAFÓRICAS E O DISCURSO
JORNALÍSTICO - UM ESTUDO COM OS GÊNEROS: EDITORIAL E
CRÔNICA JORNALÍSTICA
Fábio Augusto Guimarães
fabioo.guimaraes@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Orientador: Prof.ª Dr. Marlene Silva Sardinha Gurpilhares
Considerando a função dos gêneros discursivos na comunicação, tanto escrita com oral,
e, conseqüentemente, a sua importância no ensino-aprendizagem de Língua Portuguesa,
este trabalho se justifica, ao propor uma análise das expressões nominais anafóricas,
como mecanismos argumentativos nos gêneros citados. O critério de escolha desses
gêneros deve-se ao fato de sua rara utilização no ensino. Teoricamente, o trabalho se
sustenta numa abordagem histórica dos gêneros discursivos; do discurso jornalístico,
com prioridade para o editorial e a crônica; na teoria da referenciação, que considera o
referente numa visão sócio-cognitiva-interacionista, sendo visto como objeto do
discurso; numa abordagem da força argumentativa das expressões nominais anafóricas.
A análise do 'corpus' se ancora nas teorias propostas, levantando-se as anáforas e
discutindo seu papel como recurso argumentativo nos dois gêneros. Concluindo,
discutem-se os resultados, comparando-se os gêneros propostos.
Palavras-chave: gênero discursivo; editorial; crônica jornalística, anáfora,
argumentação

PAPELARIA CRIATIVA
Ana Paula de Alcântara
tialouca2006@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila - FATEA
Orientador: Prof.ª Eloísa Moura Lopes
Sumario Executivo Objetiva-se nesta pesquisa um estudo da viabilidade econômica de
uma papelaria focando públicos de diversas idades na cidade de Lorena, onde o negocio
será conhecida como criativa. O método utilizado é o levantamento de dados primários
com a analise da matriz swot onde serão analisados os pontos fortes e fracos, ameaças e
oportunidades. Os principias resultados encontrados são: Oportunidade: A chegada da
USP na cidade, aumentando o numero de alunos nesta região. Ameaça: Podendo existir
outras papelarias, fornecendo produtos de preços baixos. Ponto fraco: A falta de espaço
dificulta o atendimento. Ponto forte: Produtos de boa qualidade e inovados. Por isso
buscam-se profissionais de qualidade para um fácil atendimento e esperamos expandir
no mercado, para melhor comodidade do cliente. Assim conclui-se que para investir
numa empresa seja ela qual for, é preciso antes analisar o lugar onde esta empresa será
implantada para que nessa, não haja grandes concorrentes e acima de tudo procurar
sempre instala-la num lugar onde não exista. Assim começando de vagar e conquistando
pequenas pessoas, você terá mais chances de se abrir uma empresa maior suas pessoas
passará a ser seus clientes de sempre.
Palavras-chave: Palno de Marketing,Plano de Negocio,Papelaria

EDUCADORES DA ALEGRIA: UMA PROPOSTA LÚDICA E PEDAGÓGICA
PARA CRIANÇAS E IDOSOS.
Edimara Aparecida Gomes da Silva Meirelles
meirellesmara@yahoo.com.br
Faculdades IntegradasTeresa D'Ávila.
Orientador: Carolina Arantes Pereira Barcellos
O projeto „Educadores da Alegria‟ surgiu no Curso de Pedagogia da FATEA inspirado
no trabalho dos conhecidos Doutores da Alegria, que atuam em hospitais de muitos
municípios do país e têm um trabalho reconhecido e valorizado no âmbito da saúde. Os
graduandos de pedagogia tinham a necessidade de desenvolver uma atividade de
extensão à comunidade, que levasse conhecimento específico e alegria para crianças e
idosos que permaneciam em hospitais ou casas de repouso. O problema central
evidenciado refere-se à dificuldade das crianças hospitalizadas em suportar certos
procedimentos clínicos e cirúrgicos, além de haver a falta de locais adequados para
brincarem em alguns hospitais; por outro lado nota-se o abandono e a tristeza em
relação aos idosos que residem em asilos, e que também lá há falta de profissionais para
desenvolverem atividades de entretenimento. Será que os Educadores da Alegria são
capazes de contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas? Por isso o
objetivo do projeto é visitar crianças hospitalizadas e idosos que residem em asilos,
criando laços de afeto, além de apresentar atividades lúdicas e pedagógicas, visando o
bem estar e a alegria dessas pessoas. O desenvolvimento do projeto ocorre por meio de
atividades educativas direcionadas e com objetivos previamente determinados, mas,
sobretudo contextualizadas à vivência dos participantes. Os resultados das atividades
serão analisados para se obter a resposta à problemática em questão.

Palavras-chave: qualidade de vida; educação; idosos; crianças

BALANÇO PATRIMONIAL: UMA FERRAMENTA PARA A GESTÃO DAS
MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO COMÉRCIO CENTRAL DE
GUARATINGUETÁ
Clariana Sales Galhardo
clariana.sales@hotmail.com
Centro Universitário Salesiano de São Paulo – UNISAL
Orientador: Prof.ª Eloísa de Moura Lopes
Está-se realizando um estudo com as micro e pequenas empresas do comércio central de
Guaratinguetá, a fim de verificar a aplicação, a análise e a relevância do Balanço
Patrimonial como ferramenta de Gestão Financeira. O método utilizado foi a Pesquisa
Exploratória com levantamento de dados primários por meio de questionários com
perguntas abertas e fechadas para conhecer-se o perfil das empresas estudadas e se as
mesmas utilizam-se dos relatórios contábeis para a tomada de decisão gerencial. A
análise dos dados foi quantitativa e qualitativa, sendo que os principais resultados
encontrados são: estudos de diversos pesquisadores que mostram que grande parte das
micro e pequenas empresas não associam a aplicação do Balanço Patrimonial à gestão
financeira e acabam efetuando controles financeiros imprecisos e obsoletos; serviço
contábil terceirizado, falta de aplicação de técnicas administrativas pelos empresários;
administração feita através de conhecimentos de senso comum, transmitidos por
familiares ou amigos. Conclui-se, então, que a não utilização do Balanço Patrimonial
ocorre devido à falta de conhecimento sobre a aplicação e utilidade da ferramenta na
gestão financeira dos pequenos negócios, e que, embora não tenha efeito direto nos
resultados da empresa, seu uso mostra-se relevante para garantir uma visibilidade
confiável das operações, garantindo, dessa forma, a longevidade do negócio.
Palavras-chave: Análise de Balanço. Balanço Patrimonial. Controle Orçamentário.
Gestão Financeira.

A APLICABILIDADE DO MERCADO DE AÇÕES COMO FORMA
ALTERNATIVA DE INVESTIMENTO FINANCEIRO PARA PEQUENOS
INVESTIDORES
Danilo Borges Fernandes
danilo@cptec.inpe.br
Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila – FATEA
Orientador: Prof. ªVanessa Cristina Gatto Chimendes
O estudo objetiva apresentar aos pequenos investidores que o Mercado de Ações,
mesmo sendo um mercado de risco, passou a ser também um mercado alternativo para
investimento financeiro. Mesmo sendo o mercado acionário um mercado de ações há
anos, a cultura de investimento financeiro dos brasileiros está sempre focado nos
investimentos de menor risco e de baixa rentabilidade, que são primordialmente a
poupança e os fundos de renda fixa. Em decorrência das seguidas quedas na taxa de juro
SELIC, e levando em consideração que as rentabilidades da poupança e dos fundos de
renda fixa estão atreladas à esta taxa de juros, o rendimentos auferidos nestas
modalidades de aplicações financeiras estão sendo cada vez mais reduzidos, levando os
pequenos investidores a buscarem novas alternativas de investimento, onde o retorno
das rentabilidades sejam maiores, arriscando seus recursos em um mercado de risco,
porém com maior probabilidade de retorno financeiro compatível com as suas
expectativas.
Palavras-chave: Mercado de Ações; Rentabilidade; Pequenos investidores

UM ESTUDO DA COESÃO NO GÊNERO "NARRATIVAS ESCOLARES".
Nayla Carolina de Almeida
nca.nana@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila – FATEA
Orientador: Prof.ª Marlene Silva Sardinha Gurpilhares
Pesquisas recentes mostram que os brasileiros, de modo geral, e principalmente nossos
estudantes, tanto do Ensino Fundamental, como do Ensino Médio, apresentam
dificuldades para a produção do texto escrito e para a leitura. Nessa perspectiva,
justifica-se este trabalho, que tem como objetivo examinar o uso das expressões
anafóricas, em narrativas escolares, consideradas como forte mecanismo de coesão.
Tendo em vista que todo texto se constrói a partir da introdução de referentes, e da
retomada dos mesmos, é lícito afirmar que o processo de referenciação é de
fundamental importância, para a elaboração do texto. Como suporte teórico para esta
pesquisa, utilizamos a teoria do referente, desde a abordagem sintático-semântica, do
início da Lingüística textual, até a visão sócio-cognitiva interacionista, que vê o
referente "construído no discurso". Analisam-se e classificam-se as anáforas dos textos
selecionados, seguindo a discussão e comparação dos resultados, visto que são
narrativas de 5ª e de 8ª séries.
Palavras-chave: Expressões anafóricas; coesão; narrações escolares

TRANSTEXTUALIDADE: CONTO DE FADAS E PARÓDIA
Luciana Maria Andrade de Lorena Vale
luciana.vale1@itelefonica.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila – FATEA
Orientador: Prof.ª Leonor Aparecida S. Vargas Gayean
Os estudos referentes à literatura infantil e infanto-juvenil ainda são recentes e pouco
divulgados em nosso país. Esse contexto começa a sofrer modificações num momento
em que se amplia no país a produção literária vinculada a esse universo bem como a
consciência da importância da leitura nessa faixa etária. Este trabalho de pesquisa busca
refletir sobre a natureza das obras de ficção contemporâneas vinculadas a esse público
investigando em especial as maneiras como essas obras se relacionam com as narrativas
tradicionais. Para esse estudo serão utilizadas como fundamentação teórica estudos
sobre a narrativa de ficção contemporânea, teorias que explicam alguns processos
presentes nas obras de ficção atuais, em especial aqueles que tratam da intertextualidade
e suas variações e também estudos sobre os arquétipos das narrativas tradicioanis
ligadas a esse público. Escolhido o "corpus", constituído de uma narrativa
contemporânea, serão analisados alguns processos que sugerem a sua condição de obra
intertextual.
Palavras-chave: Transtextualidade - Intertextualidade - Conto de Fadas – Paródia

O USO DO TANGRAN COMO UMA FERRAMENTA PARA O ENSINO DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL.
Rita de Cássia Motta Silva
lfsmarti@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila – FATEA
Estefania Bento
Lia Maria Ribeiro
Orientador: Prof. Luiz Fernando da Silva Martins
A educação ambiental não deve se constituir numa disciplina e por ambiente. Entendese não apenas o entorno físico, mas também os aspectos sociais, culturais, econômicos e
políticos inter-relacionados. A educação ambiental deve ser tratada de maneira
integrada, colocando as pessoas como participantes de um processo tentando solucionar
problemas ambientais. O objetivo desse trabalho foi a utilização do tangran como uma
alternativa de ensino da educação ambiental. O trabalho foi realizado com crianças entre
6 e 10 anos de idade do município de Lorena, SP. Para a confecção do tangran que é
formado por 7 peças, foi usado folhas coloridas de sulfite obtendo-se o maior quadrado
possível, dividindo-o ao meio e recortando-o para obter dois triangulo, um recortado de
modo à obter dois triângulos menores, o outro, dobra-se a ponta sendo que o vértice que
contenha um ângulo reto coincida com o meio da hipotenusa, originando um triangulo e
um trapézio, sendo o trapézio dividido ao meio formando dois trapézios menores, um
recorta-se formando um quadrado e um triangulo, o outro corta-se formando um
triangulo e um paralelogramo. Com a junção dessas peças podem-se formar várias
figuras, devendo-se usar todas as peças. Foram confeccionados 9 animais entre eles a
águia (Aquila chysaetus), pato (Anas platyrhynchos), boi (Bos taurus), cachorro (Canis
lupus), coelho (Oricholagus cuniculus), foca (Phoca faciata), gato (Felis silvestris
catus), tartatuga marinha (Chelonia mydas), tartaruga terrestre (Podonemis expansa) e
uma planta a tulipa (Tulipa gesneriana). Essa prática é interdisciplinar e as crianças
entusiasmaram-se com o material despertando curiosidade e discussão sobre o modo de
formar as figuras de animais e planta.
Palavras-chave: Tangran, Educação Ambiental, Ensino

ITINERÁRIO POÉTICO:ESTUDO DE UM POEMA DE JOÃO CABRAL DE
MELO NETO
Paloma Cristian Diniz
palomadiniz26@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila – FATEA
Orientador: Prof. ª Leonor A. S. Vargas Gayean
As obras literárias interpretam a realidade e criam uma supra -realidade baseada na
percepção,crenças e anseios do autor Cada criação literária é a junção das opções
estéticas do autor e de uma determinada realidade,por isso interpretar é investigá-la em
sua totalidade,não excluindo os dados estéticos nem o contexto social em que ela se
insere e recria. O objetivo deste estudo é interpretar o poema "O Rio" , escrito na
segunda metade do século XX,revelando-o como instrumento de denúncia social de
uma determinada época , sua conjuntura econômica e os processos linguísticos
utilizados por joão Cabral de Melo Neto para recriar poeticamente uma realidade social
específica da Região Nordestina. Como referencial teótico serão utilizados obras que
discutem a função da literatura e sua maior ou menor proximidade da realidade social e
textos a respeito do autor e do contexto de produção do poema.
Palavras-chave: poesia social

A METÁFORA COMO RECURSO ARGUMENTATIVO NAS EXPRESSÕES
ANAFÓRICAS – UM ESTUDO COM O TEXTO POÉTICO
Maria Emília Martins da Silva
mila.marti@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila - FATEA
Orientador: Prof.Dra. Marlene Silva Sardinha Gurpilhares
Os PCNs, com base nos estudos do filósofo Bakthin, mostram a importância dos
gêneros discursivos no desenvolvimento de habilidades de leitura para a vida social dos
alunos. Até a metade do século XX, a leitura era tida como decodificação. Estudos
recentes apontam a importância do uso de estratégias metacognitivas no estudo da
leitura, mas o ensino/aprendizagem de Língua Portuguesa está longe de considerar o
que propõem os PCNs. Considerando esta lacuna, nossa pesquisa propõe que se
intensifique o estudo do discurso literário, especificamente o gênero poético, em sala de
aula. Por outro lado, em vista da presença quase constante da metáfora no texto poético,
torna-se imprescindível considerar o papel importantíssimo dessa figura neste tipo de
texto. O “corpus” selecionado consta de poemas de Manuel Bandeira, Carlos
Drummond de Andrade e Vinícius de Morais, que são analisados à luz da teoria da
referenciação. Levando em consideração que todo texto se constrói por meio de
expressões anafóricas, fica evidente a importância desse estudo para a leitura do texto,
inclusive para a elaboração do texto escrito. Os poemas são analisados, comentando-se
os diversos tipos de anáforas, classificando-as em diretas, indiretas/associativas e,
principalmente, enfatizando a importância da metáfora nessas expressões anafóricas.
Concluímos mostrando o papel importante das expressões anafóricas, constituídas por
metáforas, na construção do sentido do texto.
Palavras-chave: Expressões Anafóricas - Metáfora - Texto Poético

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA PARA ALIMENTAÇÃO
HOSPITALAR
Andréia Santos Pasin Reis
andreia.pasin@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila – FATEA
Orientador: M. Sc. Luiz Fernando Gorni
Entre as atividades cotidianas desenvolvidas por pacientes hospitalizados, a alimentação
é a que ocorre em maior número de vezes. A observação destas atividades nos leva a
detecção de problemas de inadequação em equipamentos mobiliários. Objetos fora do
envoltório acional e do ângulo de visão, impedem que as atividades básicas possam ser
desenvolvidas por pacientes, levando-os a dependência e a necessidade de ajuda de
terceiros. O ambiente hospitalar é um dos fatores que interfere nitidamente na
recuperação dos pacientes, podendo gerar sintomas de depressão e desmotivação, sendo
assim, a melhoria do ambiente só acrescenta estímulos para que os pacientes se sintam
melhor, tenham mais conforto e principalmente mais saúde. Este trabalho visa viabilizar
soluções para os problemas de ordem ergonômica, psicossocial, visando o baixo custo,
utilização de materiais resistentes e que acima de tudo proporcione conforto e segurança
aos usuários. Este projeto tornou-se necessário dado à disponibilidade de produtos e
tecnologia que é limitada, fruto do seu alto custo. Todos os dados adquiridos para
elaboração do projeto, seja ela por meio de levantamento de dados como: similares,
normas ergonômicas, normas vigentes no uso de produtos e freqüência para limpeza
ambulatorial; trabalho de campo, enquetes e entrevistas informal (acompanhantes, e
equipe do hospital), avaliação ergonômica das atividades e problemas observados,
geração de alternativas e desenhos esquematizados da alternativa escolhida
apresentados em 3D. Através destes processos visamos obter um produto de baixo peso
e custo. Portanto são vários os processos que visam a obtenção de uma mesa de
alimentação para leito hospitalares com a substituição do atual material para acrílico e
alumínio, obtendo uma mesa mais leve de custo acessível, formas simples e prática a
qualquer paciente, facilidade na manutenção, satisfação dos usuários e limpeza, estando
de acordo com ANVISA a limpeza só poderá ser feita com o produto etanol

Palavras-chave: Design, Ergonomia, Mobiliário Hospitalar

A INFLUÊNCIA DE FATORES ABIÓTICOS NA FREQÜÊNCIA DE FOCOS
POSITIVOS DE AEDES AEGYPTI NO MUNICÍPIO DE CAMPOS DO
JORDÃO
Felipe de Paula Batista Cesar
fefegeo@yahoo.com.br
Universidade de Taubaté – UNITAU
Orientador: Dra. Adriana Mascarette Labinas
No Brasil o Aedes aegypti é considerado o vetor de transmissão da dengue, por
apresentar atividades no intra-domicílio e pela acentuada antropofilia. Essa espécie é
originária do continente africano, tendo sido introduzida no continente americano
durante o período de sua colonização. O objetivo do trabalho foi de verificar a
freqüência com que os focos positivos do mosquito Aedes aegypti são registrados no
município de Campos do Jordão e avaliar se fatores abióticos como temperatura e
precipitação podem interferir na sua freqüência. A metodologia utilizada no trabalho foi
a de coleta de dados sobre os focos positivos do mosquito Aedes aegypti registradas no
município de Campos do Jordão junto à Superintendência de Controle de Endemias –
SUCEN, no período que vai de janeiro de 2003 a dezembro de 2005. Já os índices de
precipitação e temperatura foram coletados do IAC – Instituto Agronômico de
Campinas. Os resultados demonstram ausência da freqüência mosquito Aedes aegypti
nos anos de 2003, 2004 e 2005. O fator abiótico temperatura mostrou ter maior
influência nessa ausência de registro de focos do mosquito. Os anos apresentaram
respectivamente temperaturas médias de 14,1°C, 14,7°C e 15,3°C. Segundo Gallo et al
(2002) indica que temperaturas inferiores a 15 °C são desfavoráveis ao inseto. Os
índices de precipitação registrados na pesquisa ficaram entre 1.260 mm a 1.900 mm
anuais, sendo que segundo Watts et al (1987) é uma influência pouco significativa nos
registros de focos positivos do mosquito. Portanto, a presença do fator abiótico
temperatura mostrou-se com maior influência na freqüência de registros de focos
positivos do mosquito Aedes aegypti, impedindo seu desenvolvimento. Já o fator
abiótico precipitação não chegou a influenciar significativamente na ausência desse
mosquito.
Palavras-chave: Aedes aegypti, Fatores abióticos, Freqüência e Campos do Jordão

CONSUL, ROUPA SUJA SE LAVA E SECA EM CASA
Débora Burini
debora35@terra.com.br
Universidade Metodista de São Paulo
Orientador: Wilson Bueno
Este artigo foi elaborado durante o desenvolvimento da disciplina Comunicação
Empresarial, Políticas e Estratégias, no Programa de Pós-graduação em Comunicação
Social da Universidade Metodista de São Paulo, e é parte do projeto integrado de
pesquisa coordenado pelo Prof. Dr. Wilson da Costa Bueno em torno dos processos de
comunicação nas organizações, e as relações com seus públicos de interesse. A proposta
é analisar a comunicação do SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor da Consul,
mapear e observar aspectos referentes aos canais de comunicação oferecidos pela
empresa para atender o consumidor, um dos elementos fundamentais para a manutenção
da marca e a fidelização do cliente como diferencial competitivo, e compreender a
relação entre cliente insatisfeito e os órgãos de Defesa do Consumidor, PROCON,
Código de Defesa do Consumidor e o Juizado Especial Cível. A metodologia adotada
foi da pesquisa bibliográfica a partir de textos discutidos em aula, e da coleta de dados
em processo judicial.
Palavras-chave: Comunicação Empresarial; Marca; Consumidor

UM ENFOQUE DA IRONIA NA FÁBULA DE AUGUSTO MONTERROSO
Ana Margarida Dutra de Oliviera Silva
anamargaridad@uol.com.br
Faculdades integradas Teresa D‟Ávila – Fatea

Orientador:Prof. Graziela Zamponi
Estuda a ironia nas fabulas em geral, e, em particular, as de Augusto Monterroso, como
um instrumento que exige uma leitura mais profunda, pois agrega elementos que vão
além dos limites do que está claramente revelado nas palavras. Levanta a questão da
importância que o humor tem na vida das pessoas. Faz um breve histórico das formas
narrativas desde a exclusivamente oral, chegando à escrita; também focaliza o papel do
humor na literatura; apresentando alguns ironistas importantes. Estuda a fábula como
um gênero que se renova ao longo dos séculos. Apresenta o escritor Augusto
Monterroso, de obra pouco divulgada entre os brasileiros, como um nome importante
nesse novo cenário; no estudo de uma das fábulas desse autor encontra elementos que
confirmam o pressuposto inicial, sob o ponto de vista do vocabulário e da construção
textual simples, mas que através da ironia tem a mensagem ampliada por meio de
citações e referências que podem ser reconhecidas a partir de conhecimentos
compartilhados entre narrador e leitor, mas cuja presença nem sempre chega a ser
explicitada.
Palavras-chave: ironia – literatura hispano-americana – leitura – fábula

ULISSES E DOM SEBASTIÃO: UMA JORNADA ATRAVÉS DE FERNANDO
PESSOA
Guiomar Leite Monteiro
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Sandra Aparecida da Silva
Orientador: Profª Ms. Leonor Aparecida da Silva V. Gayean
O trabalho “Ulisses e Dom Sebastião: uma jornada através de Fernando Pessoa” visa a
tecer uma análise comparativa das personagens mítico/ heróicas de Ulisses e D.
Sebastião, retomadas por Fernando Pessoa na obra “Mensagem”, estabelecendo entre
elas analogias e abordando teoricamente seus principais pontos de convergência. Para
tal, procura-se conceituar o mito como forma do homem entender-se no caos, interior e
exterior. Com o mito e suas implicações inicia- se o estudo. Num segundo momento,
aborda- se a figura do herói, que há muito habita a vida humana, e está presente em
todas as culturas, da mais primitiva a mais moderna e simboliza a união entre forças
terrenas e divinas. Do mito ao herói, chega-se a Fernando Pessoa, que mais do que
qualquer outro poeta, soube loar sua pátria. Seu intenso amor a Portugal se fez provar
em várias de suas obras, em especial nos poemas de “Mensagem”, em que faz o resgate
destas figuras heróicas, tratando paralelamente de Ulisses, por sua força mítica e
conduta modelar, e de D. Sebastião – O Desejado – jovem rei, que do infortúnio da
morte foi alçado à eterna vida na memória de seu povo. Assim, procura-se mostrar o
relevante papel que exerce o mito, personificado na figura do herói, na explicação da
vida humana, adquirindo grande importância na construção sócio-cultural dos mais
diversos povos e sociedades.
Palavras-chave: mito - herói - Fernando pessoa

MARKETING ESTRATÉGICO: ELABORAÇÃO DE UM PLANO DE
MARKETING PARA UMA EMPRESA DE ARTESANATO EM LORENA
Elizabeth Renata Pinho da Silva
liza_re@hotmail.com
Universidade Salesiana de Lorena - UNISAL
Orientador: Profª. Eloisa de Moura Lopes
Objetiva-se nesse trabalho, delinear um Plano de Marketing estratégico para pequenas
empresas, em particular no ramo de artesanato na cidade de Lorena. Nessa pesquisa
serão utilizados dois métodos: o método da revisão bibliográfica, que irá mostrar a
importância do Marketing para a pequena empresa e o método de levantamento de
dados primários em campo, com o intuito de conhecer-se o macro e micro ambiente de
uma empresa de pequeno porte. Será aplicado a matriz SWOT para análise de pontos
fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Os principais resultados esperados são:
mostrar a importância do Marketing para a pequena empresa, a concretização e a
abertura do negócio na cidade de Lorena.
Palavras-chave: Marketing Estratégico e Plano de Marketing

A PONTUAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DO SENTIDO - UM ESTUDO COM O
GÊNERO NARRATIVAS ESCOLARES
Célia Maria Alves de Souza
fabioo.guimaraes@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA
Orientador: Profª Drª Marlene Silva Sardinha Gurpilhares
É consenso que os alunos de Ensino Fundamental e Médio encontram dificuldades para
utilizar os sinais de pontuação, principalmente em textos formais. Considerando-se o
exposto, este trabalho tem por objetivo examinar como alunos de 5ª e 8ª séries utilizam
tais sinais, e, se necessário, propor estratégias para seu emprego correto. Como
fundamentação teórica, partimos de uma visão geral da história da pontuação, com a
finalidade de detectar a sua função desde o seu início. Seguindo-se, examinam-se
algumas gramáticas bem conceituadas pela comunidade intelectual, verificando como
elas abordam a questão da pontuação, tanto no que diz respeito a sua função, bem como
no que concerne aos critérios utilizados para o emprego desses sinais. O trabalho
restringe o estudo para apenas: ponto, vírgula e ponto-e-vírgula. A seguir, examinam-se
os textos, verificando-se, primeiramente, se o critério utilizado é fônico e/ou sintático,
conforme a proposta da Gramática Tradicional. Ainda, se o emprego está de acordo com
a Norma Padrão. Finalmente, levantam-se os resultados, discutindo-os a seguir. Se
houver empregos 'discursivos', também serão discutidos.
Palavras-chave: pontuação - coerência - sentido

O MITO DO HERÓI EM ROVERANDOM DE J.R.R.TOLKIEN
Bronson Heleno Corrêa da Silva
bronsonheleno@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila - FATEA
Orientador: Profª. Jeane Lucas
O presente trabalho verifica a presença do mito do herói na obra Roverandom, do
escritor inglês J.R.R. Tolkien, professor de filologia e especialista em obras mitológicas.
Para um conhecimento básico do mito do herói, é preciso primeiro conhecer o que vem
a ser um mito e sua origem na vida do ser humano e sua simbologia. Em seguida,
passaremos a analisar o mito do herói e seus respectivos estágios que inegavelmente
influenciam diversas obras em todo o mundo, uma vez que sua estrutura proporciona ao
escritor, caminhos a seguir que levam o leitor, uma vez que o mito do herói se apresenta
em diversas culturas, passando pelos índios das américas, aos aborígenes da Austrália, a
se deliciar com a saga do herói. Em seguida, passaremos para uma breve biografia do
autor, uma vez que a vida explica a obra e vice-versa. Sendo essa abordagem necessária
uma vez que Tolkien é pouco conhecido do grande público em nosso país. Por fim,
passaremos para um breve resumo da obra a ser analisada seguida da devida verificação
da presença do mito do herói na obra em estudo, mostrando assim, a importância do
professor reconhecer o mito do herói e de como ele pode e deve ser usado em sala de
aula, uma vez que excita o leitor ao caminho mágico da aventura de ler e aprender.
Palavras-chave: Mito do Herói Tolkien

A ARGUMENTAÇÃO NO DISCURSO JORNALÍSTICO - UM ESTUDO DO
GENÊRO DISCURSIVO "CRÍTICA DE CINEMA"
Jackeline Rodrigues dos Santos
jacke_rodrigues@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Orientador: Profª. Marlene S. Sardinha Gurpilhares
O estudo dos genêros discursivos é de suma importância para o ensino/aprendizagem de
Língua Portuguesa, visto que toda situação de uso da língua se manifesta a partir de um
gênero específico. Com base nesse pressuposto, este trabalho tem por objetivo analisar
textos do jornal "Folha de São Paulo", intitulados "crítica de cinema", apontando neles
as expressões nominais anafóricas, sua função como elemento de coesão e coerência
textual e a sua função argumentativa. A fundamentação teórica compreende: a) uma
visão geral da coesão referencial, desde o advento da Lingüística de texto, quando o
referente é visto numa abordagem sintático-semântica, até o desenvolvimento da
Pragmática e das Ciências Cognitivas, quando ele passa a ser considerado objeto do
discurso, recuperado a partir da interação sócio-cognitiva interacionista; b) uma
abordagem dos gêneros discursivos, em geral, apontando com especificidade as
características do gênero em questão.Finalmente, analisam-se os textos, discutindo-se os
resultados e apontando-se as conclusões.
Palavras-chave: coesão , coerência , referenciação , crítica de cinema

A INFLUÊNCIA ORIENTAL NA POESIA PESSOANA: OS HAIKAIS DE
CAEIRO
Camila Vaz da Silva
camilavazdasilva@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Maria Emília Martins da Silva
Orientador: Prof. Ms. Leonor Aparecida da S. V. Gayen
Sabe-se que o Oriente exerce até hoje grande influência sobre o mundo ocidental. Na
filosofia de vida, salientamos o Japão que ensinou o que é sensibilidade, não se
referindo somente ao sentir, mas ao pensar e ao sentir como uma junção perfeita, onde
ora um, ora outro ocupa seu espaço. Na Literatura, esse aspecto é expresso pelo
Haikai,pois ao lê-lo, o leitor pode escolher entre diversas possibilidades de
interpretação, tendo em vista a não arbitrariedade. Exaltando a natureza e cantando as
coisas simples do cotidiano através de um lirismo único, os haikais chegaram ao
Ocidente e alguns poetas o utilizaram como inspiração para a composição de seus
poemas. Um deles foi o português Fernando Pessoa, e isso ele não faz por si mesmo,
mas pelo heterônimo Alberto Caeiro, quem aproxima Pessoa do mundo real. Através
deste trabalho podemos observar que existem notáveis coincidências entre os poemas
caeirianos e o Zen-budismo oriental. Analisaremos os poemas de Alberto Caeiro tendo
em vista a origem dos haikais, a influência de autores como Bashô em sua obra, além do
seu próprio momento de criação e inspiração. Acreditamos que a aproximação entre
Alberto Caeiro e a poética oriental nos garantirá o vislumbramento do lirismo, da
simplicidade e das palavras menos complexas que exprimem o total paradoxo humano.
A intenção deste trabalho não é classificar a “filosofia” de Caeiro utilizando sua própria
poesia, muito menos estabelecer analogias ingênuas entre tais filosofias, visto que tal
feito reduziria a relevância de seus aspectos. Através dessas aproximações, nosso
objetivo é sugerir outras formas de leitura e interpretação além das inúmeras já
existentes na obra pessoana. Partindo do conteúdo, da “filosofia zen” de Caeiro, chegase à forma, aos processos e articulações da poesia caeiriana, muito próximas das
características do haikai, do poema-síntese da natureza, do real, da constatação, pois
Caeiro resistiu às turbulências da sociedade de sua época e simplesmente existiu.
Palavras-chave: Alberto Caeiro - Haikai - Natureza – Influências

LOGISTICA REVERSA DO ALUMÍNIO
Benedito Claudio Paulino da Silva
claudiopdasilva@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Dr. Rosinei Batista
Este trabalho tem por objetivo orientar e conscientiza a empresa da importância da
seleção do material reciclado e identificar os benefícios que a reciclagem do alumínio
pode proporcionar, com isso podemos identificar os principais motivos pelos quais as
empresas metalúrgicas que utiliza a matéria-prima reciclada do alumínio nos processos
de produção deixam de fazer o ciclo da logística reversa do alumínio. Será pesquisada
algumas empresas do Vale do Paraíba que utiliza o material reciclado nos processos de
produção, com esses dados identificaremos se uma delas faz esse ciclo, ou compram
direto das cooperativas recicladoras esse material reciclado. Com a pesquisa será
possível fazer um levantamento de dados das cooperativas recicladoras e a importância
da logística reversa no Brasil, onde será avaliado o impacto que essa cooperativa agrega
de valor no meio ambiente, minimizando os problemas relativos aos recursos naturais. É
importante ressaltar que será avaliado o ciclo de vida dos produtos da ACV-AL. O
método utilizado nesta pesquisa será exploratório qualitativo, vai ser utilizado
questionários semi-abertos para identificar de que forma estas empresas adquirem os
materiais, serram enviados via correio eletrônico aos cuidados do responsável pelo
aquisição da matéria-prima sendo respondido e restransmitidos da mesma forma, após
os resultados serem avaliados e computados poderemos diagnosticar o por que as
metalúrgicas deixem de fazer o ciclo de pós-consumo deste material, alem do mais
descobriremos outros fatores como o custo de transportes se ele encarece ou não o
material a conscientização da coleta seletiva, centralizando o material em pontos
específicos as vantagens que esse processo agrega a imagem da empresa e seus produtos
ecologicamente corretos juntos aos seus clientes e mercados que atua.
Palavras-chave: logistica, reengenharia do material, produtos ecologicamnte corretos

OFICINAS CRIATIVAS PSICOPEDAGÓGICAS: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA SOBRE O PAPEL MEDIADOR NOS ASPECTOS COGNITIVO
E AFETIVO.
Luciana Maria Pinto
lucimarry12@yahoo.com.br
Centro Universitário Salesiano de Lorena - UNISAL
Evanira Maria Satim Palmeira
Orientador: Prof.ª Antonia Cristina Peluso de Azevedo
O projeto abrange os processos de mediação cognitiva e afetiva, através da aplicação
das oficinas psicopedagógicas, á crianças com dificuldades de aprendizagem vinculadas
à baixa auto-estima e autoconceito. O objetivo foi demonstrar a efetividade das
"oficinas criativas psicopedagógicas" como instrumento facilitador do processo de
aprendizagem no que tange à cognição e à afetividade. Os encontros foram realizados
numa escola pública de uma cidade do interior do Estado de São Paulo, com crianças do
ensino fundamental, na modalidade "oficinas criativas" e "psicopedagógicas", com
atenção à cognição e à afetividade. Os resultados mostraram que houve integração de
componentes cognitivos através do resgate da auto-estima, do autoconceito e da autoimagem, considerando-se que as oficinas criativas psicopedagógicas atuaram como
mediadoras da valorização do interno da criança, no âmbito educacional e social.
Palavras-chave: oficinas criativas psicopedagógicas - mediação - cognitivo – afetivo

ANÁLISE DA INCIDÊNCIA DOS RESULTADOS DE EXAME DE
PAPANICOLAU EM UMA UNIDADE DE SAÚDE NO VALE DO PARAÍBA –
SP
Josiane Aparecida Rangel
josi.rangel@bol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Carolina Maria dos Santos Lima
Orientador: Prof.ª Rosana Tupinambá Viana Frazili
No Brasil, particularmente no Estado de São Paulo, a introdução do teste de
Papanicolau fazendo parte de um programa de controle do câncer cérvico-uterino
ocorreu em meados da década de 70 e se ampliou com o surgimento do PAISM
(Programa de Assistência Integral à Mulher), em 1983, que tinha como um dos
objetivos programáticos implantar ou ampliar as atividades de diagnóstico precoce do
câncer cervical e promover ações educativas na prevenção da doença. (BRASIL, 2000).
Entendendo ser um dos desafios mais importantes de qualquer órgão gestor de saúde, o
aumento da oferta de exames a mulheres que nunca o realizaram e influenciando assim
na redução da morbi – mortalidade por doença do colo uterino e sabendo da grande
incidência da doença no Brasil, pretendemos realizar este trabalho com intuito de
observar a incidência de doenças no colo uterino, com a finalidade de contribuir na
orientação de ações de prevenção destas mesmas doenças, então foi realizado um
levantamento dos resultados dos exames de papanicolau realizados em uma Unidade de
Saúde (U.S.) no Vale do Paraíba – SP, com objetivo de avaliar e comparar estes
resultados com os encontrados no Estado de São Paulo. A pesquisa foi quantitativa
descritiva e de campo, e como objeto de estudo foram utilizados os resultados do exame
de Papanicolau realizados por mulheres atendidas na Unidade de Saúde referida
anteriormente, no período de janeiro a dezembro de 2006. A partir da revisão
sistemática realizada no presente estudo, observa-se que são poucos os trabalhos que
tratam sobre exames de Papanicolau no Brasil. A maioria dos estudos encontrados
concentra-se nas regiões Sul e Sudeste do país e corresponde a grandes cidades. O
estabelecimento de programas de rastreamento de câncer cervical deve ser realizado a
partir do reconhecimento da população a ser investigada, parte na qual o presente
trabalho contribui amplamente, pois as tabelas explanam a incidência dos resultados em
todas as faixas etárias.
Palavras-chave: esfregaço vaginal, colpocitologia, Papanicolau resultados e incidências
e colo uterino.

O ATENDIMENTO AO CLIENTE NAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS COMO
FATOR DE SUCESSO
Ana Claudia Nunes Ribeiro da Cruz
aninhaunisal@yahoo.com.br
Centro Universitário Salesiano - UNISAL
Veronica Aparecida Moura de Oliveira
Maria Flávia Correa Leite
Ellen Sholl
Orientador: Prof.ª Eloisa de Moura Lopes
O objetivo desta pesquisa é aperfeiçoar as técnicas utilizadas no atendimento ao cliente
no Banco Santander, na agência de Cachoeira Paulista-SP, bem como identificar as
dificuldades encontradas no dia a dia que fazem com que o cliente não se satisfaça com
o serviço prestado, desta forma, apresentar soluções cabíveis para fidelização, retenção
e aquisição de clientes. O método utilizado será o exploratório, e o instrumento de
pesquisa é o questionário com perguntas abertas e fechadas e a análise qualitativa e
quantitativa que auxiliará na estratificação da coleta de dados. Os principais resultados
esperados são: um maior envolvimento entre a base de sustentação da organização,
cliente externo, cliente interno e equipe de trabalho; proporcionando ao cliente externo
uma imagem agradável do ambiente bancário, bem como uma maior conscientização
dos colaboradores quanto à função desempenhada na instituição. Tendo em vista o
panorama das agências bancárias, dos produtos e serviços oferecidos se tornarem cada
vez mais semelhantes, onde as diferenças muitas vezes são pequenas e de difícil
entendimento pelo cliente, a excelência no atendimento torna-se cada vez mais
primordial na conquista e fidelização do cliente. Diante do exposto é necessário fazer
com que todos tenham uma nova concepção sobre o ambiente bancário e mudem seu
conceito em relação à imagem que se tem de um banco, pois muitos pensam que o
banco esta ali apenas para lhe cobrar taxas altíssimas quando sua conta “fica no
vermelho”, o que não é verdade, pois um banco possui diversos produtos e serviços
muito importantes, porém muitos desconhecem os mesmos e na maioria das vezes não
sabem a melhor forma de usufruir desses produtos o que lhes causam tantos transtornos.
Conclui-se que um estudo dessa natureza possa contribuir muito para o relacionamento
entre os clientes e a agência bancária, impulsionando assim a instituição financeira a
grandes resultados e a satisfação total das necessidades de seus clientes, sendo assim, a
agência atingirá suas metas num tod o, pois irá alcançar a necessidade real de seu
cliente, e sem dúvidas irá também atingir suas metas de vendas o que a levará ao
sucesso, nos levando a crer que assim como esta pesquisa se propõe a demonstrar o
atendimento de qualidade realmente é o grande diferencial no ambiente bancário.
Palavras-chave: Atendimento, Cliente, Relacionamento, Fidelização, Satisfação.

EXPOSITOR INFORMATIVO
Oildes de Almeida e Souza
uiu.soares@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Orientador: Prof. Nelson Tavares Matias
Este trabalho almeja a elaboração de um expositor informativo, que venha a se adequar
aos vários percentis dos usuários. Usuários estes aqui determinados como público-alvo
representado pelos membros do Instituto Santa Teresa e FATEA. Tal proposta resulta
de observação das falhas encontradas no expositor. Inclui-se dentro desses problemas a
altura, o sistema de proteção e o design. Vale ressaltar que este projeto não considera a
diagramação do material exposto e a iluminação do local como alvo de análise, embora
sejam mencionados. Isto porque foge do escopo da proposta, considerando necessidade
de delimitação. A partir daí propõe-se o desenvolvimento de um expositor informativo
que proporcione melhor percepção do material exposto. O processo constitui de
levantamento e análise de dados, geração e escolha da melhor alternativa e apresentação
final. Acreditou-se, inicialmente, que com isso poderia haver maior facilitação de
percepção visual proporcionando uma leitura mais confortável. O que vem a se
confirmar após constatação por meio de enquete.
Palavras-chave: Expositor Informativo, Ergonomia Visual e Antropometria.

CONCEPÇÃO DE UM PRODUTO ALTERNATIVO PARA COBERTURA
RESIDENCIAL
Lucas Francisco de Souza
lucaskidinho@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Orientador: M. Sc. Jorge Luiz Rosa
Mesmo alcançando satisfatoriamente o seu objetivo em termos de funcionamento, os
produtos utilizado em coberturas residenciais apresentam sérios problemas de ordem
econômica, funcional e ambiental. Esse projeto tem como objetivo um Design inovador.
“O Projeto: Produto Alternativo para Cobertura Residencial”, parte do uso de materiais
proveniente de recursos sustentáveis, reaproveitamento do papel não-funcional e fibras
vegetais (fibra de coco resinada), aplicada como material estrutural um sistema
construtivo que promove recuperação de resíduos e uso de materiais naturais para que
não cause impacto sobre o meio ambiente, adaptando-o para suas necessidades de uso,
produção e consumo humano, promovendo a volta de ciclo do material.Um produto de
fácil manuseio, com estrutura em módulos, permitindo uma montagem eficiente.
Apresenta característica leve, alta resistência mecânica, capacidade de isolamento
térmico, proteção (U.V) e redução no madeiramento na estrutura do telhado.
Palavras-chave: Design, Novos Materiais, Telhas e Desenvolvimento sustentável.

A REDAÇÃO DA NOTÍCIA NOS JORNAIS LOCAIS: UMA PROPOSTA DE
ESTUDO NO VALE DO PARAIBA
Joselaine Maria Costa da Silva
mnoliveira@hexato.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila - FATEA
Orientador: Profª. Neide Aparecida Arruda de Oliveira
A pesquisa busca analisar três jornais regionais das respectivas cidades Lorena,
Aparecida e Guaratinguetá e estabelecer uma comparação com o Manual de Redação e
Estilo da Folha de S. Paulo. Verificar na prática, o que se aprende na teoria também é
um dos objetivos deste trabalho. Os jornais regionais seguem os padrões jornalísticos de
estrutura nas redações de suas notícias? Esse é o questionamento que os alunos de
Jornalismo fazem quando aprendem as teorias jornalísticas. Como futuro jornalistas,
cabe, então, verificar, por meio desta pesquisa o que na prática acontece. A não
preocupação dos jornais regionais em seguir as estruturas de redação imposta pelos
padrões jornalísticos infere na credibilidade dos jornais, que por sua vez perdem os
leitores, afetando a parcialidade e objetividade na transmissão de informações. A
fundamentação teórica será realizada à luz de Lage (2005), Erbolato (2000) e Manual de
Redação da Folha de S. Paulo (2006). Após análise, os resultados mostraram que há um
excesso de adjetivação e que a estrutura da notícia não é seguida e que não há lide, ou
seja, um resumo das prinicpais informações no primeiro parágrafo.
Palavras-chave: notícia, jornalismo, redação, Vale do Paraiba

O JORNALISMO EMPRESARIAL NO FUNDO DO VALE DO PARAIBA: UMA
PROPOSTA DE ESTUDO
Letícia Rosália Pimentel Nunes
mnoliveira@hexato.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila - FATEA
Orientador: Profª. Neide Aparecida Arruda de Oliveira
As empresas no Vale do Paraiba contratam estagiários de graduação em Administração,
geralmente com ênfase em Recursos Humanos, para desempenhar funções de assessoria
de imprensa, ou seja, função esta que deveria ser exercida por um aluno de jornalismo.
Verificar quais as razões dessas contratações e as funções desempenhadas é o objetivo
desta pesquisa. Há um paradigma a ser quebrado.Por que as empresas no Vale do
Paraiba não contratam alunos de Comunicação Social para desempenhar funções que
estão diretamente relacionadas a sua formação acadêmica? Uma vez que é evidenciada a
necessidade de uma boa comunicação no ambiente empresarial, desde os públicos
interno (funcionários) e externo (clientes, terceiros e fornecedores). Segundo o professor
Wilson Bueno (2006), os profissionais graduados em jornalismo possuem ferramentas e
métodos mais adequados para fazer fluir a comunicação empresarial.Os aspectos
metodológicos de investigação são: pesquisas bibliográfica e documental e entrevistas.
Palavras-chave: jornalismo empresarial, Vale do Paraiba, empresas

EDUCOMUNICAÇÃO: AS TÉCNICAS JORNALÍSTICAS NO PROCESSO DE
ENSINO E APRENDIZAGEM DE REDAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL II (8° ANO)
Samantha Natielli Oliveira da Silva
mnoliveira@hexato.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila - FATEA
Orientador: Profª. Neide Aparecida Arruda de Oliveira
O jornalismo é hoje uma das maiores fontes de aquisição do conhecimento, permitindo
que se obtenha uma opinião diante dos diversos fatos empíricos que norteiam o país e o
mundo. Por meio das técnicas jornalísticas é possível adquirir uma prática considerável
de leitura e redação com crianças entre 12 e 13 anos de idade na construção de textos,
agregando a estes normas de sintaxe, gramática, coesão e síntese diante do que escreve.
É um método interessante para os alunos, pois permite que eles tenham contato com o
mundo real e participem dele.Durante o primeiro semestre de 2007, foram apresentadas
aos alunos do 8° ano de uma escola particular de ensino as técnicas
jornalísticas.Produziram-se notícias, reportagens e um jornal. Ao final, foi apresentado
aos alunos um questionário com 10 perguntas avaliando a atividade. Os s resultados
mostraram que os alunos aprenderam com eficácia as técnicas redacionais, jornalísticas
e que houve uma melhora na escrita e na leitura.
Palavras-chave: educaomunicação, processo de ensino e aprendizagem, técnicas
jornalísticas

ANÁLISE DA INTERFACE ESTRUTURAL DOS TERMINAIS ELETRÔNICOS
DE AUTO- ATENDIMENTO BANCÁRIO
Calina Vilela Pinto
calina.vilela@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila - FATEA
Orientador: Prof. Nelson Tavares Matias
A presente pesquisa trata da análise da interface dos terminais de auto-atendimento
bancário, considerando cada um dos seus subsistemas ralcionados diretamente com o
cliente do banco, bem como seus aspectos ergonomicos. Em busca de um arranjo
confortável e mais funcional tornando a tarefa mais fácil desde o primeiro contato com
o equipamento. O mundo vivenciou um salto tecnológico na ultima década,
principalmente no que diz respeito à informatização. E a rede bancária exemplifica bem
as mudanças que esse avanço permitiu. Hoje os terminais de auto-atendimento realizam
uma série de operações sem a necessidade de um funcionário do banco, otimizando o
tempo e permitindo um melhor atendimento por parte dos funcionários às operações que
os terminais eletrônicos não realizam. O sucesso dos terminais eletrônicos deve-se a
agilidade do processo e da facilidade de encontrá-los, pois estes podem ser instalados
em shoppings, escolas, parques e agências bancárias, porém com horário de
funcionamento mais amplo. Apesar de todo o avanço tecnológico e da busca de uma
simplicidade cada vez maior de funcionalidade por parte dos bancos, todo esse sistema
ainda deixa muito a desejar. A maioria dos clientes, inclusive os mais instruídos
culturalmente, sente-se desconfortável ao ter de lidar com toda essa parafernália
eletrônica (sobretudo os não iniciados) e, muitas vezes, necessita do auxílio de
funcionários postos à disposição pelos bancos, para fornecerem esclarecimento e ajuda.
(GOMES FILHO, 2003)
Palavras-chave: Interface, Terminais Eletronicos, Atendimento Bancário

A REINVENÇÃO DA TV
Mariana da Silva Pereira Costa
mariana.costa@intervet.com
Faculdades Integradas Teresa D'Avila - FATEA
Orientador: Profª. Lucimara Rett
A convergência de mídias já se encontra em um processo avançado de integração dos
meios de comunicação a fim de facilitar a vida e otimizar o tempo gasto com tarefas que
podem ser simplificadas, como as compras, por exemplo. E um novo instrumento que
surge desta miscelânea de canais nos desperta curiosidade, pois tem toda a penetração
em massa da TV somada aos componentes interativos da internet e pode, ainda, ser
adaptada para celulares ou receptores móveis. A principal finalidade deste trabalho é
investigar e prospectar tendências e transformações das peças publicitárias inseridas
neste novo contexto tecnológico: a Televisão Digital. Explorando a interatividade que a
mesma proporcionará agregando os recursos da Internet ao conteúdo já oferecido pela
televisão. Já que a TV está sendo reinventada, é preciso esclarecer as dúvidas que
surgem sobre o futuro da publicidade, bem como questionar a eficácia da comunicação
neste novo canal interativo. Este trabalho explorará principalmente a problemática da
tendência de formatos. Sendo a interatividade uma das ferramentas fundamentais, e
revolucionárias, da Televisão Digital, o break comercial poderá perder a sua função,
alterando os formatos de inserção atuais? Se sim, quais serão as saídas estratégicas e
práticas que os profissionais da área buscarão? Tendências desta "nova" mídia são
cogitadas a cada momento, mas é importante que seja investigado qual o melhor
caminho a ser adotado pelos publicitários. Este trabalho trará as tendências encontradas,
levantadas por meio de análise de dados e de pesquisas bibliográficas e documentais
baseadas em publicações editoriais jornalísticas, periódicos e sites da área, bem como
obras acadêmicas. Serão realizadas ainda, entrevistas com profissionais de publicidade
já contextualizados com este novo advento da comunicação.
Palavras-chave: Mídia . Convergência de mídias . Publicidade . TV Digital .
Interatividade

O DISCURSO DELIBERATIVO NOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS
VOLTADOS AO MEIO AMBIENTE
Aureliano Benedito dos Santos
lahoabs@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila - FATEA
Tassiana Cristina Cezar Marins
Orientador: Profª. Neide Aparecida Arruda de Oliveira
O discurso publicitário possui um campo semântico muito rico. Essa riqueza deve-se à
persuasão, isto é, o tentar convencer o outro a adquirir seu produto ou idéia, seja pela
razão ou pela emoção. O discurso deliberativo tem seu nascimento na época Aristotélica
e até hoje ainda é usado.Será que no atual mundo globalizado, com tantas inovações
discursivas, ele pode ser considerado uma ferramenta eficaz na comunicação? Para
delimitarmos esta pesquisa, também trataremos da utilização deste tipo de discurso nos
anúncios voltados ao meio ambiente. Quais recursos lingüísticos têm sido utilizados nos
anúncios publicitários voltados ao meio ambiente, além do discurso deliberativo? Serão
analisados cinco anúncios publicitários quanto à linguagem verbal e não-verbal.
Palavras-chave: anuncio publicitário, discurso deliberativo, meio ambiente

O USO DE ESTRANGEIRISMOS NOS ANÚNCIOS PUBLICITÁRIOS NO
CENTRO COMERCIAL DE GUARATINGUETÁ, LORENA E APARECIDA
Tiago Augusto Vieira Leite
tiago.vieira.leite@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA
Graziele de Cássia Santos
Orientador: Profª. Neide Aparecida Arruda de Oliveira
O resultado desta pesquisa será importante para os futuros publicitários saberem se a
utilização dos estrangeirismos é uma ferramenta eficaz no mercado. A pesquisa será
realizada com os comerciantes que possuem estabelecimentos cujos nomes sejam
estrangeiros, com os clientes e com pessoas em geral para verificar se a mensagem
consegue atingir o seu público-alvo.As cidades selecionadas foram: Guaratinguetá,
Lorena e Aparecida. A fundamentação teórica dar-se-á à luz de Zanferrari (2006).
Palavras-chave: estrangeirismo, anúncio publicitário, centro comercial

UM ESTUDO DAS FUNÇÕES DE LINGUAGEM NOS ANÚNCIOS
PUBLICITÁRIOS NO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Natalia Cristina Rodrigues
nathy-crist@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA
Elizabete Batista da Silva Cordeiro
Orientador: Profª. Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Diversos são os recursos lingüísticos empregados na elaboração dos anúncios
publicitários. As funções de linguagem é um desses recursos que são apresentados aos
alunos no primeiro ano do Curso de Publicidade e Propaganda. Averigüar se essas
estratégias redacionais foram devidamente assimiladas pelos alunos do 4° ano é o
objetivo deste estudo. Esta pesquisa será realizada pelas alunas do 1° ano de PP e os
resultados servirão para diagnosticar a aprendizagem e sua aplicação.Os questionários já
foram elaborados e aplicados. Estamos na fase de análise de dados.
Palavras-chave: funções de linguagem, anúncios publicitários, Curso de Publicidade

A POLIFONIA NOS TEXTOS PUBLICITÁRIOS PARA OUTDOOR E SEUS
FUTUROS DESAFIOS
Luís Carlos Braz
swpan2@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila - FATEA
Orientador: Prof. ª Neide Aparecida Arruda de Oliveira
A polifonia está presente em vários textos, principalmente, nos anúncios publicitários.
Ela é utilizada para persuadir o público-alvo; mas este tem que ter uma bagagem
cultural ampla. Qual será o efeito persuasivo? Analisar os outdoors e a polifonia
empregada será o objetivo deste estudo.Em seguida, pretende-se verificar se o públicoalvo compreende esta ferramenta de comunicação.
Palavras-chave: polifonia, outdoor, texto publicitário

GÊNERO JORNALÍSTICO OPINATIVO: A CONSTRUÇÃO DAS EDITORIAS
E DOS TEXTOS DISSERTATIVO-ARGUMENTATIVOS.
Fabricio Bicudo de Oliveira
fabriciofbo5@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Orientador: Prof.ª Neide Aparecida Arruda de Oliveira
Ao longo desta pesquisa proponho analisar alguns elementos do primeiro caderno do
Jornal Folha de S. Paulo. Saber como se dá a construção dos editoriais, textos de
opinião que representam grande número de profissionais, entender a relação gênero
jornalístico e publicitário na editoria Brasil e discutir a posição burocrática na
construção e elaboração de matérias da editoria Mundo. Para tanto, temos como base,
obras dos jornalistas José Marques de Melo, Nilson Lage, Mário Erbolato e Luis
Beltrão, além do mais recente Manual de Redação e Estilo do Jornal Folha de S. Paulo e
um trabalho apresentado no INTERCOM Sudeste em 2006. Durante este trabalho
aplicamos os conceitos definidos pelos autores selecionados e discutimos números
obtidos durante três dias analisando estes elementos da Folha em novembro de 2006 e
julho de 2007. O presente trabalho faz uso de gráficos e prova que o Editorial da Folha é
mais do que um espaço de opinião do jornal, é resultado de articulações de todos que
estão envolvidos na produção financeira do mesmo. Que o grande número de anúncios
na editoria Brasil provoca o que chamamos de hibridização da informação e que a
editoria Mundo é construída diariamente a partir de um trabalho burocrático de redação.
Palavras-chave: editorias, jornalismo opinativo, textos.

RELAÇÕES PÚBLICAS E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL: UMA PARCERIA
EM BENEFÍCIO DAS LIDERANÇAS DO INSTITUTO NACIONAL DE
PESQUISAS ESPACIAIS - INPE DE CACHOEIRA PAULISTA.
Aline Rosa
juliana@cra.inpe.br
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Juliana Dolif
Tainá Ramiro
Orientador: Profª Ms. Aline Lima
Todas as organizações são únicas, assim como todo ser humano e, por serem compostas
essencialmente por pessoas, problemas de relacionamento nunca deixarão de existir. Por
esse e por outros motivos, entendemos que não existem ações de comunicação que
funcionem se os líderes e colaboradores não estiverem afinados com a missão e com as
metas da organização, questões próprias da ação de Relações Públicas e da aplicação da
Inteligência Emocional no âmbito organizacional. Quanto mais a equipe estiver afinada,
mais a comunicação fluirá e, cada vez mais, a organização será reconhecida. A partir
desse pressuposto traçamos nosso trabalho de conclusão de curso, cuja intenção é
associar às questões da área de Relações Públicas a elementos da Inteligência
Emocional, tendo como empresa-cliente o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE de Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo.
Palavras-chave: Relações Públicas e Inteligência Emocional

ADOÇÃO DE CRECHES PARA LACTENTES: MOTIVAÇÃO PARA O
TRABALHO?
Bruno Rodrigo de Moraes
humberto.felipe@yahoo.com.br
Centro Universitário Salesianos de São Paulo – UNISAL
Orientador: Prof. Humberto Felipe da Silva
Resumo: O aleitamento materno tornou-se preocupação de saúde pública no Brasil, pois
o desmame precoce atinge índices preocupantes. Comparado com outros países da
América Latina o aleitamento materno é deficiente, pois a duração predominante do
aleitamento, no Brasil é de apenas 72 dias (a recomendação da OMS é de seis meses). O
desmame precoce esta relacionado às práticas sócio-culturais entre as quais se incluem o
surgimento da propaganda de leites industrializados, à adoção de rotinas pouco
facilitadoras do aleitamento materno, à adesão de profissionais da saúde à alimentação
artificial, e, a inserção da mulher no mercado de trabalho. Aparentemente a legislação
sobre licença-maternidade apresenta reflexos negativos sobre as mulheres em idade
fértil porque impõe custos sobre os empregadores. O presente trabalho buscará avaliar
os benefícios para as empresa quando a mãe colaboradora está perto de seu bebe, ou
seja, os efeitos benéficos da creche como forma de motivar a colaboradora e
desenvolver uma política social. Ademais a empresa que adota esta prática certamente
conta com um valioso instrumento de marketing social. A prática da responsabilidade
social vem apresentando resultados financeiros e econômicos como atestam diversas
iniciativas como da ABRINQ e da Natura, por exemplo. Assim, a hipótese deste
trabalho é de que a implantação de creches em empresas poderá melhora a qualidade de
vida da trabalhadora com reflexos em sua produtividade. Pretende-se avaliar a
percepção dos dirigentes empresariais quanto ao impacto da implantação de creche
sobre a produtividade das colaboradoras em fase de amamentação e os reflexos desta
política empresarial sobre a motivação para o trabalho, bem como, sua eficácia como
marketing interno, avaliando a percepção de algumas empresas localizadas no Vale do
Paraíba paulista. Para tanto, pretende-se entrevistar dirigentes de recursos humanos de
algumas empresas da região, bem como um ou dois diretores gerais destas empresas.
Palavras-chave: Administração, licença maternidade, responsabilidade social

VANTAGENS COMPETITIVAS (OU DESVANTÁGENS?) DAS EMPRESAS
FAMILIARES : UM ESTUDO DE CASO
Sulivan Bitati Pereira
humberto.felipe@yahoo.com.br
Centro Universitário Salesianos de São Paulo – UNISAL
Orientador: Prof. Humberto Felipe da Silva
Empresas familiares, ponto de vista tradicional, são aquelas em que o controle acionário
e a gestão estão nas mãos de uma família. Ou seja, são empresas em que a direção,
responsabilidade e controle são do fundador ou foi assumido por pessoa(s) da mesma
família, ou ainda, por administrador contratado que age em sua representação. Não
estão enquadradas nesta categoria aquelas em que a família apenas investe seu dinheiro,
ou aquelas nas quais o fundador não tem herdeiros. O senso comum tem afirmado que
mais de 90% das empresas nacionais se enquadram nesta categoria apesar de não se
encontrarem dados científicos corroborando esta informação. Discute-se também sobre
a eficácia administrativas deste tipo de organização e as dificuldades que a interferência
de membros da família tem sobre sua competitividade. Neste sentido, vários são os
fatores que precisam ser considerados quando se propõe a estudar a administração neste
segmento empresarial. Certamente, a busca pela eficiência administrativa se torna
relevante, principalmente, frente aos impactos concorrenciais representados pela
globalização econômica. Em que pese, aparentemente, este segmento sofrer pouca
influência deste processo, a literatura, e mesmo a prática, tem demonstrado que o
impacto tem sido muito significativo. Pretende-se neste projeto identificar os aspectos
positivos e negativos desse modelo organizacional e avaliar seu impacto em uma
organização familiar da cidade de Cruzeiro, no Estado de São Paulo. Buscar-se-á
confirmar, pelo estudo de caso, as variáveis apontadas de forma a contribuir para o
desenvolvimento tanto empresarial quanto no relacionamento familiar nestas
organizações. A hipótese principal deste trabalho é de que em uma estrutura
organizacional familiar, o relacionamento entre os membros da família, tanto dentro da
empresa quanto fora dela, é de vital importância para que o negócio flua em harmonia e
com rentabilidade.
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COMO SE DÁ A ABORDAGEM E A COBERTURA DO TEMA DA
DESCRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO NO JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO
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O jornal Folha de São Paulo, o de maior circulação no país, já assumiu diversas vezes
em seus editoriais uma posição favorável à descriminalização do aborto no Brasil,
assunto que tem emergido na sociedade atualmente, pelo fato de tramitar no Congresso
um projeto de Lei que prevê não tratar como crime a interrupção voluntária da gravidez
até a 12ª semana de gestação.Cabe aferir, no entanto, como esta posição oficial do jornal
interfere na abordagem do tema do aborto nas outras seções do órgão, como entrevistas,
carta dos leitores, colunas, etc. O presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva, o
Papa Bento XVI, em recente visita ao país, o Ministro da Saúde, os presidentes da
Câmara e Senado e a grande imprensa de um modo geral têm tocado no assunto que
desperta forças pró e contra a descriminalização do aborto.
Palavras-chave: linha editorial, aborto, jornalismo, Folha de S. Paulo

CARACTERISTICA DAS VÍTIMAS DE ATROPELAMENTO NA RODOVIA
PRESIDENTE DUTRA: VALE DO PARAÍBA
Juliana Aparecida Ribeiro
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Orientador: Prof. ª Fabiola V. Cunha
O trauma é um dos principais problemas de saúde pública em todos os paises,
aproximadamente 60 milhões de pessoas sofrem algum tipo de traumatismo. No Brasil
os acidentes de trânsito têm provocado forte impacto na morbimortalidade da
população, em 2004, somente nas rodovias federais, ocorreram 3.996 acidentes desta
natureza. Este tipo de acidente chama mais a atenção por originar o maior numero de
vítimas graves. O trabalho teve como objetivo caracterizar as vítimas de atropelamento
na Rodovia Presidente Dutra, no trecho do Km 00 ao 119, no ano de 2006. Os dados
foram obtidos a partir de fichas de atendimentos disponibilizados pela concessionária da
rodovia. Os resultados evidenciaram que a população estudada na sua grande maioria é
morador próximo à rodovia, adulto, do sexo masculino que encontravam–se
atravessando a rodovia desrespeitando a sinalização, e o perigo de atravessar a rodovia,
parte significativa estava próxima aos dispositivos de segurança caracterizando
imprudência dos pedestres.Infelizmente, falta em nosso País à cultura de preservar a
vida, de respeitar as normas de trânsito e de utilizar os meios mais seguros para se
chegar ao destino.
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CONTRIBUIÇÕES DO BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UM
ESTUDO DE CASO.
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RESUMO O brincar é uma atividade imprescindível no desenvolvimento infantil, e a
Educação Infantil segue um novo rumo, embasado na importância do brincar e no
oferecimento de brinquedos e brincadeiras contextualizados às propostas pedagógicas,
que possibilitem aprendizagem e desenvolvimento em múltiplos aspectos. Seguindo
essa temática, o projeto apresenta a questão: quais são as contribuições no
desenvolvimento cognitivo, social e afetivo do brincar para a criança? Por isso o
objetivo é analisar, dentro de um contexto lúdico, os aspectos cognitivo, social e afetivo
de um grupo de crianças em uma brinquedoteca. A pesquisa visa contribuir à
valorização do brincar na Educação Infantil, especificamente no trabalho com projetos
educativos. Para alcançar as proposições deste estudo optou-se pela Pesquisa-ação, que
é definida como o estudo que visa à resolução de um problema coletivo, no qual
pesquisadores e participantes representativos da situação ou do problema estão
envolvidos de modo cooperativo. O desenvolvimento da pesquisa ocorre por meio de
dinâmicas coletivas, atividades educativas direcionadas, com objetivos previamente
determinados, mas ressaltando que o brincar merece espontaneidade e criatividade por
parte das crianças. Reuniões periódicas entre pesquisadores são realizadas para discutir
sobre o andamento da pesquisa, e para compreender sistematicamente a problemática,
construindo perguntas e respostas relativas às ações estabelecidas.
Palavras-chave: brincar, brinquedos, brinquedoteca e projetos

IMPACTOS DE AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL SOBRE A
EMPRESA E AS ONGS: ESTUDO DE CASO SOBRE A IRMANDADE DA
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE LORENA
Carolina Aparecida Rodrigues
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Orientador: Prof. Humberto Felipe da Silva
Atualmente, está em curso no mundo inteiro uma revolução nas relações de mercado e
consumo. Na hora da decisão de compra, o consumidor tem considerado, não apenas a
equação de “qualidade e preço”, mas também, requisitos que demonstrem que o
produtor adota práticas que não passem por cima da natureza dos clientes, dos
funcionários e das leis. No novo mercado, ser ético deixou de ser mais uma opção
tornando-se uma questão de sobrevivência. O Instituto Ethos, em pesquisa recente,
detectou que este fenômeno esta se disseminando no Brasil. Em torno de 70% dos
entrevistados consideram ser papel das empresas trabalharem para o desenvolvimento
da sociedade. Por outro lado, 20% dos consumidores dizem ter atitude de recompensa
ou de punição em relação às empresas em função de sua postura quanto às questões
sócio-ambientais. Desta forma, cria-se um circulo virtuoso, pelo qual a reação dos
consumidores provoca uma elevação da ética no mundo dos negócios a um novo
patamar. A ética e a responsabilidade social ganham respeitabilidade com forte
diferencial de qualidade e conceito público interno e externo, apesar da
Responsabilidade Social encontrar-se, ainda, em processo de construção não estando
ainda suficientemente consolidado. Peter Drucker chama atenção para o fato de que é
justamente em função de a empresa ser bem-sucedida no mercado que cresce e
necessidade de atuação socialmente responsável, visando diminuir os problemas sociais.
Assim, a Responsabilidade Social é um fator importante para que a companhias
mantenham sua sustentabilidade. Mas em que nível a reação efetiva no comando das
organizações em direção a ações de responsabilidade social está acontecendo? O
propósito deste projeto é o de, por meio de um estudo de caso, avaliar o impacto da ação
de um grupo de empresa instaladas em Lorena ao permitir que colaboradores seus
assumissem a mesa diretora da Santa Casa da cidade, sobre a qualidade do atendimento
daquela entidade e a contribuição para as próprias empresas.
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UNIVERSITARIAS NAS CIDADES DO CONE LESTE PAULISTA
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A automação começou sua história em 1940 quando Del Harder usou-a na Ford para
descrever tipos automáticos e para processos manufaturados. O nome automação foi
dado por Diebold e desde então é usado universalmente. Está intrinsecamente ligada a
evolução dos computadores, pois os mesmos são as ferramentas tecnológicas que
propiciam a automação de processos. A primeira geração utilizava válvulas. A segunda
geração utilizava transistores, a terceira, circuitos integrados e partir de então novos
componentes estão sendo desenvolvidos norteados pela nanotecnologia, possibilitando a
construção de máquinas que cabem na palma da mão. Paralelamente a automação de
bibliotecas, trilhou seu caminho pautado na evolução dos computadores, tendo como
marco inicial a segunda metade do século XX. Objetivando traçar um mapa da
automação das bibliotecas universitárias do Cone Leste Paulista, elaborou-se um
questionário que contemplasse os aspectos relativos: a demanda pelo início do processo,
ao planejamento, aos softwares escolhidos, aos softwares atualmente utilizados, aos
critérios de escolha, etc. De um total de 33 questionários enviados por e-mail para a
gerencia das bibliotecas de instituições de nível superior, retornaram 27 respondidos.
Verificou-se que o precursor foi o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE,
com início das atividades em 1969, com um software desenvolvido na própria
instituição. Foi seguido pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, que em 1982,
utilizou e mesmo software adaptando-o as suas características. Dentre os demais itens
abordados, constatou-se que sete bibliotecas utilizam software desenvolvido na própria
instituição, três utilizam software gratuito e as demais utilizam software comercial,
sendo que oito delas, inclusive o INPE e o ITA, optaram pelo Sophia Biblioteca. Dos
processos contemplados pelos softwares, 14% referem-se ao catálogo on-line, relatórios,
catalogação e pesquisa e, apenas 3% tem Disseminação Seletiva da Informação.
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O Brasil é um país que se caracteriza pela miscigenação racial. Assumir a identidade
racial branca é a escolha da maioria dos brasileiros, enquanto a opção de admitir a
identidade racial negra obedece a muitos fatores. Isso decorre do fato de que há
preconceitos quanto à cor da pele de uma pessoa o que, infelizmente, pode ser
observado explicitamente em nossa sociedade, em diversas situações. Diante dessa
realidade, esta pesquisa tem por objetivo identificar a realidade socioeconômica da
população negra, residente no perímetro urbano do município de Taubaté. Os dados
utilizados são da Pesquisa de Ocupação, Renda e Escolaridade – PORE, realizada pelo
NUPES - Núcleo de Pesquisas Econômico-sociais da Universidade de Taubaté, em
maio de 2005. Para melhor representação dos resultados obtidos, utilizou-se um
agrupamento, onde a população negra foi composta pela soma de pessoas declarantes de
cor preta e parda. A população não-negra foi representada apenas por pessoas que se
declararam brancas. A taxa de desemprego da população negra é, sistematicamente,
maior que a do não-negro, isso em várias regiões do país. Porém, os resultados mostram
que, em Taubaté, o desemprego atinge 5,11% do total da população negra, enquanto nos
não–negros essa taxa é de 5,97%. Tal fato se deve, provavelmente, por conta de uma
maior participação do setor industrial na cidade que não possui, de forma intensa, este
tipo de preconceito em suas contratações. Dentre os negros há uma maior proporção de
ocupados do que dentre os não-negros, porém os postos de trabalho ocupados são mais
precários e têm uma remuneração mais baixa. Quando observado o vínculo da ocupação
da população negra, nota-se que 48,44% está no setor informal da economia, o que
ocorre com 29,81% dos não-negros. A diferença acentua-se na remuneração. Conclui-se
que esta pesquisa pôde identificar as desigualdades existentes, com a persistência das
diferenças que resultam na baixa qualidade das ocupações dos negros e na falta de
acesso ao ensino superior. Para as mulheres negras a situação é bem mais precária do
que para os homens e a mulheres não-negras. Com esses dados acreditamos na
necessidade de fazer com que as políticas sejam mais eficientes para reduzir as
diferenças entre negros e não-negros, visando uma melhor qualidade de vida da
população.
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ANÁLISE DA EXPANSÃO URBANA DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ NO
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Nas últimas décadas do século XX, o Brasil passou rapidamente de rural para urbano.
Devido à infra-estrutura, resultado da atividade cafeeira, São Paulo recebeu grandes
investimentos industriais. Paralelo a este crescimento ocorreu grande fluxo migratório,
tornando a capital paulista uma das maiores metrópoles do mundo. A partir da década
de 1980, com a desconcentração industrial, algumas cidades do interior do estado
receberam estabelecimentos industrias e conseqüentemente, essas regiões passaram a
ser os novos pólos de atração populacional, como é o caso da cidade de Taubaté. O
objetivo deste trabalho é analisar a expansão urbana utilizando imagens de satélite. O
objeto de estudo, é a cidade de Taubaté, localizada no médio Vale do Paraíba Paulista,
entre São Paulo e Rio de Janeiro. O período da análise da expansão urbana é 1978 a
2006. A metodologia utilizada no trabalho consiste no levantamento bibliográfico, além
do uso de sensoriamento remoto e ferramentas de geoprocessamento em um ambiente
de Sistema de Informação Geográfica - SIG - que permitiu organizar e sistematizar, em
uma única base de dados, informações cartográficas como as interpretações das imagens
de satélites. Por meio do geoprocessamento foi possível observar que em menos de três
décadas, a área urbana de Taubaté passou de 33,296 km2 em 1978 para 74,221 km2 em
2006, ou seja, houve uma expansão urbana de 40,925 km2. Apesar desse crescimento
significativo, atualmente 11,84% do município é urbanizado, considerando-se que de
acordo com o com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Taubaté tem
627 km2. Espera-se que as imagens produzidas sejam utilizadas para o planejamento
urbano oferecendo pistas para as políticas de ocupação urbana do município ou a
requalificação das áreas ocupadas visando uma melhor qualidade de vida para a
população e um melhor aproveitamento do território municipal.
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O objetivo deste estudo é apresentar a distribuição espacial dos ricos e pobres da cidade
de Taubaté, localizada no médio Vale do Paraíba Paulista - VPP, a leste do Estado de
São Paulo. A partir dos dados da Pesquisa de Ocupação, Renda e Escolaridade – PORE,
de fevereiro de 2007, realizada pelo Núcleo de Pesquisas Econômico-Sociais – NUPES
da Universidade de Taubaté, dividiu-se a cidade em cinco regiões, conforme as
características dos bairros onde se verificou a renda declarada. Com esse dado,
calculou-se a renda média dos moradores por região. Os resultados demonstram das
pessoas que recebem renda na cidade de Taubaté o valor médio é de 3,65 salários
mínimos – SM. Os mais ricos correspondem a 5,60% da população com renda e
recebem em média 11,31 SM. A maioria desta população está localizada em áreas
próximas que não são, necessariamente, o centro da cidade. Existem também aqueles
que habitam terrenos amplos e arborizados que dispõem de boa infra-estrutura, porém,
distante da área central, mas, próximos a rodovias que permitem fácil acesso ao centro
de Taubaté. Entretanto os mais pobres correspondem a 10,0% e recebem em média
apenas 1,35 SM e estão localizados nas áreas periféricas em loteamentos com péssimas
ou sem nenhuma infra-estrutura. Portanto, conclui-se que os mais ricos de Taubaté, em
função do seu poder aquisitivo, têm a opção de escolher onde morar. Eles habitam as
áreas com melhor infra-estrutura, enquanto que aos mais pobres resta a periferia, o que
não difere do restante do país.
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GERENCIAMENTO LOGÍSTICO E PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE
URBANO DE CARGAS INDÚSTRIAIS NO MUNICÍPIO DE LORENA
Frederico Augusto Gonçalves de Pádua
fagpadua@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
André Luiz Moreira da Silva
Orientador: Prof. Rosinei Batista Ribeiro
O processo de Gerenciamento Logístico e Planejamento do transporte urbano de cargas,
representa o ajuste ou adaptação do sistema viário existente de forma a alcançar
otimização no sistema e operações envolvendo movimentação de mercadorias dentro do
município. A motivação e a delimitação do problema de pesquisa tem como foco a falta
de dados referente a movimentação, falta de estrutura na rotatividade das cargas em toda
área urbana influenciando significativamente os valores econômicos e sociais a toda
comunidade lorenense. A justificativa deste projeto tem como importância a
investigação da real situação e a antecipação dos cenários visando minimizar os
problemas logísticos na cidade de Lorena. O objetivo do artigo é avaliar os resultados
que uma implantação de um Gerenciamento Logístico do Transporte de Cargas possa
trazer não só para o município, mas sim para as empresas que deste sistema utilizam,
levando em conta todo sistema integrado: ambiental, social e suas perspectivas. A
metodologia aplicada para o desenvolvimento deste projeto consistiu nas seguintes
etapas: Condições atuais de abastecimentos, re-planejamento e gerenciamento do
sistema logístico utilizado, localização das organizações, criação de sistemas de
comunicação integrada com os órgãos institucionais e a avaliação qualitativa e
quantitativa na previsão da demanda e lead time. Os resultados esperados levarão a
inserção dos dados no plano diretor da cidade, melhorias nas táticas de transporte,
distribuição, controle de cargas e novas rotas para melhoria no escoamento e redução no
custo logístico.
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UMA ANÁLISE ESTRATÉGICA NA CIDADE DE CRUZEIRO-SP
José Carlos Andrade
e-mail – não consta
Faculdade de Tecnologia de Cruzeiro – FATEC
Viviam M. de Oliveira
Halan C. M. Mota
Orientador: Prof. Henio Fontão
Este trabalho pretendeu identificar possíveis oportunidades e ameaças neste cenário atual em
que se insere a cidade de Cruzeiro no Vale do Paraíba Paulista. O método utilizado foi o da
pesquisa descritiva, por meio da obtenção de dados secundários em livros, artigos e sites
especializados, sobretudo, com base em fontes de dados públicos de índices estatísticos sobre a
economia dos municípios brasileiros, principalmente do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, o Banco Federativo – BNDES, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
– IPEA entre outras. Utilizou-se como ferramenta para auxílio à análise e interpretação dos
dados, a matriz de SWOT com a qual fez-se o cruzamento informações levantadas. O intuito foi
identificar pontos fortes, vulnerabilidades, oportunidades e limitações para a elaboração de
sugestões a fim de contribuir futuramente para direcionar ações visando à melhoria do
desempenho no desenvolvimento econômico do município estudado. Os resultados obtidos
reforçam as teorias propostas de alguns cientistas econômicos, os quais tratam os princípios da
centralidade como caminho da auto-suficiência e liderança econômica de uma região. No caso
da cidade de Cruzeiro, formulou-se a seguinte questão: “A cidade de Cruzeiro tem impulso
econômico necessário à auto-sustentabilidade?”. Inicialmente pensou-se no setor produtivo
industrial como mola do desenvolvimento regional, entretanto, neste caso, conclui-se que as
áreas de maior relevância para alavancar o crescimento econômico da cidade de Cruzeiro foram
propaganda, incentivos fiscais, logística e educação. A propaganda é uma ferramenta importante
de disseminação de fatores favoráveis aos investimentos. Desde o século passado que
administradores e economistas não consideram a propaganda como despesa, mas como
investimentos de médio e longo prazo. Quanto aos investimentos, a análise apontou para
incentivos fiscais que se traduzem em oportunidades de negócios. A localização geográfica
favorável da cidade e constatada em sua própria história , a qual mostrou que Cruzeiro foi
centro de logística, haja vista que os prédios dos antigos armazéns gerais de fazenda – AGF,
ainda existentes a beira da estrada de ferro e possibilitam a oportunidade de reativar este setor
com as novas tecnologias e sistemas de informação. O ponto mais significante da análise foi o
da educação como forma de atrair novos investimentos. A princípio imaginou-se que
investimentos em escolas técnicas e superiores teriam um retorno somente em longo prazo.
Porém em primeira instância, a criação de cursos superiores abriria as portas da cidade à
migração estudantil, criando condições para uma efetiva propaganda da cidade, aumentando sua
população sazonal que por determinado tempo poderia impulsionar o comércio local e criar
também condições para a exploração do turismo além de gerar condições de investimentos na
indústria que procuraria mão-de-obra melhor qualificada nessas escolas. De modo geral a
análise de SWOT apontou uma área que traz desenvolvimento sustentável conforme a teoria dos
lugares centrais. Os três itens que aparecem na análise, localização, logística e educação
compõem também o quadrante “Desenvolvimento” da matriz utilizada no estudo, ou seja, estes
itens não são importantes somente para a alavancagem, mas também para manutenção do
crescimento em modus continuum.
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O Profissional de Recursos Humanos tem como uma de suas funções, a de oferecer ou
desenvolver cursos e treinamentos voltados para os diversos níveis de profissionais da
empresa e nem sempre é uma tarefa fácil, pode se deparar com profissionais resistentes
às mudanças ou novas idéias, mesmo que essas mudanças sejam acenadas há algumas
décadas. Empresas de grande porte ou multinacionais têm mais facilidade em introduzir
novos conhecimentos e treinamentos para acompanhar a evolução do mercado
competitivo, mas, empresa de pequeno porte e instituições de ensino que tem
profissionais com uma visão mais moderna e competitiva, também podem alcançar
excelentes resultados. Neste artigo, as autoras apresentam como construir um “Móbile
Educativo”, desenvolvido para despertar de uma forma lúdica, como por exemplo, a
leitura do livro “A Administração Inteligente” de Eduardo Botelho, que pode ficar
exposto em área de fluxo de todas as hierarquias, podendo ser pendurado, colocado
sobre um armário ou até mesmo encostado na parede. Além de levar conhecimentos,
pode ser utilizado para qualquer outro tipo de informação e treinamento, bastando
apenas mudar o conteúdo dos painéis. Acreditamos que este móbile auxiliará no
incentivo a a leitura nos alunos do ensino fundamental e médio e minimizando o medo e
a preguiça para a leitura.
Palavras-chave: Criatividade, Pensamento gerencial, Administração inteligente,
Dinâmica em grupo

MALBA TAHAN: DO ESCRITOR DAS ARÁBIAS AO CAPACITADOR DOS
CURSOS DA CADES
Juraci Conceição de Faria
juraci.faria@terra.com.br
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP
Orientador: Prof. ª Maria Ângela Miorim
O professor de matemática Júlio César de Mello e Souza (1.895-1976), nacionalmente
conhecido pelo pseudônimo Malba Tahan, trouxe relevante contribuição à Educação
Brasileira não só como escritor de livros de cunho oriental mas, principalmente, por sua
autoria de livros de matemática, de didática da matemática e de educação. A sua coleção
de 128 obras e a sua brilhante atuação como professor de matemática, conferiram-lhe a
honra de ter sido escolhido pelo Ministério de Educação e Cultura para capacitar os
professores de matemática através dos cursos da Campanha de Desenvolvimento do
Ensino Secundário - CADES. À convite do Diretor da CADES, José Carlos de Mello e
Souza, Malba Tahan assume a capacitação dos professores de matemática de vários
estados brasileiros, lecionando Didática da Matemática e Didática Geral a muitas turmas
de professores que já lecionavam e não tinham registro do MEC. No acervo do Instituto
Malba Tahan, encontram-se os “Cadernos de Viagens” – documentos rigorosamente
organizadas pelo próprio educador, catalogando desde a carta-convite do MEC, as
cópias mimeografadas das apostilas dos seus cursos, o local de cada curso, a listagem
dos alunos, a distribuição das cargas horárias para outros educadores convidados, bem
como uma rica coleção de fotos, documentos originais e uma primorosa hemeroteca dos
artigos de jornais locais anunciando seus cursos, bem como as críticas e os elogios ao
seu trabalho. Das pesquisas realizadas nos “Cadernos de Viagens” de Malba Tahan Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Florianópolis, Assis, Bauru, Aracaju, Araçatuba,
Araraquara, Ceará, Lins, Ubá, Paraná, Fortaleza, Natal, São Luís, Teresina depreendem-se três aspectos singulares de sua ação educativa e do seu pensamento em
relação à formação dos professores de matemática da CADES: • o diálogo da
matemática com outras áreas do saber; • a construção do conhecimento matemático; • a
inserção de novas metodologias nas aulas de matemática: laboratórios de ensino, jogos,
resolução de problemas, matemática e literatura, jograis. Esta pesquisa, na esfera da
história social, traz à luz as significativas contribuições de Malba Tahan à formação de
professores da CADES e à Educação Matemática.
Palavras-chave: História da Educação Matemática, Malba Tahan, CADES

IMPLANTAÇAO DE UM SISTEMA DE GESTÃO EM LABORÁTORIOS DE
ANÁLISE CLÍNICAS
Celso Ricardo Paraguay
celso.paraguay@novopiso.com.br
Universidade de Taubaté – UNITAU
Orientador: Prof. Paulo Aurélio dos Santos
O controle de estoque em um laboratório é muito importante, visto que é onde fica
guardada grande parte do capital de qualquer empresa. Um bom direcionamento de
estoques consegue liberar capital da empresa para futuros investimentos, como também
investimentos no mercado financeiro, porque estoque alto sem giro é dinheiro parado
sem ganhar e sem agregar valor algum à empresa seja ela de qualquer segmento de
mercado. Da mesma forma, a falta de material em seus estoques também acarreta
grandes prejuízos porque não atender o cliente em tempo certo ou tempo hábil é perda
de credibilidade na certa. Neste trabalho é demonstrado como foi realizado a
implantação de um sistema de gestão de materiais em um laboratório de analises
clinicas através da Classificação ABC para obtenção de ponto de pedido,tempo de
reposição ,estoque máximo e estoque de segurança .Conclui-se que a implantação foi
positiva para o laboratório evidenciando que a empresa passou a ter um gerenciamento
melhor do seu estoque ,e que essa prática pode ser proposta para estudo e aplicação em
demais empresas do ramo. Palavras-chave: Estoques. Capital. Investimentos.
Palavras-chave: Estoques. Capital. Investimentos.

AS VARIANTES LINGÜÍSTICAS: UM ESTUDO DAS GÍRIAS DAS DÉCADAS
DE 60 E 70
Ana Paula Costa de Souza
paula_costasouzza@hotmail.com
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Ana Laura Fonseca David Reis
Ana Maria da Silva Reis
Danila Aparecida de Lima
Tatiana Paula dos Santos Carvalho
Orientador: Prof.ª Dra Shirley Cabarite da Silva
O objetivo deste trabalho é trazer à tona gírias usadas por jovens das gerações das
décadas de 60 e 70. A partir daí, mostrar que ainda hoje muitas delas se mantêm no
discurso de determinados grupos; outras, contudo, desapareceram. Analisamos essas
variantes no discurso de informantes com idade entre 40 e 50 anos e ainda em letras de
músicas cantadas nessa época. Para a entrevista utilizamos gravador e transcrição. Os
resultados da análise vieram reforçar a premissa de que dentro do dinamismo da língua,
há elementos que ainda se conservam intactos dentro de grupos específicos. E outros
apenas se alteram no seu estado semântico, isto é, se transformam em polissemia.
Palavras-chave: variantes, língua, gíria.

SAÚDE:
UMA ABORDAGEM SOBRE DSTS NA COMUNIDADE: RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Andressa Cristina Oliveira da Silva
andressa.sabrina@gmail.com
Faculdades Integradas Teresa D´Ávila - FATEA
Juliana Kelly Ferreira
Maria Tereza França Castro Souza
Orientador: Profª Rosana Tupinambá Viana Frazili
As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DSTs) são doenças graves que trazem várias
conseqüências para o indivíduo, do qual o mesmo, muitas vezes desconhece; sendo a
abordagem deste tema na comunidade de suma importância para a sua diminuição.
Tendo como objetivo identificar o conhecimento da população e analisar a eficácia de
uma ação educativa na construção da ciência da população sobre as DSTs. Propomos
realizar esta atividade de ensino –aprendizagem na comunidade .Trata-se de um estudo
quantitativo, descritivo e de campo, do qual relata a experiência de acadêmicas do curso
de graduação em Enfermagem da Faculdades Integradas Teresa D‟ÁVILA-FATEA, na
realização de uma palestra sobre o tema DST em um grupo de pessoas, ambos os sexos,
participantes do Programa „‟ Trabalhando com Famílias‟‟, que é desenvolvido no
Centro Social – Educacional Maria Rita Périllier – CEMARI instituição ligada ao
Instituto Santa Teresa / FATEA.Participaram 17 pessoas, sendo que 14 do sexo
feminino e 3 do sexo masculino.Após esclarecimento da pesquisa foi entregue um
questionário, utilizado no pré e pós teste do qual é composto por questões que abordam
quantos os tipos de DSTs, formas de transmissão, tratamento e prevenção.Na pesquisa
detectamos nos participantes ,dificuldades quanto às orientações na transmissão de
algumas doenças.Pudemos observar que os resultados da pesquisa foram positivos, no
sentido de participação do público e nos resultados do pré e pós teste e verificamos que
a população possui algumas orientações oriundas dos ensinos escolares, apesar do
pouco conhecimento dos professores sobre orientação sexual e a falta de comunicação
com os pais sobre os assuntos relacionados à sexualidade, métodos anticoncepcionais e
as DSTs. Descritores:Doenças Sexualmente Transmissíveis,Educação,Saúde Pública.
Palavras-chave: Doenças Sexualmente Transmissíveis; Educação

VANTAGENS E DESVANTAGENS DA COLECISTECTOMIA POR
VIDEOLAPAROSOCOPIA
Vivian Fernandes Faria de Oliveira
viechorao@ig.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila - FATEA
Maria Auxiliadora Rodrigues
Orientador: Profª. Ms. Vanessa de Brito Poveda
A colecistectomia é um procedimento cirúrgico, onde ocorre a remoção da vesícula
biliar, a colecistectomia pode ser realizada por via aberta e por via fechada, conhecida
como videolaparoscopia. A videolaparoscopia é uma técnica de acesso à cavidade
abdominal através de mini-incisões, reduzindo desta forma a exposição de vísceras.
Objetivou-se com esta investigação reconhecer as vantagens e desvantagens da
colecistectomia por videolaparoscopia através da literatura científica nacional produzida
nos últimos 10 anos sobre o tema colecistectomia por videolaparoscopia. Foram
encontrados três trabalhos sobre infecção entre cirurgias abertas e fechadas, um sobre
tratamento cirúrgico da lítiase no idoso por via aberta e fechada, um sobre laparoscopia
para diagnóstico das doenças intra-abdominais, um sobre a prevenção de aderências na
videolaparoscopia, um sobre a tromboprofilaxia na videolaparoscopia, um sobre a
incidência de infecção do sítio cirúrgico em via aberta e fechada, um sobre a incidência
de infecção do sítio cirúrgico em via aberta e fechada, um sobre vídeo no paciente
cirrótico, um sobre a litíase vesicular assintomática em mulheres e um sobre Cálculo
Biliar “Perdido”. A colecistectomia videolaparoscópica possui desvantagens no intraoperatório como: embolia gasosa, pneumotórax, hipotensão arterial aguda, hemorragia e
perfuração de vísceras durante o ato operatório e no pós-operatório: náuseas, vômitos,
pneumomediastino, enfizema subcutâneo, infecção por Mycrobacterium abscessus e
têm sido relatadas complicações relacionadas ao “cálculo perdido”, como empiema
pleural, abscesso peritoniais. E suas vantagens são redução no tempo de internação, na
incidência e na intensidade da dor no pós-operatório, menor trauma cirúrgico, menor
tempo na recuperação do paciente, podendo retornar precocemente às suas atividades
diárias, menor ocorrência de hematomas, infecções e hérnias na cicatriz cirúrgica, sem
falar no menor índice de trauma da cirurgia e de aderências entre os órgãos. Desta
forma, esta modalidade cirúrgica constitui uma opção segura visando à recuperação
precoce do cliente.
Palavras-chave: Colecistectomia. Videolaparoscopia. Vídeocirurgia e Laparoscopia

RECREAÇÃO COM IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS
Dyelly Harumy Yokozawa Salvador
sadaoharumy@uol.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA
Bruna Fernanda Toledo Leite
Alessandra Ferreira David
Orientador: Profª. Claudia Lysia de Oliveira Araújo
O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de
pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. Este estudo tem como objetivo de verificar as
mudanças de comportamento de idosos institucionalizados durante a aplicação de métodos
recreativos. A finalidade deste estudo é proporcionar aos idosos institucionalizados uma
melhora nas condições de sua vida diária, através de atividades lúdicas e recreativas, levando a
eles alegria e estimulo na vivência em uma Instituição de Longa Permanência. Assim os
graduandos de enfermagem têm a oportunidade de interferir positivamente na vida dos idosos
que se encontram institucionalizados, proporcionando conforto, diálogo, risos e cuidado, assim
como o bem-estar. II. METODOLOGIA : O estudo foi desenvolvido através da análise de
textos por busca manual na biblioteca da Faculdade Integrada Teresa D‟Avila e pela busca
computadorizada incluindo artigos por revisão bibliográfica no período de 1990 a 2007. III.
DESENVOLVIMENTO: O envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, no qual
ocorrem modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam
perda da capacidade de adaptação do individuo ao meio ambiente, ocasionando maior
vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que acabam por levá-lo à morte. De
acordo com Penna e Santo (2006), o envelhecimento trás consigo alguns fatores psicossociais
que interferem na qualidade de vida como a perda da posição social comum após a
aposentadoria, problemas financeiros que dificulta as condições de sobrevivência e como
conseqüência há uma limitação da participação dos idosos em eventos sociais, a solidão,
dificuldade de transporte adequado, incapacidade física e falta de companhia que pode estar
relacionado ao medo e a perda de amigos e entes queridos. Os idosos na maioria das vezes se
sentem inferiorizados pela sociedade e isso ocorre principalmente após a aposentadoria, quando
tendem a ser considerados improdutivos e inúteis, além de terem que aprender a conviver com
suas incapacidades causadas pelas mudanças orgânicas, sentem-se como peso para seus amigos
e familiares, o que acaba gerando o isolamento do convívio social como forma de preservação e
conseqüentemente acabam com a internação de idosos em instituições de longa permanência. A
velhice, ou melhor, a terceira idade, pode ser caracterizada pela forma com que a sociedade
determina e encara o envelhecer, pois a forma com que uma sociedade superprotege, venera ou
marginaliza o idoso determinará como ele vai se adaptar e assumir a velhice. Portanto deve-se
encarar o envelhecimento como uma fase de descanso e colheita de aprendizado e experiências
por tudo que se fez durante a infância, adolescência e a vida adulta. Rodrigues (2000) destaca
que o processo saúde-doença dos idosos é um fenômeno clinico e sociológico dependente, entre
outros fatores destaca a posição social e econômica, onde há uma transição de ruptura com o
mundo produtivo, transpondo-se da categoria de trabalhador para ex-trabalhador; de cidadão
ativo para inativo, com reflexo negativo para seu estado de saúde. Segundo Caldas (2003), a
dependência resulta de uma ajuda indispensável para a realização das atividades da vida diária.
É vista como um somatório da incapacidade com as necessidades, mas a dependência é um
processo dinâmico que pode ser trabalhado se houver um ambiente e assistência adequada. Para
Júnior e Tavares (2005), a transferência do idoso do seu próprio lar para uma Instituição de
Longa Permanência é sempre um grande desafio para os idosos, pois se deparam com uma
transformação muitas vezes radical do seu estilo de vida, sendo desviados de todo seu projeto

existencial. A internação do idoso, em uma Instituição de Longa Permanência é considerada
uma alternativa no caso de necessidade de reabilitação intensiva no período entre a alta
hospitalar e o retorno ao domicílio, ausência de um cuidador domiciliar, estágios terminais de
doenças e níveis de dependência muito elevado. O idoso de acordo com Júnior e Tavares
(2005), devido à institucionalização encontra-se afastado da família, da casa, dos amigos, das
relações nas quais sua história de vida foi construída. Isso pode estar associado à presença de
doenças crônicas, sendo este um dos principais fatores que levam à sua internação em uma
Instituição de Longa Permanência. Born (1996) considera o processo de institucionalização do
idoso uma perda da liberdade, abandono dos filhos, aproximação da morte e uma fase de medo
pelo fato do idoso estar indo para um local desconhecido e com ansiedade quanto à condução do
tratamento pelos funcionários. Porém deve-se ressaltar a importância da existência dessas
Instituições de Longa Permanência, pois são consideradas abrigos para idosos excluídos pela
sociedade e família, abandonado e sem uma residência fixa, podendo ser uma referência para
uma vida e um envelhecer digno. Os funcionários devem ser capacitados e treinados para
saberem lidar com esse lado emocional dos idosos e realizarem seu trabalho de forma
apropriada, estando atento às respostas dos idosos, proporcionando conforto e lazer dentro das
Instituições de Longa Permanência, fazendo com que o envelhecimento possa caminhar em
paralelo com a capacidade de ser útil, desfrutando com alegria e bem-estar o envelhecer. Dessa
forma, o idoso necessita de lazer, diversão, exercícios físicos e atividades que mexam com o
raciocínio, estimulando o desenvolvimento cognitivo. De acordo com Santos (1995) no século
XX nasceu uma instituição que proporciona um espaço que facilita o ato de brincar,
caracterizado pelo conjunto de brinquedos onde a importância maior é a ludicidade que os
brinquedos proporciona, através de ambiente alegre confortável. Assim Júnior e Tavares (2005)
ressaltam a necessidade de se refletir um pouco mais sobre a importância acerca das
responsabilidades e das estratégias de intervenções utilizadas pelos funcionários com o intuito
de melhorar a qualidade de vida, trazendo os benefícios esperados tanto pelos profissionais de
saúde, quanto por eles. A ludicidade traz a oportunidade do ser humano de despertar sua
criatividade, sua imaginação e seu relacionamento com as pessoas ao seu redor, bem como
recordar que o brincar é uma terapia imediata que ajuda na melhora de sua própria saúde e o
relacionamento grupal dentro da instituição. Apenas a ludicidade pode resgatar a criatividade
das pessoas, levantando-o sua auto- estima e lhe dando motivo para viver enfrentando suas
desigualdades sociais, fazendo com que sejam capazes de superar as situações desumanas
(Santin;1994). Podemos então perante os vários fatores relacionados à vida do ser humano
resgatar a ludicidade, dando a ele a oportunidade de aproveitar todos os momentos de sua vida
com alegria, felicidade, criatividade e imaginação, dentro do seu ambiente de lazer e espaço
para vivenciar o lúdico (Marcellino;1995) Segundo Ferreira (2001), as atividades lúdicas
despertam atenção se tornam mecanismo de potencialização e aprendizagem. A palavra lúdica
deriva do significado divertimento, jogos e brincadeira. As brinquedotecas inicialmente foram
criadas para o empréstimo de brinquedos e evoluíram conforme o perfil da comunidade que a
criou, mas passou a fazer parte dos sistemas educacional, valores culturais e aspectos
econômicos e sociais da comunidade A brinquedoteca é considerada um espaço que garante
uma facilidade no ato de brincar, caracterizado pela existência de um conjunto de brinquedos,
jogos e brincadeiras, visando à formação da personalidade e onde são cultivadas a criatividade e
a sensibilidade. Também pode ser vista como um local mágico e convidativo, visando à
construção da cidadania, criatividade, socialização, afetividade, auto-estima, raciocínio lógico,
desenvolvimento das capacidades motoras, memória, percepção, imaginação, senso de
organização e assimilação cultural. ( Friedmann, 1998; Santos, 1995; Ramalho, 2003) O
objetivo da brinquedoteca é desenvolver as atividades lúdicas, com o intuito de valorizar o ato
de brincar, estimulando o individuo à treinar sua funções cognitivas, independentemente do
local em que vivem, seja numa escola, num hospital, num bairro, numa clínica, numa Instituição
de Longa Permanência ou numa universidade. Caracteriza o perfil da comunidade, tendo cada
função estabelecida, sendo assim utilizados acervos de jogos e brinquedos para atingir os
objetivos propostos. A brinquedoteca é um espaço que proporciona ao idoso um divertimento,

algo que aumente a sua auto-estima, ou seja, funciona como um sistema que trás de volta a
felicidade e a capacidade de enxergar apenas as coisas boas da vida, esquecendo dos momentos
tristes. È um espaço revitalizador, onde, através de atividade lúdica, motiva os idosos a
quererem viver mais e mais, proporcionando uma conservação das capacidades de raciocínio e
imaginação. IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Os idosos conceituam o lazer como uma
distração, uma diversão, uma definição bem simplificada, frente às várias definições vistas
anteriormente por outros autores. Entretanto, esta diversão ou distração não passa de atividades
rotineiras. O convívio social e a amizade também têm grande importância na vida dos idosos.
Junto com a família, significam para estes quase que um fator de sobrevivência, pois, assim, não
perdem a própria identidade. Pode-se dizer que houve uma certa superficialidade nas respostas
dos entrevistados, ou seja, uma falta de maiores esclarecimentos por parte dos idosos sobre a
temática abordada, o que pode significar uma certa falta de conhecimento sobre o assunto. Por
isso, faz-se necessário uma maior conscientização sobre o lazer para esta faixa etária, mostrando
seus benefícios e as diversas forma de vivenciá-lo, contribuindo para a busca de novas
alternativas, fazendo-os saírem do cotidiano dos seus lares. Uma vez que, sabem perfeitamente
da importância deste em suas vidas, fica mais fácil mudar esse quadro. As entidades
governamentais devem preocupar-se mais com as políticas de lazer voltadas para esta faixa
etária, criando e estimulando programas de lazer, os quais favoreçam para a realização plena do
idoso enquanto ser humano. Sugere-se novos estudos que possam ampliar as reflexões sobre o
universo do lazer, focalizando-se, especialmente, a população idosa, para que se possa
contribuir para a minimização dos aspectos discriminatórios, bem como, assegurar novas
perspectivas de compreensão sobre esta fase do desenvolvimento humano.

I.
Palavras-chave: Lazer, Envelhecimento. Idoso

A INFLUÊNCIA DO SONO NAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DOS
GRADUANDOS DE ENFERMAGEM QUE TRABALHAM NA ÁREA NO
PERÍODO NOTURNO
Elaine Cristina de Almeida
psiu_eca_girl@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟ Ávila – FATEA
Milena Guimarães Coelho
Patrícia Pasin Corrente Pereira
Orientador: Profª. Claudia Lysia de Oliveira Araújo
I. INTRODUÇÃO: O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir
de diferentes fontes de pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. No Brasil, está
cada vez mais escasso o número de vagas para empregos, fazendo assim, com que as
pessoas habilitem-se cada vez mais para obter uma vaga no mercado de trabalho. Com
isso, pessoas que já trabalham, estão também aprimorando seus saberes para manter-se
em seu emprego. Muitos graduandos em enfermagem já possuem algum
aprimoramento, ou seja, já possuem o curso técnico e auxiliar e por conseqüência já
trabalham na área. Há de observar que as pessoas que possuem o nível técnico estão
correndo atrás de um nível superior, e com isso, acabam associando o trabalho à
faculdade. Vários estudantes da área de enfermagem trabalham no período noturno,
privando-se assim do estado normal de sono. Ao associar o trabalho noturno com a
faculdade, muitos acadêmicos sentem-se esgotados fisicamente, fazendo assim, com que
seu desempenho em sala de aula não seja tão produtivo como deveria ser. Sendo assim,
faz-se necessário um estudo para analisar se realmente a privação de sono influencia no
desempenho desses acadêmicos. Enfim, buscar compreender a deficiência no
desempenho acadêmico devido à privação de sono poderá contribuir com a análise da
eficiência do aluno em sala de aula. II. METODOLOGIA : O estudo foi desenvolvido
através da análise de textos por busca manual na biblioteca da Faculdade Integrada
Teresa D‟Avila e pela busca computadorizada incluindo artigos por revisão
bibliográfica no período de 1995 a 2007. III. DESENVOLVIMENTO: É sabido que
toda e qualquer modificação ambiental, além de uma dimensão de espaço, apresenta
também uma dimensão de tempo. Com a evolução dos organismos foram surgindo
sistemas organizados responsáveis pela marcação do tempo e seus ajustes cíclicos
ambientais. O sistema de ajuste cíclico é composto por vários ciclos, como o mesmo
nome já diz, e o principal para nós neste estudo é o ciclo circadiano ou nictemerais, que
compreende 24 horas ou ciclos de 24 horas ± 4 horas. 1 Por volta de 1950, Kleitman,
Aseriusky e Dement descreveram duas formas básicas da divisão do sono, o sono REM
(movimento rápido dos olhos) e a NREM que é o oposto da REM, ou seja, não há
movimentação dos olhos. 2 O sono é conceituado como uma etapa de inconsciência no
qual a pessoa pode ser acordada por estímulos sensoriais ou outros. Existem vários
estágios do sono, desde o de ondas leves e o sono de movimentos rápidos, sendo que, o
sono tem uma finalidade de repouso psíquico no sono REM, enquanto o descanso físico
na fase não REM. 3 Quando adormece, o indivíduo passa por todos os cinco estágios de
sono, os quais as primeiras quatro fases correspondem ao sono NREM e a quinta por
sua vez atinge a fase REM, repetindo todo esse ciclo umas cinco vezes no sono noturno,
durando cada ciclo aproximadamente um tempo de 90 minutos. 2 Muitas funções do

organismo sofrem consideráveis modificações pelo sono, bem como às variações dos
batimentos cardíacos, pressão arterial e freqüência respiratória, sendo que esse período é
o mais vulnerável para várias doenças, principalmente as respiratórias. 2,4 O ser
humano passa por todos esses ciclos, o qual fica 30% sonhando, 20 % em sono
profundo e 50% em sono leve. 2 O estado de sono ocorre em condições normais à noite,
isto é, quando a luminosidade ambiental é muito reduzida ou ausente. Sendo assim, foi
estabelecido um ciclo vigília-sono, sendo ele em função da luz. 3 A melatonina, um
hormônio produzido pela glândula pineal, diminui com a idade e influi sobre o ritmo
sazonal e circadiano, sobre o ciclo sono-vigília e sobre a reprodução. Apresenta um
padrão de secreção dia-noite, sensível a luminosidade, com início de elevação no início
da noite e queda no final. 5 Em escuro contínuo, o ritmo de melatonina persiste por um
período aproximadamente de 24 horas. A pineal, sincronizada pelo ciclo claro/escuro,
determina as mudanças periódicas na função reprodutiva em várias espécies animais. 6
Se o indivíduo é privado de sono durante períodos prolongados, chega um momento no
qual ele não pode mais se manter acordado e cai em sono profundo, ocorrendo por volta
de 70 a 100 horas de privação total de sono. Dessa forma, mantendo-se acordado
forçadamente, ocorre a produção de uma substância pelo cérebro, sendo ela denominada
de substância S ou Sleep Substance. Esta substância representaria uma reserva de sono,
ou seja, quando o individuo é privado de sono por períodos longos, ela é sintetizada até
atingir várias trocas agindo como indutora de sono. 1 O desempenho físico e mental do
ser humano está diretamente ligado a uma boa noite de sono. Passar a madrugada em
claro assemelha-se ao estado de embriaguez leve, ou seja, sem o merecido descanso o
organismo deixa de cumprir tarefas importantíssimas, como a função motora, e a
capacidade de raciocínio. 7 Numa pesquisa realizada em ratos, foi demonstrado que a
falta de sono ativa a sexualidade, aumenta a sensibilidade à dor e prejudica o fígado e o
coração, mas nem sempre os efeitos que acometem os roedores, acontecem em seres
humanos. 8 Algumas pessoas trocam a noite pelo dia devido ao seu trabalho, ou seja,
deixam de dormir com o sono fisiológico e mudam completamente o seu ciclo biológico
sendo a sonolência uma função biológica. Já a sonolência excessiva refere-se a uma
propensão aumentada ao sono com uma compulsão subjetiva para dormir, tirar cochilos
involuntários e ataques de sono, quando o sono é inapropriado. 9 Nesta última década
os horários de trabalho em turnos e noturnos estão aumentados consideravelmente. As
mudanças econômicas, demográficas e tecnológicas são as principais causadoras destas
alterações. 10 O sono tem fundamental importância no bom desempenho profissional,
atenção, coordenação motora, ritmo mental e principalmente o alerta são influenciados
pelo estado de fadiga. Esta necessidade de sono varia de pessoa para pessoa e não
depende do trabalho em turnos, porém este fator pode modificar o padrão de sono,
diminuindo o tempo total de sono principalmente dos trabalhadores noturnos. 11 O
profissional de enfermagem que trabalha à noite passa a dormir de dia, mas outros
ritmos biológicos não se modificam instantaneamente, levando ao que chamamos de
dessincronização interna, manifestando-se quando a pessoa tenta dormir de dia, mas fica
em estado de alerta. 12 O trabalho em turno é específico, sendo de atividade
ininterrupta, noturna e desgastante. Pessoas que trabalham em períodos noturnos têm
uma probabilidade maior de apresentar perturbações em seu ritmo biológico – endógeno
associados ao “relógio biológico” e ao esquema social imposto externamente. Situação
na qual é exigido trabalho noturno contínuo, o sono só tem uma fase, sendo assim,
muitas vezes a eficiência do desempenho decai devido ao débito de sono acumulado.
Estudos realizados por cronobiologistas mostram que se formos privados do sono
noturno, o sono diurno não compensa essa perda. 13 Essa sobrecarga de trabalho

noturno cotidiana afeta o sono, e associado a mais atividades, como por exemplo, a
faculdade, faz com que esses estudantes/trabalhadores não consigam se desligar dos
problemas mesmo quando vão para a cama. Com toda essa irregularidade de sono, vai
sendo prejudicado toda a qualidade de vida, pois a pessoa passará todo o dia sonolenta,
sem ânimo e com baixa concentração nas atividades, ou seja, acaba que influenciando
os estudos. 14 A fadiga devido ao sono pode atingir indivíduos de qualquer idade,
causando alterações no estado psicossomático (esforço físico e/ou mental), podendo ser
associado às condições do ambiente, a fatores devido ao excesso de trabalho, condições
individuais e pressão psicológica. Se esse estudante/trabalhador não permitir uma
diminuição da sobrecarga psíquica, surge um estado de tensão e desprazer, levando à
fadiga mental. Essa por sua vez, leva a outros sintomas, tais como; dor, ansiedade,
angústia, diminuição da memória, tendência a hipocondria, alterações visuais, mauhumor, diminuição da libido, distúrbios do sono, etc.15 Enfim, uma boa noite de sono
está cientificamente comprovada que não só renova as energias, mas pode também levar
a uma restauração óssea e muscular, fortalecendo o sistema imunológico e ajudando no
tratamento de doenças cardiovasculares, sendo assim, não só os trabalhadores de
enfermagem, mas todos os trabalhadores do período noturno correm o risco de ter
problemas de saúde, afetando não só a vida emocional, mas também a vida social e
resumindo, toda a saúde. 16 IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Deste modo, se torna
importante o conhecimento de conteúdos relativos ao padrão, higiene e distúrbios do
sono, pois fatores como restrição e/ou privação de sono, hábitos relacionados ao ciclo
vigília-sono, estão freqüentemente relacionados aos relatos de acidentes associados ao
adormecimento. Assim, uma melhor planificação das jornadas/escalas de trabalho dos
trabalhadores de turnos é de fundamental importância, pois os resultados se mostram
positivos com essa intervenção. Uma vez que com conhecimentos básicos sobre o sono,
os distúrbios do sono e cronobiologia, isso possibilita uma melhora na qualidade e estilo
de vida pôr parte dos graduandos de enfermagem.
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I. INTRODUÇÃO: O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir
de diferentes fontes de pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. A Interação
medicamentosa acontece pelo uso de várias drogas ao mesmo tempo. Este problema é
pouco discutido pelo profissional da saúde é tão importante para alguns grupos de
pacientes. Pacientes idosos, com doenças crônicas ou com múltiplas patologias
normalmente são as maiores vítimas da interação, pois precisam de uma terapia variada
com múltiplos princípios ativos. Desta forma, é importante ressaltar quais os grupos de
medicamentos mais usados pelos idosos para conhecer quais os riscos de interação
medicamentosa. Ainda o conhecimento do profissional da saúde se faz imprescindível
para evitar este problema, bem como orientar os idosos sobre a prática da automedicação. II. METODOLOGIA : O estudo foi desenvolvido através da análise de
textos por busca manual na biblioteca da Faculdade Integrada Teresa D‟Avila e pela
busca computadorizada incluindo artigos por revisão bibliográfica no período de 1995 a
2007. III. DESENVOLVIMENTO: A Interação medicamentosa e como uma influência
recíproca, ou seja, um medicamento, quando administrado isoladamente produz
determinado efeito, quando associado a outro medicamento ou alimento produz efeito
diferente. Esse novo feito pode ser benéfico caracterizando assim uma interação
positiva, se o efeito for malífico o medicamento não poderá ser utilizado, (Doroz, 1998).
Quanto maior o numero de medicamentos que o paciente esta recebendo, maior a
probabilidade de interação. O paciente contribui para a interação quando procura vários
médicos diferentes sem informar a cada um, o que já lhe foi prescrito e ainda aceita
sugestões de leigos (auto medicação). Pode ocorrer a interação medicamentosa de
diversas formas: • Interação Físico-químico: são interações que ocorrem fora do
paciente. • Interação Terapêutica: são interações que ocorrem dentro do paciente, após a
administração do medicamento. • Interação Farmacocinética : são interações que
ocorrem no trajeto da droga no organismo, ou seja, durante sua absorção, distribuição,
biotransformaçao e eliminação (Doroz, 1998). Com o estudo, pretendemos fazer
emergir a importância educacional dos profissionais da saúde, em particular do
enfermeiro no que diz respeito a administração de medicamentos ao paciente idoso,
permitindo desta forma que estratégias venham ser discutidas sobre essas questões e
uma participação mais efetiva daqueles que cuidam, sejam implementada para diminuir
os iatrogenias decorrentes da terapêutica plurimedicamentosa. Diante desta realidade
que notamos a possibilidade do enfermeiro se tornar participante do processo de
educação e saúde, orientando os idosos quanto a administração de medicação,
amenizando assim as complicações decorrentes do uso inadequados de medicamentos.
Na pratica essa é uma questão bastante complexa, pois além das inúmeras

possibilidades de interferência entre as drogas devemos avaliar outros fatores
relacionados ao indivíduos entre eles a idade (Secoli, 2001). O que se observa nas
rotinas clínicas, ambulatoriais dentre outras, são pacientes idosos que recebem cada vez
mais um número maior de medicamentos e pouca interatividade por parte dos
profissionais de saúde na questão da informação a respeito das medicações. A
prescrição medicamentosa envolve o entendimento das mudanças próprias da idade,
tanto estrutural quanto funcional, de vários órgãos e sistemas que podem alterar a
farmacocinética e a farmacodinâmica de muitos medicamentos. Dessa forma, a
prescrição inadequada para pacientes idosos aumenta o risco de reações adversas
medicamentosas (Heller et al., 2004). A reação adversa as drogas ganha particular
importância no idosos, já que estes apresentam diferentes respostas as medicações.
Pelas alterações normais do processo de envelhecimento, ocorrendo modificações na
farmacocinética e farmacodinâmica da drogas. O fato das doenças crônicas e
degenerativas terem prevalência significativa concorre para a necessidade de varias
vezes, a utilização de mais de um medicamento ocorrendo a interação medicamentosa
(Vale,1998). Boechat (1995) analisa o uso de múltiplas drogas em idosos, situação
muito freqüente que se constitui, quase sempre, um desafio para a geriatria. Analisou
também as interações, benéficas ou não, e as drogas mais prescritas para os pacientes
acima de 65 anos. Chama a atenção para o cuidado que deve ser observado na
prescrição de medicamentos a idosos e esclarece que as interações mais freqüentes não
são com novas drogas e, sim com as bem conhecidas e usadas rotineiramente. Das
alterações ocorridas no sistema acomete –se com mais freqüência nos idosos são a
gastrointestinal e é considerado um problema, comenta-se que suas principais queixas
são sensações de plenitude , pirose e indigestão e como conseqüência, o uso prolongado
de laxativos (Brunner, 2002). A dosagem é um dos fatores principais dos efeitos
terapêuticos que também pode levar a complicação em virtude das ocorrências no
metabolismo das drogas com o envelhecimento, reduzindo a capacidade do fígado e dos
rins de metabolizar e excretar os medicamentos e os níveis diminuídos da eficiência
circulatória (Brunner, 2002). Torna-se imprescindível a dosagem precisa da medicação,
é de importância para o idoso o acompanhamento do enfermeiro após a aquisição dos
medicamentos. As drogas que agem sobre o sistema circulatória ganharam destaque por
serem responsáveis por 49% de todo medicamento consumido pelo grupo. Outros
medicamentos que merecem destaque neste estudo foram os antidepressivos e os
ansiolíticos que ocupam a segunda posição na escala de consumo pelos idosos. A
maioria dos idosos consomem, pelo menos, um medicamento, e cerca de um terço deles
consome cinco ou mais medicamentos simultaneamente, sendo em média de dois a
cinco (Rozenfeld, 2003). No Brasil os idosos representavam 9,05 por cento em 1999 e,
em 2020, poderão totalizar 13 por cento da população (Romano, 2002). Segundo Basile
(1988) o idoso, a partir de 60 anos, possui um comportamento diferente do adulto em
relação a absorção da medicação. O medicamento, entre outros fatores, induz a
desnutrição e reciprocamente a desnutrição altera o efeito do medicamento. De acordo
com o envelhecimento, o homem passa a ter um contato mais freqüente com os
profissionais da área de saúde. Não é raro começarmos a preocupação com a saúde
somente após os 40 anos, momentos em que, geralmente surgem alguns desequilíbrios
no organismo humano. Sabemos ainda que a população idosa tende a crescer, sendo que
as doenças crônicas e degenerativas começam aparecer a partir dos 60 anos de idade.
Muitos fatores contribuem para diminuir o conhecimento do paciente idoso quanto ao
seu tratamento medicamentoso. Isso inclui, entre outras causas, a falta de
aconselhamento individualizado, a falta de informação escrita e reforço das instruções

orais, falta de um ajudante na hora de tomar as medicações (O‟Connell & Johnson,
2002). Nesse sentido, (Gibbs et al., 1989) comentam que a despeito de vasta prescrição
de medicamentos para os pacientes idosos, o conhecimento sobre os mesmo é
inadequado. A polifarmacologia pode trazer risco para a saúde do idoso, visto a
possibilidade de ocorrência de iatrogenias. Na hospitalização o controle na
administração é realizado pela equipe de enfermagem e entretanto, as dificuldades
encontram-se no seu lar, quando o próprio idoso realiza o controle de sua medicação.
Diante desta realidade que notamos a possibilidade do enfermeiro se tornar participante
do processo de educação e saúde, orientando os idosos quanto a administração de
medicação, amenizando assim as complicações decorrentes do uso inadequado de
medicamentos. O cuidado prestado pelo enfermeiro, no que visa o bem estar do cliente
não deve ter limites. Segundo (Leopard, 1999) “cuidar traduz a essência da
enfermagem, envolve uma interação em que a dinâmica da comunicação se processa a
medida que o enfermeiro se relaciona com seus clientes”. Em se tratando de idosos
submetidos a plurimedicação, o cuidado e as orientações se justificam pelo fato de
muitos auto-administrarem seus medicamentos (Potter & Perry, 2002) chama a atenção
para a responsabilidade do enfermeiro quando diz “o papel do profissional de
enfermagem é de ensinar, auxiliando os pacientes idosos em terapia medicamentosa”.
Para tal prática, ainda afirma que o profissional deve conhecer as alterações do
organismo do idoso para considerar os níveis da função física, sensorial e cognitiva do
paciente quando instruí-lo a tomar, comprar e usar medicamentos corretamente. Para
Potter & Perry (2002) a enfermeira deve: conhecer o efeito terapêutico dos
medicamentos prescritos; manter o bem estar e a segurança do paciente; instruir os
pacientes e familiares quanto à terapia medicamentosa; preparar os pacientes para autoadministração dos medicamentos e retirar todas as dúvidas sobre o assunto e detectar
qualquer problema no que se refere a terapêutica medicamentosa em idosos na
internação, durante a mesma, na alta e se possível realizar visitas domiciliares e
consultas de enfermagem para acompanhamento do idoso. IV. CONSIDERAÇÕES
FINAIS: A prescrição de medicamento simboliza importante dimensão do processo
terapêutico. O paciente chega trazendo consigo sua singularidade, fruto de seus saberes,
crenças e experiências a respeito do processo saúde/doença. O mesmo dá-se com os
profissionais de saúde, prescritores e dispensadores. Algumas influências são decisivas
neste processo e se traduzem não somente nas chamadas variações da prática médica
como também em variações das respostas que o paciente dá a este encontro. Assim, o
prescritor pode ou não prescrever o melhor medicamento para aquele paciente, o
dispensador pode ou não dispensar o medicamento prescrito da melhor maneira e o
paciente pode ou não aderir ao tratamento. Na melhor das hipóteses, se tudo correr a
contento, o medicamento realmente servirá para mitigar o sofrimento do indivíduo.
Pode ser também que este objetivo não seja alcançado e o indivíduo continue em busca
de outras opções. Na pior das hipóteses, é possível que se traduza em mais e/ou maior
sofrimento e, neste caso, o sistema de saúde ao invés de tratar as doenças, acaba por
produzi-las. Enfim, há uma multiplicidade de fatores a interferir no resultado de uma
prescrição, desde a decisão médica relativa à prescrição até a ingestão de cada dose
medicamentosa pelo paciente e os efeitos daí advindos. Quanto melhor é o processo de
produção de conhecimento a partir das informações recebidas no que concerne aos
medicamentos e quanto melhor a interação entre prescritor, dispensador e paciente, mais
próximo se está de alcançar um melhor resultado.
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A hanseníase é uma doença marcada por um grande estigma para as pessoas em geral e,
inclusive, para seus portadores. O objetivo desta investigação foi identificar o perfil
epidemiológico da hanseníase em um município do interior paulista nos anos de 2000 a
2006 e verificar se ele pôde cumprir a meta proposta pela OMS de 1 caso para 10.000
habitantes. Para tanto realizamos um estudo quantitativo, retrospectivo, analisando os
casos notificados de hanseníase de um município do interior paulista. O município
investigado apresentou 29 casos de hanseníase no período compreendido entre 2000 e
2006, sendo 08 casos (27,6%) do sexo feminino e 21 (72,4%) do sexo masculino, 17
(58,7%) casos em pacientes da raça branca, 14 (48,4%) indivíduos na faixa etária entre
40 e 60 anos, 11 (37,9%) deles eram analfabetos, e com o número de comunicantes
entre 1 à 5 indivíduos, que equivalem a 14 (48,2%) casos. A maior parte da população
analisada reside na zona rural 09 casos (31,1%) apresentando forma clínica
indeterminada e 15 (51,8%) casos da classe operacional sendo multibacilar, onde a
maior parte deles 12 casos (41,4%) se submeteram ao tratamento PQT / MB 6 doses.
Obtiveram a curam 23 casos (79,4%) dos casos analisados. A diminuição do
preconceito associado ao sujeito portador da doença, deve iniciar-se com a adequada
atuação da equipe multiprofissional, orientando a população sobre a doença e sua
possibilidade de tratamento com sucesso.
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Os acidentes por animais peçonhentos têm grande importância para a equipe de saúde
pelo grande número de pessoas vitimadas e pela sua gravidade. Objetivo: O estudo
visou mostrar os tipos de acidentes notificados na cidade de Lorena - SP no período de
2006, sendo analisados os dados dos acidentes ocorridos para os tipos de animais:
escorpião, aranha e serpente; onde identificamos o número total de casos notificados;
tipo de animal e as características das vítimas relacionadas ao sexo; idade; local de
procedência; circunstância do acidente; local do acidente; local da picada; soroterapia
utilizada e o tempo ocorrido do acidente até o atendimento. Resultados: Foram
notificados 46 casos (100%), os maiores índices foram quanto ao tipo de animal foi com
escorpião 50% (23 casos); prevalência do sexo masculino 65% (30 casos); faixa etária
11 a 15, 21 a 30, 36 a 40 e mais de 61 anos tiveram 10,9% (5 casos) cada ; local de
procedência das vítimas 63% (29 casos) da própria cidade de Lorena -SP; circunstâncias
do acidente 33% (15 casos) ocorreu durante o trabalho; local do acidente 48% (22
casos) na zona urbana; local da picada região do pé 22% (10 casos); soroterapia
antibotrópico 23,9% (11 casos); tempo ocorrido do acidente até o atendimento de 0 a 1
hora 33% (15 casos). Conclusão: A importância da sistematização do atendimento, para
evitar que pontos importantes não sejam esquecidos, além de facilitar, torna a
assistência mais ágil e efetiva. Servindo como base para um conhecimento preciso e
para realização de políticas públicas de saúde para prevenção de novos casos de picadas
no município.
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A influência da humanização no atendimento hospitalar e nas interações equipepaciente e no desenvolvimento social e afetivo do paciente tem sido objeto de estudo de
numerosos trabalhos nos últimos anos. Neste artigo, examina-se, do ponto de vista
bibliográfico, a evolução dos estudos em uma terapia alternativa completar que traz
consigo forte apelo à humanização: terapia assistida por animais (TAA).
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Em pleno século XXI há necessidade de um melhor entendimento sobre as doenças
ocupacionais, aquelas adquiridas no exercício do trabalho a serviço da instituição
podendo gerar perda, diminuição ou incapacidade para o trabalho, a exemplo das
doenças por esforços repetitivos as quais podem acometer os trabalhadores de
enfermagem, principalmente aqueles que atuam em unidades de terapia intensiva por ser
este, um setor fechado e de fortes características insalubres. Com o objetivo de
identificar as possíveis doenças ocupacionais que atingem o trabalhador de enfermagem
em Unidade de Terapia Intensiva. Realizando uma revisão de literatura sobre as doenças
ocupacionais, utilizando o método de investigação através de busca nas bases de dados,
Scielo, MEDLINE, LILACS, BDENF, BIREME, no período de 1998 a 2006, utilizando
os seguintes descritores: doenças ocupacionais, Unidade de terapia intensiva,
enfermagem, saúde dos trabalhadores de enfermagem, saúde ocupacional. Esta revisão
destaca o fato que os estudos feitos até o momento serviram para demonstrar que os
profissionais de enfermagem têm um conhecimento genérico sobre o assunto o que tem
causado transtornos psicossomáticos em função da desinformação e propostas viáveis
para resolução ou diminuição da exposição dos trabalhadores de enfermagem aos riscos,
decorrentes do trabalho, o que agrava o stress entre a equipe, formando um círculo
vicioso aumentando a possibilidade da equipe de enfermagem adquirir doenças
ocupacionais.
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Devido ao fato da AIDS remeter os profissionais de saúde a sentimentos dos quais,
geralmente, procuram se afastar, estes profissionais utilizam alguns mecanismos de
defesa, principalmente á despersonalização e a negação da importância do individuo, o
distanciamento e negação dos sentimentos e redução do peso das responsabilidade. Para
tal pesquisa, utilizamos o Procedimento de Desenho-Estória com Tema e na analise da
entrevista aberta foi tulizada a teoria de Paul Ricouer que confirmaram que os
profissionais de saúde manifestam uma concepção de AIDS pautada por crenças
errôneas, tratando a questão com estigma e com preconceito. Os recursos defensivos
destes profissionais nos parecem responsáveis pelo estigma, que pôde ser observado nas
seguintes situações: a) o profissional de saúde que vê o paciente como necessitado de
ser conduzido pela mão para a sua adesão ao tratamento, sem levar em consideração a
sua subjetividade; b) a visão do paciente como um oportunista, que quer levar vantagens
da situação de portador de uma doença incurável até o momento. Além disso,
observamos também o preconceito na visão do profissional ao ver o paciente como um
super-homem, ou super-paciente, como se apenas a consciência fosse suficiente para o
seu tratamento. Entretanto, observamos também vários olhares diferentes de cada
profissional que compõem a Equipe, que se forem trabalhados em conjunto, através do
diálogo, de discussão em grupo, será construtivo para a equipe em suas ações ao
pacientes. Todavia, se esses olhares não forem trabalhados na Equipe, poderá ocorrer
uma tendência ou caracterização individual do atendimento do profissional, que não
refletirá na assistência como um todo. Tanto a entrevista quanto o Procedimento de
Desenho-Estória com Tema confirmaram que os profissionais de saúde manifestam uma
concepção de AIDS pautada por crenças errôneas, tratando a questão com estigma e
com preconceito.
Palavras-chave: profissional de saúde AIDS

“O INSULINO - DEPENDENTE: AS POSSÍVEIS DIFICULDADES
ENCONTRADAS RELACIONADAS À AUTO-APLICAÇÃO DE INSULINA”
Odirlei Zácaro da Silva
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Patricia Kiyoko Goto
Maria Carolina Codelo Martins Bastos Leite
Orientador: Prof. ª Rosana Tupinambá Viana Frazili
O diabetes mellitus é uma doença crônico–degenerativa que desencadeia um distúrbio
metabólico caracterizado por hiperglicemia que resulta da produção, secreção ou
utilização deficiente de insulina. Segundo o Ministério da Saúde (2006), na década de
90 eram 05 milhões de diabéticos no Brasil, hoje são 15 milhões, ou seja, em menos de
10 anos o número triplicou. Em nosso país, a cada 2 minutos e 18 segundos uma pessoa
se torna diabética, a previsão é de que no ano 2025 o número de diabéticos ultrapasse os
330 milhões. Com isso o trabalho do enfermeiro torna-se cada vez mais importante, na
prevenção e controle da doença, principalmente porque esses pacientes são obrigados a
ter uma vida mais regrada. Obstante a estes dados propusemos o referente trabalho com
o intuito de verificar as principais dificuldades relacionadas à aplicação de insulina nos
diabéticos insulino-dependentes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de um
município do estado de São Paulo. Com a finalidade de contribuir para a melhoria da
assistência aos insulino-dependentes e da diminuição das dificuldades nas aplicações
diárias de insulina. O procedimento metodológico utilizado neste estudo foi à pesquisa
quantitativa, descritiva e de campo em um Ambulatório de Especialidades no município
de Lorena, por fornecer as insulinas aos pacientes diabéticos, insulino-dependentes e
possuir um cadastro destes respectivos clientes. O instrumento utilizado para a presente
pesquisa foi sistematizado para coleta de dados, dividido em três partes, contendo 26
questões, com 16 questões abertas e 10 questões fechadas, abrangendo as seguintes
variáveis sócio-demográficas: idade, sexo, profissão, ocupação, escolaridade e renda
familiar; variáveis de diagnóstico e tratamento: recursos de saúde acessados, como
descobriram a doença, há quanto tempo é diabético, quanto tempo faz uso da insulina;
dados sobre aplicação de insulina: como as dificuldades na aplicação de insulina,
reutilização de seringa e agulha, sistema de rodízio das aplicações, dentre outros. Atra
vés desta pesquisa, concluímos que o enfermeiro tem papel fundamental, no que diz
respeito ao tratamento das pessoas com diabetes, ele proporciona as condições técnicas
para orientar os principais procedimentos necessários, juntamente com a equipe
multidisciplinar.
Palavras-chave: Diabetes tipo I, Educação e Auto-aplicação.

EXPOSIÇÃO DOS TRABALHADORES DE ENFERMAGEM ÀS CARGAS E
DESGASTES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO
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A enfermagem contemporânea carrega o ônus do desenvolvimento técnico científico,
onde o trabalhador de enfermagem para desenvolver suas atividades no ambiente
hospitalar do qual possui características insalubres é exposto a dois tipos diferentes de
cargas de trabalho: a carga de materialidade externa, que interage com o corpo do
trabalhador, sofrem mudanças na qualidade, podendo ser detectadas e medidas. São
agrupadas em cargas físicas, químicas, biológicas e mecânicas e as cargas de
materialidade internas que se expressam por meio de transformações internas no corpo,
sendo agrupadas em fisiológicas e psíquicas. Os trabalhadores de enfermagem da UTI
permanecem por longas horas de trabalho neste ambiente fechado com pouca
iluminação, ventilação e espaço físico para a realização das suas funções onde se cria
uma situação crítica, dificultando o trabalho a movimentação nesta área, podendo
prejudicar a assistência e ocasionar, às vezes acidentes de trabalho. A pesquisa objetiva
caracterizar a exposição do trabalhador de enfermagem as cargas e desgastes
decorrentes do trabalho em UTIs adulto em hospitais do Vale do Paraíba. O estudo foi
descritivo, o método quantitativo, coleta de dados feita foi realizada por meio de
formulário a 20 funcionários (enfermeiros, técnico e auxiliares de enfermagem) e a
análise foi quantitativa descritiva. Quanto as cargas foram todas citadas, o estresse foi
considerado de maior relevância como um dos fatores de adoecimento destes
trabalhadores, o que coloca em evidência que a UTI por ser um setor fechado os
trabalhadores estão mais propenso a adquirir uma doença ocupacional devido a cargas
do qual estão expostos. Conclui-se que a população em estudo estão expostos as cargas
de trabalho e que existe um conhecimento genérico sobre o assunto e estes profissionais
possui dificuldade de aderir o uso do EPI e que existe uma falha na CIPA (Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes), uma vez tendo conhecimento destas cargas
possibilitará correção e melhores condições de trabalho.
Palavras-chave: UTI, cargas ocupacionais, doença ocupacional, risco ocupacional,
enfermagem.

CONHECIMENTO DOS PROFISSIONAIS DE LIMPEZA EM RELAÇÃO A
MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR
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Orientador: Prof.ª Vanessa de Brito Poveda
Os profissionais da higiene hospitalar têm importância fundamental na manutenção de
um ambiente biologicamente seguro, tornando-se necessário um trabalho de limpeza
hospitalar com excelência(5). Acreditando que a oportunidade de educação continuada
não deve restringir-se, no ambiente hospitalar, apenas aos membros da equipe de saúde,
e considerando a higienização das mãos como o meio mais barato e eficaz no controle e
prevenção de infecções, propomos o presente estudo que pretende analisar o
conhecimento dos profissionais de higienização hospitalar sobre o tema, oferecendo
oportunidade de atualização e verificando posteriormente o seu aproveitamento. Este
trabalho se trata de uma pesquisa de caráter descritivo-exploratório, onde participaram
desta investigação 13 funcionárias do serviço de higienização hospitalar de um Hospital
Filantrópico do interior paulista, que exercem suas funções distribuídas uniformemente
pelos setores da entidade em questão. Todos os sujeitos investigados, ou seja, 13
(100%) das funcionárias são do sexo feminino, com uma faixa etária média de 40 anos.
Foi realizado um pré-teste, seguido de uma aula teórico-prática sobre lavagem das
mãos, e em um período de sete dias após, aplicado um pós–teste, onde ficou constatado
que apesar de 70% dos indivíduos investigados neste estudo possuírem 2º grau
completo, o conhecimento sobre a área em que atuam é deficiente, demonstrando ser a
educação em serviço a ferramenta primordial para a melhoria tanto da qualificação da
mão de obra, como para a melhoria da qualidade do serviço oferecido.
Palavras-chave: Profissionais de Saúde ; Limpeza Hospitalar; Infecção Hospitalar;
Higienização das mãos

CUIDADO COM AS MAMAS: ORIENTAÇÕES RECEBIDAS DURANTE A
GESTAÇÃO E PUERPÉRIO
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RESUMO OLIVEIRA, Rubia F T de; BARRETO, Mariana S P. Cuidados com as
mamas: orientações recebidas durante a gestação e o puerpério. 2007. 33 f. Trabalho de
Conclusão de Curso – Faculdade de Enfermagem, Faculdades Integradas Teresa D‟
Ávila, Lorena, 2007. Estudou-se as orientações recebidas, relacionados aos cuidados
com as mamas, por 50 puérperas, de diferentes idades, raças, escolaridade e classe
social, no período de fevereiro a março de 2007, no Ambulatório de Triagem Neonatal
da Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá, através de formulário com questões
referentes ao assunto. A incidência de orientações recebidas foi de 66% mostrando-se
insatisfatório em relação às orientações referente ao aleitamento materno. Dentre as
outras questões avaliou-se a eficácia dessas orientações que obteve como resultado
76%, onde as puérperas acreditaram que as orientações as ajudaram, pois abrangia não
somente orientações quanto ao cuidado com as mamas como também sobre aleitamento
materno. Tendo em vista que um dos maiores índices de desmame precoce, se dá devido
aos problemas com as mamas, como ingurgitamento mamário, rachaduras, fissuras,
mastite ou somente dor. Evidencia-se assim a importância de estudos como este, que
identifique se essas orientações estão sendo realizadas corretamente e por qual
profissional. A elaboração de um folder, como iniciativa das pesquisadoras, com o
objetivo de orientar a cerca dos cuidados corretos que se deve tomar com as mamas,
teve como base o fato da espécie humana, ser a única entre os mamíferos, em que a
amamentação e o desmame não são processos desencadeados unicamente pelo instinto,
por isso devem ser aprendidos.
Palavras-chave: mamas

ASSISTÊNCIA AO PARTO HUMANIZADO: DO DISCURSO A PRÁTICA
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O termo humanizar é amplo e envolve um conjunto de conhecimentos, práticas e
atitudes. A assistência de enfermagem ao parto humanizado garante benefícios para a
mulher e o bebê, e evita intervenções desnecessárias e preserva sua privacidade e
autonomia. Procurou-se, com esse estudo, de característica quantitativa, identificar os
fatores que tem dificultado a equipe de enfermagem a implementar a assistência
humanizada a gestante e puérpera, bem como o conhecimento da equipe sobre parto
humanizado, direitos da gestante e puérpera e alojamento conjunto. Foram sujeitos
desse estudo 25 voluntárias, incluindo técnicos, auxiliares e enfermeiras de uma
maternidade do Vale do Paraíba. Os dados foram coletados através de um formulário
contendo 17 questões fechadas. O resultado demonstrou que, apesar da equipe de
enfermagem atuar em maternidade, desconhecem o termo parto humanizado e
alojamento conjunto, constatando assim grande falta de informação e conhecimento.
Palavras-chave: Direitos das gestante e puérperas, enfermagem, humanização

ASPECTOS DIFICULTADORES NA ADESÃO DO PORTADOR DE
TUBERCULOSE AO TRATAMENTO
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A tuberculose atinge a humanidade desde épocas remotas, mas somente no início da
década de 40, do século XX, foi possível a expectativa da cura da doença com
tratamento medicamentoso. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), cerca de
um terço da população mundial está infectada pelo bacilo Micobacterium tuberculosis e
cerca de 5% a 10 %dos infectados tornar-se-ão doentes e transmissores em algum
momento de suas vidas, sendo notificados aproximadamente 83 mil casos por ano.
Tendo como objetivo identificar, analisar e avaliar os principais obstáculos que
dificultam a adesão do portador de tuberculose condicionantes ao abandono do
tratamento medicamentoso. O estudo foi realizado em um Ambulatório de atendimento
à portadores de tuberculose, em um município do Vale do Paraíba. Para a pesquisa, foi
utilizado um instrumento de coleta de dados composto por pergunta fechadas referentes
ao sexo, grau de instrução, estado civil, profissão, renda mensal, condições de moradia,
hábitos, antecedentes familiares, e de perguntas abertas, abordando o conhecimento e o
convívio com a doença, a dificuldade de seguir o programa e o que acha necessário para
continuar o tratamento. A questão social, econômica, o acolhimento e o vínculo são
impactantes na adesão do portador de tuberculose ao tratamento. Faz-se necessárias
políticas para a melhora da qualidade de vida. Percebe-se também cada vez mais a
importância da construção do vínculo entre a equipe de saúde e o portador.
Palavras-chave: adesão, tratamento medicamentoso

ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS EM SAÚDE MENTAL EM MUNICÍPIOS DO
VALE DO PARAÍBA.
Nara Cristiane Leite Palmeira
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Orientador: Prof. ª Maria Odete Pereira
A Reforma Psiquiátrica no Brasil é um movimento histórico de caráter político, social e
econômico, tendo a desinstitucionalização como principal vertente, o que implica na
construção de outras estruturas para tratamento dos portadores de sofrimento psíquico.
Seguindo critérios populacionais, cada município deve contar com ações de Saúde
Mental que transformem a relação com a loucura na sociedade, baseada em processos
coletivos onde os direitos à Atenção em Saúde Mental e em Programas de inclusão
social, sejam garantidos. O presente estudo se propôs: levantar a população de 27
Municípios dirigidos pelo Departamento Regional de Saúde XVII; identificar o número
pessoas portadoras de transtornos psíquicos usuárias dos Serviços em saúde mental do
SUS, nos Municípios participantes; identificar os dispositivos de saúde mental
disponíveis nos Municípios participantes e, analisar a relação entre a população dos
municípios à quantidade e modalidade de dispositivos de saúde mental existentes.
Trata-se de uma pesquisa descritiva e empírica, de caráter quantitativo. Dentre os 27
municípios participantes apenas sete possuíam algum dispositivo de saúde mental,
totalizando 12 Serviços em cinco diferentes modalidades. Os Recursos de saúde mental
monitorizados pelo DRS XVII, nos municípios são compostos por: quatro CAPS sendo,
dois tipo I e dois tipo II; um Hospital Dia; uma Enfermaria de curta permanência; quatro
Ambulatórios; e duas unidades emergenciais. Considerando que a população desses
municípios era de 707.580 habitantes, apenas 13.195 pessoas eram cadastradas como
usuárias em algum dispositivo. Segundo dados do Ministério da Saúde em dezembro de
2005, 12% da população brasileira possui algum tipo de transtorno psíquico, inclusive
aqueles decorrentes à dependência do álcool e outras drogas. Confrontando os achados
com a estimativa do Ministério da Saúde, supõe-se que aproximadamente 99,23% da
população desses 27 municípios estejam sem assistência em saúde mental.
Palavras-chave: saúde mental/CAPS.

AUTOMEDICAÇÃO ENTRE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM E A
INFLUÊNCIA NA SOCIEDADE
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Introdução: A automedicação, é o uso de medicamentos sem a prescrição médica ou
odontológica, vem surgindo como forma de substituição da atenção formal à saúde. Uns
dos mais envolvidos nesta prática são os profissionais da área da saúde, que têm
constantemente acesso a diversos tipos de medicamentos e a situações de morbidade.
Justificativa: A compreensão do papel social do futuro profissional enfermeiro, sobre a
automedicação, denotará sua postura diante do mercado pois seu comportamento irá
refletir nos rumos da sociedade, quanto aos valores atribuídos à saúde. Objetivos:
Observar o fenômeno da automedicação entre acadêmicos do curso de enfermagem do
1° e 4° anos de enfermagem; Identificar os motivos que levam a automedicação pelos
estudantes; Verificar a influência destes acadêmicos, no meio social, sobre a prática da
automedicação; Analisar a relação entre o conhecimento acadêmico adquirido, e o
comportamento destes na prática da automedicação; Metodologia: Este trabalho foi uma
pesquisa quantitativa do tipo não experimental-correlacional realizado sobre a
aprovação do comitê de ética, permissão da instituição, onde foi realizado a pesquisa e o
consentimento dos participantes. Sendo aplicado um questionário estruturado com
perguntas abertas e fechadas sobre uma amostra do 1° e 4° ano de enfermagem durante
o período letivo sobre a supervisão dos responsáveis pela pesquisa. Resultados:
Aproximadamente 89% dos acadêmicos praticam a automedicação, entre os motivos
estão o alívio de sintomas como dores de cabeça e doenças auto-limitadas como gripes e
resfriados. Os maiores fatores que influenciaram a prática são o domínio do
conhecimento sobre medicamentos, adquirido na disciplina de farmacologia, e a
experiência no campo de trabalho. Conclusão: O conhecimento acadêmico, adquirido ao
longo da formação, conduz a diminuir a automedicação e a indicação de medicamentos,
por ampliar o conceito de prevenção e cuidado a saúde.
Palavras-chave: Automedicação, Enfermagem, Sociedade

DIFERENÇAS NO COMPORTAMENTO DE HOMENS E MULHERES
ALCOOLISTAS NO BRASIL
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Introdução: O alcoolismo está entre as cinco doenças mais incapacitantes no mundo,
sendo um problema comum que afeta hoje milhares de brasileiros. Estando
condicionado a vários fatores de natureza emocional, dificuldades escolares, sociais,
familiares e perdas. Justificativa: Diante das diferenças comportamentais e sociais no
padrão de consumo do álcool no homem e mulher. A assistência em saúde deve ser
diferenciada, mediante as peculiaridades do gênero. Objetivos: Levantar dados
epidemiológicos da prevalência do alcoolismo entre os sexos femininos e masculinos no
Brasil; Compreender as diferenças nos aspectos que levam ao consumo do álcool;
Observar os problemas relacionados ao alcoolismo; Analisar as formas de prevenção do
alcoolismo no país; Metodologia: Buscou-se trabalhos publicados no período de 2001 a
junho de 2007; em duas bases de dados, com as seguintes estratégias de busca: Lilacs/
Scielo/ Medline ( descritores – alcoolismo no Brasil, comportamento social, mulheres e
homens alcoolistas, tratamento do alcoolismo e consumo abusivo de álcool no país).
Resultados: O caminho para o alcoolismo é em tono de oito a quinze anos e geralmente
está condicionado a vários fatores, como conflitos emocionais, dificuldades escolares,
sociais e familiares e perdas. Quanto ao gênero, os homens são mais atingidos que as
mulheres, sendo que para cada mulher dependente, há aproximadamente seis homens.
Sendo que as mulheres iniciam a ingestão mais tarde que os homens, e em geral, junto
com seus conjugues. Conclusão: Diferenças quanto ao gênero, conduz à necessidade de
ações diferenciadas na assistência a saúde, buscando basear as ações em dados
concretos. Focalizando assim as intervenções nos aspectos de prevenção e tratamento ao
individuo alcoolista.
Palavras-chave: alcoolismo, gênero,prevenção

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO PÓS-OPERATÓRIO IMEDIATO DE
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Aline Fernanda da Silva Nascimento
linenanda_enf@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D'Ávila – FATEA
Tatiane Braga Alkmin
Natássia Marton da Silva
Orientador: Prof.ª Regimar Carla Machado
Introdução: O pós-operatório imediato (POI) compreende as primeiras 24 horas após a
cirurgia. Os pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva (UTI) após a cirurgia
cardíaca (CC) chegam sob sedação, intubados; em ventilação mecânica; com veia
central cateterizada; monitorização hemodinâmica, sonda vesical de demora; incisões
cirúrgicas esternal e drenos. A atuação do enfermeiro na UTI envolve previsão e
provisão de recursos materias e equipamentos, planejamento e implementação de
cuidados sistematizados e integrais, visando à recuperação do paciente dos efeitos da
anestesia e cirurgia, prevenção e detecção precoce das complicações, por meio de
vigilância constante e aplicação da sistematização da assistência de enfermagem (SAE),
baseada em referenciais teóricos. Objetivo: Este estudo teve como objetivos analisar a
atuação do enfermeiro no pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca de duas
instituições privadas do Vale do Paraíba e verificar a utilização da sistematização da
assistência de enfermagem (SAE) e o referencial teórico utilizado durante este período.
Método: A metodologia utilizada foi do tipo descritivo, exploratório e com uma
abordagem quantitativa. Foram entrevistados 17 enfermeiros que atuam em POI de CC
em UTI, com aplicação de um questionário auto-explicativo e de múltipla escolha.
Resultados: Os resultados nos revelou que os procedimentos realizados pelos
enfermeiros durante o POI com maior incidência foram: monitorização cardíaca;
medicação; monitorização de drenos e avaliação de exames, demonstraram que 100%
dos enfermeiros realizam SAE, 83% baseiam-se na NANDA, 8% na NIC e nenhum
enfermeiro utiliza NOC. Conclusão: Concluímos que na amostra estudada os
enfermeiros estão atuando no POI porém alguns procedimentos importantes não estão
com presença eficaz dos enfermeiros como nos casos de monitorização hemodinâmica e
balanço hídrico.
Palavras-chave: Pós-operatório, Cirurgia Cardíaca e Enfermagem
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ADEQUADA À TÉCNICA UTILIZADA ATUALMENTE CIENTIFICAMENTE
COMPROVADA
Silvia Maria de Carvalho Farias
silvinha_farias1964@yahoo.com.br
Faculdades Integradas Teresa D' Ávila – FATEA
Ednéia de Oliveira Ernestino
Priscila Souza Diniz
Ciliana Antero
Ana Beatriz Morita
Orientador: Prof. ª Vanessa Poveda
RESUMO A arrumação do leito hospitalar é de suma importância para o paciente e gera
discussões nos cursos de graduação em enfermagem. Historicamente não se encontram
registros de como surgiu a técnica de arrumação do leito hospitalar, porém, a literatura
científica demonstra que desde Florence Nightingale até os pesquisadores atuais, os
procedimentos foram se agregando à arrumação de camas na prática diária visando
promover e/ou preservar a homeostase organizacional do paciente e fundamentar o fazer
cuidativo em enfermagem. A arrumação do leito hospitalar deve evitar a disseminação
de microorganismos e a contaminação ambiental, diminuindo a contaminação
provocada por aerossóis; promovendo conforto e segurança ao paciente; prevenindo a
infecção hospitalar; além de se tratar de uma estratégia para uma melhor sistematização
do procedimento a ser realizado. A cama deve ser o centro de atenção para um
tratamento de saúde adequado, visando minimizar a sua atuação como reservatório de
patógenos de diversas etiologias. Portanto, objetivou-se com esta investigação
caracterizar a técnica ideal para a arrumação do leito hospitalar por meio da revisão da
literatura científica nacional produzida de 1976 a 2005. Para tanto, realizou-se revisão
de livros-texto encontrados no acervo bibliotecário Conde Moreira Lima das Faculdades
Integradas Teresa D‟Ávila e de artigos científicos localizados nas fontes indexadas de
pesquisa MEDLINE, LILACS, BIREME e SCIELO. Segundo a literatura investigada,
não encontramos justificativa para a aplicação dos nós dados nas pontas dos lençóis.
Inclusive, não se encontrou registro na literatura científica que embase a prática do nó
nas pontas dos lençóis, muito embora seja praticado com freqüência em alguns
ambientes hospitalares. Em síntese, concluiu-se, que amarrar as pontas dos lençóis com
nós deve ser condenado, pois promove a contaminação do uniforme do profissional ao
encostar-se no leito para colocar e retirar o lençol; atrapalhando a movimentação do
paciente no leito; dificultando o trabalho da eq uipe de limpeza da lavanderia, que
manuseará roupas altamente contaminadas; é também inadequado sob o aspecto
financeiro, pois pode provocar danos às engrenagens das máquinas de lavar.
PALAVRAS-CHAVE: Arrumação. Leito-hospitalar. Enfermagem.
Palavras-chave: Arrumação. Leito-hospitalar. Enfermagem

HUMANIZAÇÃO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL
Tatiane Braga Alkmin
tatianealkmin@hotmail.com
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Eliane de Souza
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Orientador: Prof. ª Fátima Franco Porto
O período neonatal compreende os primeiros vinte e oito dias de vida do recém-nascido
(RN). A hospitalização em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) introduz o
bebê em um ambiente inóspito, onde a exposição intensa a estímulos nociceptivos como
o estresse e a dor são freqüentes. Ruídos, luz intensa e contínua bem como
procedimentos clínicos invasivos são constantes nessa rotina. A humanização na saúde
tem sido um tema muito discutido e vem sendo implantado em vários serviços entre eles
a UTI neonatal de algumas instituições que visam oferecer um serviço de qualidade.
Humanizar é resgatar a importância dos aspectos emocionais, indissociáveis dos
aspectos humanos na intervenção em saúde. Este estudo teve como objetivo identificar a
humanização em unidade de terapia intensiva neonatal. A metodologia utilizada foi do
tipo descritivo, exploratório e com uma abordagem qualitativa. A recuperação de artigos
para embasar cientificamente o objetivo deste estudo foi realizada nas bases de dados
eletrônicas da Medline, Lilacs, Scielo e BDENF por intermédio da Biblioteca Virtual
em Saúde. Os resultados nos revelou que o bebê internado na UTIN está sob fortes
estímulos negativos, varias técnicas são executadas para que ocorra a melhora desse
bebê, mas pode-lhe causar estresse, dor, alterações fisiológicas e comportamentais, foi
constatado que ainda existe muito a ser feito para que possa ocorrer realmente a
humanização na UTIN, pois falta preparo tanto do profissional de enfermagem quanto
da instituição para dar suporte psicológico aos profissionais e a família do neonato.
Concluímos que o enfermeiro, enquanto profissional do cuidar, cabe a necessidade de
conscientização, de buscar aprimoramento constante para oferecer um cuidado de
excelência tanto no aspecto técnico quanto humano, a conduta de mudança da visão
tecnicista para a humanizada, podendo assim oferecer um tratamento terapêutico eficaz,
focando cada indivíduo como ser único.
Palavras-chave: unidades de terapia intensiva neonatal, humanização, enfermagem e
neonatologia.

POTENCIAL ANTIMICROBIANO DE COMPOSTOS ANFIFÍLICOS
DERIVADOS DA D-RIBONOLACTONA
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Orientador: Profª Nádia Rezende Barbosa
Surfactantes são moléculas anfifílicas amplamente utilizadas na indústria. Embora eles
possam ser produzidos em larga escala a partir de material petroquímico bruto, a
demanda por produtos biodegradáveis e menos tóxicos levou à expansão de estudos de
novos surfactantes derivados de carboidratos. Esses compostos têm sido avaliados
quanto ao seu potencial antimicrobiano e o mecanismo de ação proposto é a diminuição
da tensão superficial da membrana celular provocada pelos grupos funcionais com
conseqüente lise celular. O objetivo deste trabalho foi determinar o potencial
antimicrobiano de 12 novos surfactantes derivados de D-ribonolactona. A atividade
antimicrobiana destes compostos (nas concentrações de 3,1 até 50,0 ug/mL) foi avaliada
contra Staphylococcus aureus ATCC 29213, Escherichia coli ATCC 25723 e Candida
albicans ATCC 10231 inoculados em Tryptone Soy Broth e a concentração mínima
inibitória foi determinada pelo método turbidimétrico. Os tubos foram incubados a 37°C
por 24 horas (bactérias) e a 25°C por 48 horas (fungos). Apenas 4 compostos
apresentaram atividade bacteriostática e somente contra S. aureus: RO22 (MIC = 50
ug/mL), RO28 (MIC = 50 ug/mL), RO30 (MIC = 25 ug/mL) e RO31 (MIC = 25
ug/mL). Os demais compostos não demonstraram potencial antimicrobiano nas
concentrações testadas para todas as cepas avaliadas. Não foi possível correlacionar as
modificações promovidas na molécula do carboidrato base (alteração de grupos
funcionais) com a atividade antimicrobiana. Portanto, foi demonstrado o potencial
bacteriostático destes 4 novos surfactantes derivados da D-ribonolactona contra
Staphylococcus aureus ATCC 29213, o que pode representar uma fonte alternativa e
economicamente viável, de tratamento diante dos problemas atuais de resistência
microbiana.
Palavras-chave: Surfactantes, D-ribonolactona, Atividade antimicrobiana,
Staphylococcus aureus
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O Toque Terapêutico é uma técnica de terapia complementar que não possui base
religiosa e consiste num “toque sem toque”, pois não há necessariamente um toque
direto na pele do paciente. Sua aplicação requer a intencionalidade consciente do
terapeuta com o intuito de repadronizar o campo energético humano. O Toque
Terapêutico tem sido alvo de estudos que mostraram sua eficácia na promoção de
relaxamento, redução de ansiedade, diminuição dos efeitos da quimioterapia em
mulheres portadoras de câncer de mama, melhora na cicatrização de lesões da pele de
cobaias e outros efeitos. O presente estudo propõe avaliar a efetividade do Toque
Terapêutico em pacientes portadores de úlceras venosas, seu processo de cicatrização,
bem como a análise do campo energético e as sensações relatadas pelos pacientes. O
desenvolvimento se deu por meio de estudo do tipo quase-experimental randomizado
realizado no Ambulatório de Enfermagem – FATEA no período de fevereiro a março de
2007. A população pesquisada consistiu em seis pacientes portadores de úlceras venosas
que atenderam ao critério de inclusão, separados em grupo experimental, composto
pelos números ímpares que recebia a aplicação do Toque terapêutico conforme a técnica
e grupo controle composto pelos números pares que não recebia a aplicação da técnica
descrita. Concluiu-se uma diminuição favorável à aplicação do Toque Terapêutico
comparando o processo de cicatrização de feridas dos sujeitos do grupo experimental e
do grupo controle.
Palavras-chave: Toque Terapêutico, Feridas, Enfermagem

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA CENTRAL DE MATERIAIS
ESTERILIZADOS (CME)
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O Centro de Material e Esterilização CME é definido como o conjunto de elementos
destinados a recepção e expurgo, preparo e esterilização, guarda e distribuição do
material para as unidades de estabelecimento de saúde. (1) E necessário que o
profissional que trabalha na central de material tenha o perfil adequado, bem como a
devida capacitação. Com isto o cabe ao enfermeiro o papel fundamental de educador e
de pesquisador, pois e através dele que os funcionários terão acesso ao que existe de
mais novo no mercador em questão de produtos a serem utilizados e técnicas corretas
para se poder fazer com que o trabalho seja eficiente e satisfatório. A CME é um local
primordial dentro de um hospital, qualquer falha no processo de preparação do material
pode acarretar danos à saúde dos pacientes, ao hospital e até mesmo aos funcionários
deste setor que podem adquirir uma doença ocupacional, pelo fato da falta de preparo
para se trabalhar neste setor, cabe ao enfermeiro o papel de estar promovendo a
educação continuada, de estar se integrando com a equipe que trabalha na CME,
oferecendo a eles um suporte técnico-cientifico para exercerem suas funções de forma
segura e adequada. Com o objetivo de identificar a importância do enfermeiro no centro
de materiais esterilizados (CME), realizando uma revisão de literatura sobre o centro de
material e msterilização, utilizando uma investigação através de busca nas bases de
dados, SCIELO, MEDLINE, LILACS, BDENF, BIREME, no período de 1997 á 2007,
utilizando os seguintes descritores: centro de material esterilizado, esterilização,
enfermagem, central de materiais. Esta revisão destaca o fato de mostrar que a falta de
um profissional capacitado pode fazer com que aumente os casos de infecção hospitalar
fazendo com que o tempo de internação dos pacientes aumente, gerando custos ao
hospital, mostrando que um profissional capacitado e preparado para administrar este
setor pode ajudar a evitar contaminações através do preparo técnico-cientifico da equipe
deste setor através da educação continuada.
Palavras-chave: centro de material esterilizado, esterilização, enfermagem, central de
materiais.
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RESUMO O objetivo deste trabalho é conhecer o perfil dos pacientes atendidos pela
equipe de enfermagem de um ambulatório localizado no Médio Vale do Paraíba, desde
sua inauguração até o mês de janeiro de 2007. É um estudo descritivo de abordagem
quantitativa. A população foi constituída de todos os prontuários dos pacientes que
submeteram a algum tipo de atendimento pela equipe de enfermagem. Os dados
revelaram que 55,39% eram do sexo feminino, a média da idade foi de 50,1 anos, e
quanto a escolaridade 32,6% são analfabetos, 36,9% têm o ensino fundamental e
somente 8,6% têm ensino superior. Quanto à origem 82,6% residem na cidade de
Lorena e 4,5% na cidade de Cachoeira Paulista. Em relação à ocupação observou que
62,4% eram aposentados e do lar. Quanto a doença de base 27,8% têm hipertensão e
18,0% tem diabetes, 53,8% são portadores de ferida, sendo que destes 57,9% têm ferida
aguda e 42,1% ferida crônica, destas feridas crônicas 24,7% são úlceras diabéticas,
19,7% venosas, 3,6% arterial, 3,1% por pressão, 1,3% mista e 47,53% não foram
especificadas. Verificou-se que 0,41% dos pacientes eram ostomizados e que muitos
hipertensos e diabéticos eram portadores de feridas (35,6%) e também que o município
de Lorena foi o que apresentou o maior número de portadores de ferida (81,9%), sendo
que piquete apresentou o menor número (0,8%). Esta pesquisa mostrou o perfil dos
pacientes do ambulatório e poderá futuramente subsidiar mudanças na rotina do
atendimento do mesmo. UNITERMOS: Perfil do paciente, Ambulatórios.
Palavras-chave: Perfil dos pacientes; Ambulatório.

CONHECIMENTO DOS ENFERMEIROS ACERCA DOS INSTRUMENTOS DE
AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ÚLCERA POR PRESSÃO
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As motivações para a realização deste estudo partiram da experiência das autoras com
algumas observações e da vivência profissional das mesmas, na área de saúde. O
presente estudo se propõe a identificar o conhecimento dos enfermeiros acerca dos
instrumentos de avaliação de risco para úlcera por pressão, após a graduação e em
âmbito hospitalar e que possa se identificar quais os tipos de instrumentos que são
utilizados no dia a dia. E um estudo exploratório de abordagem quantitativa, descritiva.
O estudo foi encaminhado ao Comitê de Ética da Faculdade Teresa D‟Ávila- FATEA
para apreciação, uma vez aprovado o projeto pelo Comitê de Ética, foi agendada com os
enfermeiros a data para a coleta dos dados. Os dados foram coletados por meio de
questionário com perguntas abertas e fechadas. A maioria dos enfermeiros relatou
conhecer os instrumentos de avaliação de risco para úlcera por pressão, entretanto a
minoria fazia uso dos instrumentos de avaliação de risco para úlcera por pressão,
utilizando-os de maneira esporádica para a avaliação dos pacientes, favorecendo dessa
forma o aparecimento das úlceras por pressão. A ausência do conhecimento e a não
utilização e inadequada dos instrumentos de avaliação de risco para úlcera por pressão,
podem influenciar diretamente na qualidade de vida e no processo de reabilitação
precoce dos pacientes. Dessa forma, os resultados encontrados, evidenciaram que ainda
existem pontos a serem explorados na área do conhecimento aos instrumentos de
avaliação de risco para úlcera por pressão, possibilitando a atuação do enfermeiro, não
apenas relacionada à assistência, mas também na área de produções cientificas, visando
contribuir para melhorar a assistência e a qualidade vida do paciente. UNITERMOS:
Úlcera por pressão, Enfermeiros, Conhecimento, Instrumentos de avaliação de risco
para úlcera por pressão
Palavras-chave: Úlcera por pressão, Enfermeiros, Conhecimento, Instrumentos de
avaliação de risco para úlcera por pressão

A OPINIÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE SOBRE A INSERÇÃO DA
FONOAUDIOLOGIA NA EQUIPE INTERDISCIPLINAR PARA O
ATENDIMENTO DE QUEIMADOS.
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O estudo tem como objetivo verificar o que os profissionais da saúde mencionam sobre
a atuação da Fonoaudiologia com pacientes queimados; especificamente na região de
cabeça e pescoço, por meio de entrevistas com profissionais que atuam com pacientes
nestas circunstâncias, são eles: Médico, Enfermeiro, Terapeuta Ocupacional e
Fisioterapeuta. Os dois primeiros profissionais atuam no setor de queimados de um
hospital do município de Sorocaba, Estado de São Paulo, os dois últimos profissionais
atuaram com pacientes queimados. Inicialmente os profissionais serão contatados para
solicitar autorização formal para a realização do estudo. Posteriormente, será realizada a
entrevista com estes profissionais, através de um questionário contendo questões
pertinentes à ciência que os mesmos têm sobre a Fonoaudiologia trabalhando com
queimados, assim as repostas serão gravadas e transcritas, e então analisadas
qualitativamente.
Palavras-chave: equipe interdisciplinar, queimados, fonoaudiologia.
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Este estudo parte do princípio que as úlceras por pressão surgem com maior freqüência
durante o período de internação dos pacientes. Sendo assim, é de extrema importância
que a comunidade de enfermagem tenha conhecimento da realidade acerca da
ocorrência de úlcera por pressão em sua instituição hospitalar localizada no interior de
São Paulo e com isto obter subsídio para futuros estudos. Teve como objetivo verificar a
ocorrência de UP na clínica médica feminina e masculina em uma instituição hospitalar,
investigar sua origem (domiciliar ou hospitalar), localização anatômica e conhecer o
perfil do portador da úlcera por pressão. É um estudo descritivo-exploratório de
abordagem quantitativa. Após autorização do Comitê de Ética e Pesquisa, o paciente ou
familiar responsável após ouvir as explicações necessárias das pesquisadoras quanto ao
estudo, e que aceitaram participar, assinaram o termo de consentimento livre e
esclarecido. Os dados foram coletados durante 30 dias consecutivos. O resultado obtido
neste estudo foi de quatro pacientes com UP, de origem eqüitativa, demonstrando que a
origem não focou somente a instituição, mas também o domicílio. Quanto a localização
anatômica a região sacra predominou. Dessa forma, os resultados encontrados
evidenciaram que ainda existem pontos a serem explorados nesta área. UNITERMOS:
Úlcera por pressão (UP), Escala de Braden
Palavras-chave: Úlcera por pressão e Escala de Braden

ESCALA DE BRADEN – PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE ENFERMAGEM DE
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A úlcera por pressão é uma das maiores preocupações da equipe de enfermagem, e sua
prevenção e tratamento é um desafio para estes profissionais, pois além de dificultarem
a recuperação, aumenta o tempo de internação e cuidados de enfermagem, aumentando
conseqüentemente os custos. Desta maneira se faz necessário conhecer a produção
científica acerca da Escala de Braden, visto que é um dos instrumentos mais utilizados
no Brasil para avaliar o risco de desenvolvimento de úlcera por pressão e um método
eficaz no uso inadequado das medidas preventivas. Este estudo teve como objetivo
identificar a produção científica na enfermagem brasileira no período compreendido
entre Janeiro de 1997 à Janeiro de 2007, analisar suas tendências e verificar as possíveis
lacunas existentes. Trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica, de natureza
exploratória-descritiva. As produções cientificas foram localizadas por meio de busca
virtual nos sites bireme e google e periódicos da biblioteca Conde Moreira Lima,
totalizando 16 referências, das quais seis artigos e dez teses. Os resultados encontrados
evidenciaram lacunas quanto a utilização e conhecimento dos enfermeiros acerca do uso
adequado da Escala de Braden, contribuindo desta forma para a melhoria da assistência
de enfermagem e qualidade de vida desses portadores. Palavras-chaves: Escala de
Braden, Enfermagem
Palavras-chave: Escala de Braden e enfermagem

IDENTIFICAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DE PACIENTES
COLOSTOMIZADOS PARA PREVENÇÃO DE POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES
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O objetivo deste trabalho foi identificar o nível de conhecimento do autocuidado do
paciente colostomizado para prevenção de possíveis complicações. Com base em
pesquisas realizada no período entre 08 de janeiro a 27 de fevereiro de 2007 na
Assistência Médica Especializada - AME. A população foi composta por 11
participantes, sendo 05 masculinos e 06 feminas com idade entre 20 e 85 anos,
portadores de bolsa drenável. Confirmou-se que atualmente o colostomizado é
considerado um problema de saúde pública, o que torna essencial a detecção precoce,
tratamente adequado das manifestações clínicas das complicações, educação do paciente
e familiares, reduzindo assim o aparecimento de muitas complicações que influenciam
diretamente na qualidade da vida do cliente. É o que comprova o grau de importância na
implementação de uma cartilha para autocuidado do paciente colostomizado e seus
familiares orientado-os quantos aos cuidados com a pela ao redor do estoma.
Palavras-chave: Colostomizados, Autocuidado, Complicações
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Esta pesquisa objetivou identificar a presença de bactérias em luvas de procedimento
armazenadas na sala de curativo de um serviço ambulatorial do interior de São Paulo e
verificar a possível associação entre a quantidade e qualidade da população bacteriana e
seu armazenamento em caixa estéril com tampa (CE) e caixa original (CO) num período
pré-determinado. É um estudo descritivo-exploratório de abordagem quantitativa. Após
a aprovação da coordenação do serviço ambulatorial, foi aberta uma caixa de luvas e
utilizando um par de luvas estéreis foi retirado metade das luvas e colocadas em uma
CE, a outra metade permaneceu na CO. Para a realização dos curativos foram utilizadas
luvas de ambas as caixas. A lavagem das mãos foi feita conforme orientação do Centers
for Disease Control (CDC). As amostras para avaliação microbiológica qualitativa
foram coletadas da CO às 08h e 16h e da CE às 16h, sendo encaminhadas para um
laboratório externo. Para a avaliação quantitativa foram coletadas 03 luvas da CO às
08h e 03 luvas da CO e CE às 12h e 16h, sendo estas amostras encaminhadas ao
laboratório de microbiologia da instituição pesquisada. O resultado da análise
quantitativa das 08:00, 12:00 e 16:00 horas foi <1x102 UFC/ml não sendo considerada
uma contagem bacteriana suficiente para o desenvolvimento de infecção. Quanto ao
resultado da análise qualitativa da luva da CO coletada às 08h foi negativa, sendo que
das 16h da CO foi identificado Staphylococcus aureus e na CE Staphylococcus
epidermidis, ambas bactérias Gram positivas. Concluiu que em um período de 8 horas
de exposição das luvas de procedimento na sala de curativo, foi suficiente para ocorrer
uma contaminação e que a forma de armazenamento das luvas não alterou este
resultado.
Palavras-chave: Luvas de procedimento, Cultura de luvas, Avaliação microbiológica.
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O cuidado com as feridas crônicas acontece desde os primórdios da pré-história, seu
tratamento com o passar do tempo e com a evolução das civilizações, foi gradualmente
aperfeiçoado no que se refere à cultura e religião. Atualmente podem ser utilizadas duas
técnicas para a realização de curativos, a técnica limpa e a técnica asséptica. A técnica
limpa utiliza luvas de procedimento para proteção do indivíduo que executa o
procedimento, água corrente ou soro fisiológico na limpeza do leito da ferida e gaze não
estéril na região peri-lesional, sendo esta técnica utilizada em domicílios. A técnica
asséptica preconiza a utilização de material estéril, como soro fisiológico, pinças e gazes
estéreis, luvas de procedimento ou estéreis que é recomendada para hospitais e
ambulatórios. O estudo tem como objetivo identificar as produções científicas que
abordam a utilização das técnicas limpa e asséptica relacionadas com o local de
execução das mesmas, no período compreendido entre Janeiro de 1996 à Janeiro 2006.
É uma pesquisa bibliográfica, de natureza descritiva. As produções científicas foram
localizadas por meio da Biblioteca Virtual da Saúde Bireme e o periódico CAPES,
sendo encontrados cinco trabalhos relacionados à utilização de ambas as técnicas.
Desses trabalhos três apóiam a utilização da técnica limpa em domicílio baseado no
baixo custo e menor risco de infecção cruzada, um estudo piloto não mostrou nenhuma
diferença na cicatrização da ferida utilizando a técnica limpa ou a asséptica, tendo como
vantagem a técnica limpa por ser de baixo custo, e apenas um discorda da utilização
dessa técnica questionando os possíveis prejuízos que podem acarretar ao paciente
tornando o seu uso inviável. A ausência de estudo específico e as controvérsias
encontradas quanto a utilização da técnica limpa ou asséptica permite concluir que
existe um vasto campo ainda por ser explorado nesta área com grandes possibilidades
para a atuação do enfermeiro.
Palavras-chave: feridas, curativo, técnica limpa, técnica estéril, instrumental, clean
versus sterile technique.
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Ocorrem alterações funcionais e estruturais no músculo esquelético, principalmente a
partir da quarta década de vida. Vários fatores são responsáveis pela obtenção/
manutenção da habilidade funcional de idosos, dentre estes fatores neuromusculares,
cardiorrespiratórios e psicológicos. O objetivo do presente estudo é analisar os efeitos
do exercício resistido sobre a habilidade funcional de idosos, com base em dados da
literatura atual. Estudos revelaram que o exercício resistido em idosos estimula a síntese
de proteínas musculares estruturais, além de promover aumento de cerca de 12% do
volume muscular (hipertrofia muscular). A sobrecarga mecânica oferecida pelo
exercício resistido garante estímulo à mineralização do periósteo, e auxilia na
manutenção da densidade mineral óssea, exercendo um papel importante na prevenção
da perda de massa óssea. Há também diminuição no número de quedas em idosos que
realizam exercícios resistidos, principalmente nos membros inferiores, pois além de
proporcionarem hipertrofia muscular, dão maior estabilidade no apoio e melhoram as
estratégias de equilíbrio do indivíduo. Esses fatores determinam considerável melhora
da habilidade funcional, o que permite que esses indivíduos realizem funções
cotidianas, como subir escadas, sentar-se e levantar-se, com maior independência.
Portanto, o exercício resistido exerce importante influência positiva sobre a habilidade
funcional de idosos.
Palavras-chave: Exercício resistido; idosos; treinamento de força.
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O óxido nítrico está envolvido no relaxamento vascular e tem um papel de grande
importância na proteção do vaso sangüíneo, promovendo o relaxamento da musculatura
lisa dos vasos pulmonares e a melhoria da relação ventilação-perfusão e da oxigenação
arterial, por esses efeitos, sua terapêutica na hipertensão pulmonar e cardiopatias. O
estudo tem como objetivo avaliar a utilização do óxido nítrico em hipertensão pulmonar
e em cardiopatias e relacionar sua fisiologia e seus efeitos nas patologias. Trata-se de
um estudo descritivo, exploratório e realização sistemática de revisão bibliográfica nas
bases de dados Medline e Lilacs de 1996 à 2003. As principais evidências foram que: o
óxido nítrico inalado é reconhecido, atualmente, como um valioso recurso
farmacológico da medicina intensiva neonatal e pediátrica, e para a cirurgia
cardiopulmonar; experiências internacionais tem mostrado importante vasodilatação
pulmonar em pacientes respirando baixas concentrações óxido nítrico; como recurso
diagnóstico o óxido nítrico inalado diferencia o vasoespasmo pulmonar da obstrução
vascular após cirurgia para correção de cardiopatias congênitas. Sendo que todas essas
relacionadas aos objetivos, foram apresentados em forma de tabela onde podemos
analisar os efeitos do óxido nítrico em hipertensão pulmonar e cardiopatias. Sendo uma
das principais causas de morbimortalidade no período neonatal, principalmente em
crianças com cardiopatias congênitas, torna-se evidente a importância de que os
profissionais precisam deter sobre o conhecimento do diagnóstico precoce e do cuidado
intensivo na hipertensão pulmonar.
Palavras-chave: nitric oxide, pulmonary hight pressure e cardiac
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O trabalho consistiu em uma revisão bibliográfica, realizada a partir de diferentes fontes de
pesquisas tais como: pubmed, bireme e medline. A literatura reconhece a Hipertensão Arterial
(HA) como a principal causa da morbidade e mortalidade na população idosa atual. Definida
como uma elevação persistente dos níveis pressóricos que podem atingir valores acima de
140/90 mmHg, a HA tem grande prevalência na população idosa, em decorrência das mudanças
fisiológicas relacionadas ao envelhecimento, tais como: a modificação da composição corporal
desta faixa etária, que leva a uma substituição progressiva de massa corpórea magra por
gordura, assim como redução das funções renal e hepática, que devem ser consideradas,
principalmente quando o idoso encontra-se em tratamento farmacológico. Um ponto muito
importante a ser considerado é a prevenção da HA e aderência ao tratamento não-farmacológico
como primeira escolha e também como adjuvante nas terapias farmacológicas. II.
METODOLOGIA : O estudo foi desenvolvido através da análise de textos por busca manual na
biblioteca da Faculdade Integrada Teresa D‟Avila e pela busca computadorizada incluindo
artigos por revisão bibliográfica no período de 2000 a 2007. III. DESENVOLVIMENTO:
Devido à diminuição do ritmo de nascimentos a médio prazo, percebesse um aumento
proporcional da população idosa. Nos últimos vinte anos, a expectativa de vida aumentou em
oitos anos. Atualmente, temos uma população idosa que ultrapassa os 15 milhões de brasileiros,
sendo que o numero total de habitantes chega a 170 milhões, e num futuro próximo (20 anos),
estima-se que o numero de idosos será de 32 milhões (Veras, 2002). Embora, o envelhecimento
populacional tenha vindo acompanhado de uma maior longevidade, ele trouxe também um novo
perfil de mortalidade, caracterizado por um acréscimo de doenças crônico- degenerativas.
(Omran, 2005). Essas doenças crônicas não-transmissíveis vêm tendo um aumento significativo
nas ultimas décadas sendo responsáveis por um grande numero de óbitos em todo o país, entre
elas encontra-se a hipertensão arterial (Lessa, 2004). A hipertensão arterial (HA) está entre os
mais expressivos problemas de saúde e com tendência crescente devido ao processo de
envelhecimento populacional atingindo os adultos em especial os idosos, a Organização
Mundial da Saúde utiliza 65 anos como critério, o que é seguido pelos países desenvolvidos.
Entretanto, no Brasil, esse limite ainda permanece em 60 anos para ser considerado idoso.A
HAS nos idosos é uma associação: aumento de eventos cardiovasculares, diminuição da
sobrevida e piora da qualidade de vida (Lebrão, Lauarenti, 2005). A Organização Mundial de
Saúde define como hipertensão a elevação crônica da pressão arterial sistólica e/ou pressão
arterial diastólica sua prevalência é maior no sexo masculino. Os números são variáveis de
acordo com o país (Matos et al, 2004). As diretrizes definem a hipertensão arterial em adultos,
quando a pressão arterial sistólica se encontra em níveis iguais ou acima de 140mmHg e/ou
quando a pressão arterial diastólica for igual ou maior que 90 mmHg em duas ou mais ocasiões,
na ausência de uso de medicação anti-hipertensiva. Pressão arterial normal é definida como
valores inferiores a 130/85 mmHg e ótima quando for igual ou inferior a 120/80mmHg (Lebrão,
Lauarenti, 2005). A hipertensão pode ser de três tipos: hipertensão sistólica isolada, hipertensão
predominantemente diastólica e hipertensão combinada, sistólica e diastólica. Em geral a
pressão diastólica aumenta com a idade até a sexta década de vida e depois começa a declinar,
enquanto a sistólica continua a aumentar com a idade,tornando-se a hipertensão sistólica isolada

a forma mais comum de hipertensão após os 60anos(Brandão et al, 2003). Independente de sua
etiologia a hipertensão pode ocasionar complicações cardiovasculares evoluindo para doença
hipertensiva, o que a caracteriza como uma variável continua, tendo prognóstico limitado e
dependente de vários fatores. Ainda hoje não existe cura definitiva para essa doença e sim
tratamentos. Seu tratamento pode ser não-medicamento ou medicamentoso possibilitando a
remoção parcial dos seus sintomas, ajudando assim a adaptação do individuo e elevando a
expectativa na sua qualidade de vida. conhecendo os significados das crenças e das praticas
desses indivíduos sobre a doença é possível relacioná-las com as alterações biológicas,
psicológicas e sociais, tanto para a saúde como para o adoecimento. (Vieira, 2003). O objetivo
do tratamento para hipertensão é manter os níveis tensionais sob controle, visando a prevenção
de lesões em orgãos-alvos. Esse tratamento vai depender de um bom diagnostico, uma
conscientização do paciente sobre a doença e principalmente a escolha do tratamento adequado
seja esse farmacológico ou não (Nobre, 2000) . Indica-se o tratamento farmacológico para
indivíduos considerados hipertensos moderados e graves, e também para os que possuem fatores
de risco para doenças cardiovasculares e ou lesão importante de órgãos-alvos.Porem poucos
hipertensos conseguem o controle ideal da pressão com o uso de um único agente terapêutico e,
muitas vezes, é necessária a terapia combinada, principalmente em indivíduos idosos e com comorbilidades relevantes (Oparil, 2001). O uso de medicamentos, embora seja eficaz na redução
dos valores pressóricos, da morbidade e da mortalidade, possui alto custo e pode trazer efeitos
colaterais motivando o abandono do tratamento (Shoji, 2000). O tratamento não-farmacológico
tem sido apontado na literatura pelo baixo custo, por apresentar risco mínimo e por ser eficaz na
diminuição da pressão arterial. Dentre esses estão a redução do peso corporal, a restrição no uso
de bebidas alcoólicas, o abandono do tabagismo e a pratica regular de exercícios físicos. O
maior benefício encontrado no tratamento da hipertensão vem da melhora da qualidade de vida,
em especial pela redução de acidente vascular cerebral, como também a diminuição na
ocorrência de eventos coronarianos e perda da função renal, ocorrendo uma redução da
mortalidade total (Polanczik, 2002). O controle intensivo da hipertensão arterial é de grande
importância na redução de complicações em pacientes com diabetes e hipertensão, coletar dados
sobre pacientes que sofrem de hipertensão arterial pode ajudar e muito na prevenção desta
patologia,reduzindo assim a morbi-mortalidade associada a hipertensão arterial (Toscano,
2005). O controle do peso corporal pode ajudar e muito na prevenção e no controle da
hipertensão,pois existe uma forte associação entre massa corporal e pressão arterial que é
independente do sexo, idade, renda familiar, escolaridade e ocupação (Feijão et al, 2005). As
modificações no estilo de vida podem ter ótimos resultados desde que os idosos hipertensos
sejam bem orientados, especialmente através da equipe multidisciplinar, o tratamento
medicamentoso seguido corretamente também auxilia na prevenção e controle da hipertensão
arterial (Miranda et al, 2002). Evitar o sedentarismo resulta na redução do risco para o
desenvolvimento em acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio e arterial, neste caso é
muito importante trabalhar no sentido que a população alvo adquira bons hábitos e tenha uma
ótima educação em relação a saúde (Silva, 2002). Conversar e explicar o que é hipertensão para
os idosos é a melhor maneira de se obter um controle da hipertensão, verificar quais são as
dificuldades dos idosos também é muito significativo para se obter um bom resultado. O
paciente hipertenso deve ser orientado quanto ao consumo de sal, para o hipertenso é necessário
que se evitem esses alimentos substituindo-os pelos temperos naturais como alho, cheiroverde,orégano,gengibre,coentro,manjericão,entre outros. Assim o paciente hipertenso terá uma
saúde adequada controlando sua hipertensão (Jardim, 2005). Existe um consenso de que o
tratamento da hipertensão no idoso diminui as mortalidades cardiovasculares, portanto devem
ser feitas as medidas de prevenção agindo sobre os fatores de risco, tratamento farmacológico
adequado logo que a doença for detectada (Lessa, 2004). IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Percebemos através dessa pesquisa que a hipertensão arterial é uma das principais causas de
mortalidade entre os idosos, e que a população idosa vem crescendo a cada dia, trazendo assim
uma maior prevalência de doenças crônicas como é o caso da hipertensão arterial. Concluímos
que o aumento de casos de hipertensão entre os idosos está relacionado a fatores fisiológicos da

idade, ao maior consumo de medicamentos e também a má qualidade de vida; ocorre também
uma não adesão ao tratamento, o que acaba gerando problemas cardiovasculares ou lesão
considerável de órgãos-alvos. Podemos considerar que o tratamento da hipertensão arterial é de
extrema importância pois diminui os riscos de acidentes vasculares cerebrais, infarto do
miocárdio e arterial, assim como traz uma melhora na qualidade de vida da população idosa
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Atualmente percebe-se que a Educação Continuada vem sendo um processo de
aprendizagem que exige uma auto-análise crítica acerca do que ocorre no seu trabalho
cotidiano e o que precisa ser transformado, conduzindo os profissionais a uma
reciclagem. Nesse contexto, essa investigação pretendeu verificar a efetividade dos
programas de educação continuada na melhora da assistência de enfermagem ao cliente.
Para tanto, realizou-se uma revisão da literatura científica nacional produzida nos
últimos 11 anos sobre o tema educação continuada para os profissionais de
enfermagem, nas bases de dados indexados Lilacs e Medline. Localizaram-se 13 artigos,
onde sete mostravam os resultados dos programas realizados, refletidos na atuação da
equipe de enfermagem, sendo que destes, 86% demonstraram que a educação
continuada foi eficaz em melhorar a prática e 14% não demonstraram resultados
satisfatórios na melhoria da prática. Os resultados obtidos apontam que a
implementação de programas de educação continuada na enfermagem são
indispensáveis para o bom desempenho dos profissionais devido as constantes
demandas de atualização na área da saúde. Entretanto, dentre os vários artigos
revisados, muitos não demonstram explicitamente os resultados alcançados, avaliandoos na prática cotidiana, refletindo então, a necessidade de se elaborar estudos com
delineamentos de pesquisa mais consistentes que demonstrem criteriosamente sua forma
de implementação e resultados obtidos na prática do profissional de enfermagem,
conduzindo-nos dessa forma, a melhoria do cuidado prestado.
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Os jogos didáticos e pedagógicos são subsídios importantes no processo de ensinoaprendizagem, por possuírem um caráter lúdico proporcionando atividades educacionais
mais criativas e motivadoras. O presente trabalho teve como objetivo a criação de um
jogo didático-pedagógico para o ensino do processo fotossintético, processo esse
fundamental para a humanidade. Além da construção do jogo, este trabalho busca
despertar a curiosidade e conhecimento dos alunos a cerca do tema. O estudo foi
desenvolvido a partir de um trabalho bimestral da disciplina de Fisiologia Vegetal. Para
o desenvolvimento do assunto decidiram-se partir, sempre, de situações problemas
oferecidos de modo que fosse possível encontrar soluções. O processo para a elaboração
do jogo didático-pedagógico pode ser assim resumido: 1- leitura e discussão de
conceitos; 2- projeto e sugestões para desenvolvimento do jogo; 3- seleção do material a
ser utilizado; 4- montagem do jogo; 5- acompanhamento do experimento e discussão; 6avaliação dos resultados finais. O material usado foi: Quadro de metal 50 x 70 cm, cola
quente, papel contact, tinta guache, cartolina, fotos e conceitos demonstrando o
processo fotossintético. Como resultado final foi à produção de um jogo de quebracabeça constituído por 18 peças. Este quebra-cabeça poderá ser montado em grupo ou
individualmente, onde o jogador dispõe de um tempo previamente determinado para
montar todo o ciclo do processo fotossintético. A partir de um texto selecionado as
informações tinham que ser desvendadas nas entrelinhas. O término do jogo se dá no
momento que o jogador conseguir interpretar o texto com a montagem final. Propõemse com isso, através do material produzido o ensino da Fisiologia vegetal, através da
utilização de um material didático-pedagógico, onde o aluno conhece conceitos teóricos
e aprende de forma lúdica e prazerosa.
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Por causa da grande expansão social e do progresso, houve um grande esquecimento das
plantas mais simples que a natureza nos fornece sendo que uma delas são as plantas
medicinais. Contudo, é inegável a proximidade entre os efeitos medicinais e tóxicos,
sendo o que difere um medicamento de um veneno, é basicamente a dosagem. Este
estudo tem como objetivo complementar as informações levantadas num trabalho
anterior realizado (Romain et al. 2006), destacar e estudar as principais plantas tóxicas
encontradas no município de Lorena, SP. Foi elaborado um questionário com 4 questões
de múltipla escolha para a aplicação com os alunos do Ensino Médio do Instituto Santa
Teresa de Lorena. A aplicação do questionário teve como objetivo levantar o
conhecimento dos alunos acerca do tema. Foram montadas exsicatas das principais
plantas tóxicas e depositadas no Herbário do Laboratório de Botânica das “Faculdades
Integradas Teresa D‟ Ávila”. Foram aplicados 40 questionários aos alunos do ensino
médio com idade entre 15 a 17 anos. As espécies de plantas Mamonas (Ricinus
communis L.) e o Copo-de-Leite (Zantedeschia althiopica Spreng) foram as mais
conhecidas entre os alunos. Com relação ao conhecimento da toxicidade das plantas, 17
alunos conheciam sobre a toxicidade da planta Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia
picta Schot.), 8 relatos sobre a planta Mamona (Ricinus communis L.) e 6 relatos sobre
o Tinhorão (Caladium bicolor Vent). Através dos relatos, foi possível observar que 65%
dos alunos possuem algumas das plantas apresentadas em casa, isso mostra o risco da
intoxicação. A planta que mais se encontra em ambientes domésticos segundo a
pesquisa foi Comigo-ninguém-pode (Dieffenbachia picta Schot). Sobre as formas
preventivas para não ocorrer intoxição apenas 5 alunos destacaram medidas preventivas
corretas. A partir desses resultados o trabalho terá uma nova proposta que é a
elaboração e a montagem de um material informativo e preventivo para ser distribuído
aos alunos.
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Xilotecas são coleções de madeiras que têm como função dar subsídios a pesquisas,
permitindo estudos das características anatômicas, físicas e mecânicas que podem ser
importantes na definição dos seus usos potenciais. Como coleção de referência, é útil
em áreas onde se torna necessário a identificação de madeiras por comparação,
nomeadamente na arqueologia, na indústria madeireira, no restauro, em análises
forenses, entre outras. O presente trabalho teve como objetivo principal a identificação e
classificação de amostras de madeira existente no Laboratório de Botânica, para
posterior transformação em uma xiloteca mostrando suas características e utilidades. O
estudo foi desenvolvido no Laboratório de Botânica da FATEA onde já existem
amostras de madeiras. A identificação e a classificação das amostras quanto às espécies
foram feitas através da literatura especializada. Foram encontradas 17 amostras de
madeiras pertencentes a 13 famílias, 14 gêneros e 17 espécies. As famílias que se
destacaram foram: Fabaceae (4), Bignociaceae (2) e Lauraceae (2). Das espécies
encontradas 8 são indicadas para o uso na construção civil e 9 espécies utilizadas na
construção de móveis. Através do levantamento realizado as amostras de madeiras são
pertencentes a espécies encontradas nas formações florestais que ocorrem nas regiões
Sul e Sudeste do Brasil. São conhecidas centenas de espécies de madeiras que podem
ser utilizadas estruturalmente. Entretanto, apenas algumas delas são comercializadas
atualmente por questões regionais, já que algumas espécies são encontradas dentro de
uma área específica. Questões financeiras onde outras espécies não possuem interesse
comercial por parte dos setores de extração e beneficiamento ou simplesmente pela
resistência dos proprietários de espécies não usuais.
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Conforme o comportamento das espécies florestais foi criado à definição do grupo
ecológico ou grupo sucessional. A classificação sucessional possibilita o manuseio de
grande número de espécies. Elas possuem diferentes critérios com base principalmente
na resposta à luz da clareira ou à sombra do dossel florestal. Esta classificação
compreende três grupos: pioneira (crescimento rápido, germinam e desenvolvem em
pleno sol), climaxicas (crescem lentamente e desenvolvem na sombra), secundária (as
sementes germinam na sombra e precisam de luz para desenvolver). A heterogeneidade
de uma área reflorestada é imprescindível, pois se predominarem espécies pioneiras, ou
seja, com ciclo de vida curto a área terá um declínio em certo espaço de tempo. Este
trabalho visa auxiliar o estudo relacionado aos processos de sucessão vegetal a fim de
destacar a auto-sustentabilidade das florestas implantadas, caracterizando as espécies
em uma unidade de conservação, de acordo com o grupo sucessional. O presente estudo
foi realizado a partir de registros de espécies plantadas na Floresta Nacional área de
reflorestamento de 249,31 ha no município de Lorena, SP (22º44‟30”W45º07‟16”S).
Para a determinação da classe sucessional de cada espécie foi utilizado literatura
específica. Foram amostrados 86 indivíduos, distribuídos em 37 famílias e 86 espécies.
As famílias que apresentaram o maior número de espécie foram Bignoniaceae e
Myrtaceae com 7 espécies cada seguidos por Fabaceae e Caesalpiniaceae com 5
espécies. Quanto as classe sucessionais, foram classificadas 41 espécies secundárias, 17
espécies pioneiras e 4 espécies clímax. Foram encontradas também 4 espécies frutíferas
e 6 ornamentais. Algumas espécies não foram possível identificação e classificação até
o momento.
Palavras-chave: sucessão ecologica, pioneira, secundaria

LEVANTAMENTO QUALI-QUANTITATIVO DA ARBORIZAÇÃO URBANA
DO MUNICÍPIO DE GUARATINGUETÁ-SP.
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Orientador: Prof. Luiz Fernando da Silva Martins
A arborização urbana é um fator determinante da salubridade ambiental, por ter
influência direta sobre o bem-estar do homem, em virtude dos múltiplos benefícios que
proporciona ao meio. Nos dias de hoje busca-se um planejamento adequado da
arborização que se ajuste ao clima e ao espaço físico utilizando espécies nativas e o
plantio de árvores adequadas e compatíveis às características físicas do município. O
objetivo dessa pesquisa foi analisar quantitativamente e qualitativamente as espécies
utilizadas na arborização urbana. O estudo foi realizado no município de GuaratinguetáSP, de março 2005 a fevereiro de 2007. Para o cadastramento das árvores foi
considerada a área urbana com 115 bairros, considerando praças, distritos municipais e
condomínios fechados, desconsiderando residências e propriedades particulares. Para a
pesquisa foram realizadas saídas diárias para o levantamento das espécies, com
planilhas previamente elaboradas para coleta de informações quali-quantitativas como:
numeração, espécie, altura, diâmetro, juntamente com o mapa do local para o
cadastramento dos indivíduos. Como ferramenta na elaboração do banco de dados foi
usada o Office Excel para planilha e gráficos e o software AUTOCAD para o
mapeamento na cidade. Como resultados de índices urbanísticos obtiveram-se no
município de Guaratinguetá 38.061 indivíduos. Quanto ao porte arbóreo das espécies,
foram encontradas 35% de espécies nativas, 34% espécies exóticas, 14% arbustos, 9%
frutífera e 6% palmeiras. Através do levantamento foi obtido o número de árvores por
região: 36% das árvores estão na região Norte1, 29% Norte 2, 15% na região Oeste,
13% Leste e 7% na região Sul. Com esse levantamento foi possível classificar as
espécies apropriadas para a arborização urbana. Foram encontradas 67% de espécies
inadequadas e 37% adequadas para a arborização de ruas, o que mostra que planejar
uma arborização é indispensável para o desenvolvimento urbano, para não trazer
prejuízos para o meio ambiente.
Palavras-chave: Arborização urbana, árvores, espécies

ASPECTOS BOTÂNICOS E DE USOS DO IPÊ–AMARELO–DO-BREJO
(TABEBUIA UMBELLATA)
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Este estudo visa, através de dados obtidos em publicações especializadas, contribuir
para a divulgação botânica da espécie e sua importância, visando a conservação da
biodiversidade vegetal. A Mata Atlântica é o bioma mais rico em biodiversidade em
todo o mundo e apresentam conjunto de ecossistemas com processos ecológicos
interligados. As formações do bioma são as florestas ombrófilas densa, ombrófilas
mista, estacional semidecidual e estacional decidual e os ecossistemas associados como
manguezais, restinga, brejos interioranos, campos de altitudes e ilhas costeiras e
oceânicas. Neste bioma encontram-se facilmente indivíduos da família Bignoniaceae
com 120 gêneros. Dentre elas encontramos a Tabebuia umbelata, o popular Ipêamarelo-do-brejo. Com ampla distribuição geográfica o Ipê-amarelo-do-brejo é
encontrado desde Minas Gerais, Rio de Janeiro até o Rio Grande do Sul. De madeira
pesada dura e superfície irregularmente lustrosa e lisa ao tato, é de grande durabilidade
mesmo em uso externo. É utilizada para obras externas, como dormentes, vigas, pontes,
mourões, postes, tacos para assoalho, etc. A árvore atinge cerca de 10 a 15 metros de
altura com tronco de 40 a 50 cm de diâmetro. Folhas compostas, cinco foliadas, folíolos
subcoriáceos, pubescentes em ambas as faces de 5 a 10 cm de comprimento por 2 a 3
cm de largura. Frutos são cápsulas cilíndricas e muito longas. É ornamental,
principalmente pela exuberante florescimento, podendo ser empregado com sucesso no
paisagismo em geral. Como planta heliofita e adaptada a terrenos brejosos, é presença
indispensável nos reflorestamentos de áreas ciliares degradadas. Floresce durante os
meses de agosto a outubro, geralmente com a planta totalmente despida de folhagem.
Destaca-se facilmente da mata nesta época do ano por causa do amarelo intenso das
flores que a cobrem inteiramente. O fruto capsular seco, loculicida ou septicida
amadurecem de outubro a novembro e suas sementes aladas são disseminadas pelo
vento.
Palavras-chave: Mata Atlântica, Tabebuia, Ipê-amarelo
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IBAMA NO MUNICÍPIO DE LORENA, SP
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A família Orchidaceae é certamente uma das famílias mais representativas da flora da
Mata Atlântica. Atualmente foram descritas mais de 45 mil espécies, acredita-se que
ainda haja muito mais a ser catalogada mesmo assim, estes números referem-se apenas
espécies naturais, pois se forem considerados também o híbrido a quantidade seria
surpreendente. O presente trabalho tem como objetivo fazer o levantamento das
orquídeas na Floresta Nacional. Este estudo foi realizado dentro das delimitações da
área da Floresta Nacional do IBAMA do município de Lorena, SP. O levantamento foi
realizado durante o ano de 2006 com viagens a campo a cada 2 meses. Foram feitas
observações in locus, por busca ativa partindo de pontos determinados a fim de cobrir
toda área de estudo. Para o estudo quantitativo, foram escolhidas 25 parcelas de 1002
metros, no local de ocorrência das epífitas. Foram encontras 8 gêneros e 8 espécies
representados por Catheya mesquitae, Catasetum fimbriatum, Ceceoclodes maculata,
Bulbofilum lohhii, Epidendrum difforme, Oncidium varicoso, Vanilla chamissonis,
Polystachya foliosa, que não tem valores comerciais. Quanto à fidelidade sobre
espécies, Nesse levantamento foram encontradas 5 espécies exclusivas da região de
Lorena, são elas: Zigopetalum crinitum, Oncidium bifolium, Sofronitis coccinae,
Catleia labiat e Laelia purpurata.

Palavras-chave: Orquídeas, IBAMA, Epifitas

SISTEMA NACIONAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E LUGARIZAÇÃO
ANTROPOLÓGICA DE AUGÉ (1992) DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO.
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Orientador: Rinaldo Sérgio Vieira Arruda
Este trabalho parte de uma questão central - Até que ponto as Unidades de Conservação,
enquanto áreas protegidas naturais ou não, são um “Lugar” criado pela natureza e
quanto são uma criação/produção humana? Nessa mesma linha de reflexão, quer se
pensar à construção de “Lugares Antropológicos” nesse espaço “natural” “conservado”
procurando identificar nesse lugar a ressignificação do humano inserido neste contexto.
Para tanto, foi analisado o documento, criado por este humano, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidade de Conservação - SNUC, colocando-o na interface entre o Lugar
Preservacionista e o Lugar Antropológico. Essa análise de Lugarização teve como
objetivo quantificar e qualificar o instrumento legal SNUC e traçar releituras sobre suas
intenções para com o ato de deixar os objetos Unidade de Conservação e Humano
falarem por si próprios.A idéia que perpassa pelo texto e se coloca como protagonista é
o conceito de “Lugar Antropológico” de MARC AUGÉ que apresenta este “Lugar”
como um lugar identitário, relacional e histórico para a sociedade humana. Ele, o
“Lugar”, é apenas uma idéia, parcialmente materializada, que aqueles que o habitam
têm de sua relação com o território, com seus próximos e com os outros. Usar esta
terminologia “Lugar Antropológico” é um recurso considerado um neologismo das
Ciências Sociais para designar novos fenômenos ou novas percepções dos fenômenos.
Os resultados levaram a concluir que O instrumento legal que regulamenta o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação mostrou-se como um elemento que antagoniza
os Lugares Preservacionista e o Antropológico. Seu contingente Relacional está mais
afeto ao instrumento de gestão que este quer ser, do que de um aglutinador de Lugares.
Essa tendência sempre acentuada do elemento Relação, do Lugar Antropológico, pode
ser pensado como um projeto particular de desenvolvimento para um “Lugar” e ou uma
“Região”.
Palavras-chave: Conservação, SNUC, Unidades de Conservação

AMPLIAÇÃO DE ESCALA NA PRODUÇÃO DE ÁCIDO LÁCTICO POR
PROCESSO BIOTECNOLÓGICO
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O ácido láctico é o mais importante ácido orgânico existente, apresentando numerosas
aplicações nas indústrias de alimentos, químicos, fármacos, couros e tecidos.
Industrialmente, sua produção pode ser feita por processo químico ou biotecnológico,
porém, o processo biotecnológico apresenta várias vantagens em relação ao químico,
tais como baixo custo do substrato, uso de temperaturas mais brandas e menor consumo
de energia. No presente trabalho a produção de ácido láctico foi realizada por processo
biotecnológico utilizando o bagaço de malte (subproduto cervejeiro) como matériaprima. Um hidrolisado rico em glicose foi obtido por hidrólise enzimática (com o
extrato enzimático Celluclast 1.5L) desta matéria-prima pré-tratada com soluções de
H2SO4 e NaOH diluído. Este hidrolisado foi suplementado com nutrientes e utilizado
como meio de fermentação para a produção de ácido láctico pela bactéria Lactobacillus
delbrueckii. Os experimentos foram realizados em tubos de ensaio de 25 ml contendo
10 ml de meio de fermentação e em frascos erlenmeyer de 250 ml contendo 100 ml de
meio de fermentação, visando avaliar o efeito da ampliação de escala (10 vezes) nos
parâmetros fermentativos do processo de bioconversão. Os resultados revelaram um
efeito positivo da ampliação de escala nos resultados deste bioprocesso, favorecendo
principalmente o fator de conversão de glicose em ácido láctico (YP/S) que foi
aumentado em 38,6%, passando de 0,7 g/g para 0,97 g/g. A produtividade volumétrica
em ácido láctico (QP) também foi favorecida pela ampliação de escala, porém em
menor proporção (7,6%) passando de 0,79 g/l.h para 0,85 g/l.h. De uma forma geral, o
efeito positivo da ampliação de escala na bioconversão de glicose a ácido láctico é
bastante interessante, pois permite obter uma quantidade maior de produto em um
mesmo intervalo de tempo, o que possibilita uma redução nos custos operacionais e de
mão de obra envolvidos no processo. Agradecimentos: CNPq, Capes, Fapesp,
Novozymes.
Palavras-chave: Bagaço de malte, glicose, ácido láctico, fermentação, Lactobacillus
delbrueckii

ÍNDICE DE LUMINOSIDADE RELATIVA DE DIFERENTES ESSÊNCIAS
NATIVAS DA FLORESTA NACIONAL DE LORENA – IBAMA.
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Dentro de uma floresta as interações entre luminosidade e ecossistema estão
intimamente ligadas, gerando assim uma interação balanceada e mutua entre agentes
físicos, químicos e biológicos. Para entender essa interação, é importante se estudar
primeiro a fonte de energia local, que no caso é a luz. O objetivo desta pesquisa foi
comparar o Índice de Luminosidade Relativa (ILR) de 2 talhões plantados com
essências nativas. A pesquisa foi desenvolvida na Floresta Nacional do IBAMA no
município de Lorena, SP. O equipamento usado para medir o ILR foi o Quadrado
Reticulado de madeira medindo 0,50 m2, com a área interna da moldura dividida em
100 retículos iguais de 5 x 5 cm formando um gabarito. Foram escolhidos dois talhões
(A e B) com essências nativas na Floresta Nacional de forma aleatório distantes entre
eles 100 metros. Em cada talhão foi instalada uma parcela de 10 x 10 m. Foram
amostrados 10 pontos aleatórios em cada parcela e em cada ponto 5 medidas foram
feitas (nos pontos cardeais a 45º de inclinação e uma medida a 90º do solo). Para o
calculo do ILR foi usada a equação ILR= (luz dentro da floresta) / (luz fora da floresta)
x 100. Todas as medições foram realizadas num dia ensolarado e com céu limpo por
volta das 12 horas. Os resultados mostraram que o talhão A apresentou uma cobertura
de dossel de 87,04 % em relação ao B que apresentou 92,7 %. Isso indica que o talhão B
apresenta uma cobertura florestal maior. Marques Filho (1997) cita que as alterações do
dossel florestal em pequena escala podem estar ligados a processos sucessionais da
própria vegetação. Isso indica que essa diferença pode denunciar um menor número de
árvores adultas do talhão A em relação ao B, talvez devido a uma abertura de clareira
em vias de recuperação.
Palavras-chave: IRL, Quadrado reticulado, Cobertura florestal

LEVANTAMENTO DAS FAMÍLIAS DE PLANTAS MEDICINAIS
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O Herbário é um instrumento que auxilia as pesquisas científicas nas mais diversas
áreas, como nos levantamentos fitossociológicos, nos estudos anatômicos e na botânica
econômica. As ervas medicinais, fitoterapia, ou terapia pelas plantas, já era conhecida e
praticada pelas antigas civilizações. Existem documentos arqueológicos que
comprovam que há milênios, muitos povos se utilizavam das plantas para o uso
medicinal. Povos chineses valorizam as plantas e as utilizam há mais de 5.000 anos. Os
índios também são grandes apreciadores das plantas. As plantas medicinais trás muitos
benefícios, entretanto, é preciso tomar cuidado ao utilizá-las e é necessário conhece-las.
O objetivo deste estudo foi classificar e padronizar as exsicatas de plantas medicinais
encontradas no Herbário, para ampliar e dar condições de estudos e pesquisas na área
das plantas medicinais, tornando o Herbário um centro de referência acerca do tema.
Para o levantamento foram utilizadas as exsicatas de plantas medicinais montadas pelos
alunos da Disciplina de Sistemática Vegetal do curso de Biologia das Faculdades
Integradas Teresa D‟ Ávila - FATEA. Foi feito o levantamento tomando como base as
exsicatas do cervo do Herbário do Laboratório de Botânica, onde as coleções foram
examinadas e encontram-se depositadas. Para o estudo da classificação foi utilizada
bibliografia especifica sobre o tema. Foram observadas 65 espécies diferentes, as quais
se encontram divididas em 32 famílias e 56 gêneros de planta medicinais,
condimentares e aromáticas. Entre as famílias, as que aparecem com maior freqüência
foram: Asteraceae com 54%, Lamiaceae (29%), Liliaceae e Umbeliferae (9,4%).
Quanto à evolução a família Lamiaceae e a família Asteraceae são consideradas as mais
evoluídas de acordo com a classificação de Arthur Cronquist. Burseraceae é uma das
famílias mais primitiva que até hoje se encontra em nosso meio, pois era utilizada com
essência (Mirra) na época de Cristo a mais de 2.000 anos.
Palavras-chave: Plantas medicinais, Herbário, Famílias

A IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA DOS FUNGOS ENCONTRADOS EM
AMBIENTES NATURAIS
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Estima-se que hoje existam cerca de 1,5 milhões de espécies de fungos, e desse número
são conhecidas pelos micologistas somente cerca de 69.000 espécies. Os fungos são
conhecidos popularmente como mofos e bolores. Na maior parte das vezes, os fungos
são lembrados pelos danos que algumas espécies causam, seja parasitando plantas ou
causando problemas de saúde nos animais. Podem promover a deterioração de diversos
tipos de materiais, como equipamentos ópticos e até obras de arte e obras arquitetônicas.
No entanto, os benefícios proporcionados pelos fungos não são tão divulgados quanto
os prejuízos. Este trabalho tem como objetivo classificar os fungos encontrados no
Seminário Santo Afonso e mostrar a sua importância na manutenção e preservação dos
ecossistemas presentes na natureza. O trabalho foi desenvolvido nas dependências do
Seminário Santo Afonso situado a Rua Padre Claro Monteiro s/n, Centro, município de
Aparecida, SP. A coleta dos fungos foi realizada manualmente na estação seca e todas
as amostras foram acondicionadas em álcool 70% e em formol a 5% para a preservação.
Para a identificação e classificação dos fungos foi usada bibliografia especifica. Todas
as coletas foram realizadas no período de abril a maio de 2007. Foram identificados 10
táxons de fungos, sendo todos eles Basidiomycetes macroscópicos. Os Basidiomycetes
estudados estão classificados em 7 gêneros e 7 espécies: Schizophyllum commune,
Tyromyces sp, Lentynus crinitus, Cantharellus cibarius, Ganoderma lucidum,
Hymenochatales sp. e Poyipolares sp. Todos os fungos coletados foram identificados,
classificados e depositados no Herbário do Laboratório de Botânica das Faculdades
Integradas Tereza D‟Ávila. Os fungos são organismos essenciais a natureza, pois eles
que mantêm o equilíbrio, decompondo restos vegetais, degradando substâncias tóxicas,
auxiliando as plantas a crescerem e se protegerem contra inimigos, como outros
microrganismos patogênicos, insetos-pragas da agricultura ou herbívoros.
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EFICIÊNCIA DO TRATAMENTO COMBINADO, AJUSTE DE pH E
ADSORÇÃO EM CARVÃO VEGETAL ATIVADO, SOBRE A REMOÇÃO DE
FENÓIS DO HIDROLISADO HEMICELULÓSICO DE CASCA DE AVEIA
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Priscila Vaz de Arruda
Orientador: Prof. ª Maria das Graças de Almeida Felipe
Hidrolisados provenientes de bagaço de cana-de-açúcar, palha de arroz, de trigo e de
cevada bem como de casca de aveia tem sido intensivamente investigados como meios
de fermentação para a obtenção microbiológica de xilitol, um poliol de grande
aplicabilidade nas indústrias alimentícia, farmacêutica e odontológica, devido a sua
anticariogenicidade, metabolismo independente da insulina e às várias aplicações
terapêuticas como no tratamento da osteoporose e infecções respiratórias. Sua produção
comercial ocorre por catálise de solução de xilose de elevada pureza proveniente de
hidrolisados hemicelulósicos ricos em xilana, processo de custo elevado em função das
várias etapas de purificação inicial da xilose. Alternativamente, o xilitol pode ser
produzido por via microbiológica, porém, a presença nos hidrolisados de compostos
tóxicos, como os fenólicos, resulta em inibição deste bioprocesso devido à ação tóxica
dos fenóis aos microrganismos por interferir cadeia de transporte de elétrons. Em
função disto é necessária a destoxificação dos hidrolisados para que os mesmos sejam
empregados em processos de bioconversão. Neste trabalho avaliou-se o método de
destoxificação do hidrolisado de casca de aveia combinando ajuste de pH e carvão
vegetal ativado. O hidrolisado de casca foi obtido por hidrólise ácida (138°C, por 20
minutos, 10mg de H2SO4 concentrado por 1g de matéria seca), e o tratamento foi feito
pelo ajuste do pH inicial (1,55) para 7,0 com CaO seguido de abaixamento para pH 2,5
com H3PO4. O hidrolisado foi então submetido à adsorção em carvão ativado (1%) em
frascos agitados a 200 rpm, 60ºC, por 30 minutos. A determinação de fenóis foi feita
pelo método de Folin-Ciocalteu. De acordo com os resultados, verificou-se redução de
50,48% de fenóis com a utilização desta metodologia o que correspondeu a um aumento
de 85,64% de remoção em relação ao tratamento se empregou apenas o ajuste de pH.
Agradecimentos: Ao CNPq e FAPESP pelo apoio financeiro.
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A visão dos perquisadores estará focada no equilibrio na relação dos colaboradores, no
que diz respeito ao alto índice da taxa de absenteísmo e turnover.O absenteísmo trata-se
da ausência ou a falta dos colaboradores, o turnover é o interesse em atuar na
empresa.Analisar o que atraem o absenteísmo e turnover exemplo a falta de plano de
carreira,falta de investimento profissional,salário insatisfatório, e alguns problemas
externos à empresa, como a dependência química e problemas familiares podem levar
ao lalto ínjdice de absenteísmo. Na gestão de recursos humanos turnover e absenteísmo
são eficientes para a medição e controle dos problemas entre colaboradores e
organização, visando a implantação da qualidade do ser humano que em contra partida
trará grandes resultados à organização. A rotina diária do mundo do trabalho faz com
que muitas pessoas se tornem estressadas, desanimadas e sem motivação para o
trabalho, a organização passa a ser o lar dessa pessoa, é onde ela passa a maior parte do
seu tempo, muitas vezes conhece melhor seus companheiros de trabalho do que seus
próprios filhos; a empresa tem por obrigação perante a sociedade fazer com que o local
se torne agradável. Para a organização identificar esses problemas em sua raiz pode-se
evitar desavenças e problemas sindicais, visando qualidade de vida e por consequência a
qualidade do produto tornado-a mais competitiva.O obetivo é encontrar maneiras de
identificar os problemas que causam absenteísmo e turnover e rever a atuação de lideres
e dos colaboradores para obter informações necessárias, para diminuir os índices atuais,
agir contra cada um dos problemas encontrados atravéz de melhorias e programas
internos, verificar o nível de satisfação após a implantação dos programas e manutenção
dos mesmos.
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A biotecnologia vem avançando em vários ramos da atividade industrial, por representar
uma forma segura e econômica de produção. Tem sido considerada, como uma das
opções mais atrativas e de maior potencial na solução dos problemas de alimentação,
saúde, energia e contaminação ambiental, cujas complexidades e magnitudes crescem
dia a dia. Entre os processos biotecnológicos industriais, aqueles que utilizam enzimas
estão entre os de maior importância. Algumas das aplicações de enzimas na industria
química e alimentícia são: papel, panificação, sucos e vinhos, têxtil, couro, detergentes,
xarope, cervejas. O mercado de detergentes é sem dúvida a aplicação mais ampla de
enzimas, apresentando um crescimento anual de 15% a 20% em 2002. Esse consumo
vem aumentando muito ao longo do tempo já que as enzimas são surfactantes naturais
que causam um menor prejuízo ambiental, por serem 100% biodegradáveis. Embora a
quantidade de enzimas nos detergentes seja pequena (tipicamente menos de 1%), os
resultados dos detergentes contendo enzimas são muito superiores aos dos produtos
apenas à base de fosfato. As enzimas mais comumente usadas em detergentes são: as
proteases; amilases; lipases e celulases. Os detergentes enzimáticos agem na etapa da
limpeza completa dos materiais, removendo detritos e sujidades, especialmente matéria
orgânica, tendo como conseqüência a diminuição de grande parte dos microrganismos
presentes em qualquer objeto. Muitos dos detergentes industriais já utilizam enzimas em
suas formulações, são exemplos: OMO Multiação, Ultraclin – Pão de açúcar, ACE
Alvejante, Lifezyme - Limpador multi-enzimático, Prozyme, Enziclean APL. Como a
conservação de recursos naturais e a proteção ao meio ambiente adquirem cada vez
maior importância, a aplicação de novas enzimas para uma gama extensiva de indústrias
surge como uma solução econômica e ecologicamente viável. Neste trabalho será
apresentado as diversas aplicações de enzimas, enfatizando sua aplicação em
detergentes.
Palavras-chave: Biotecnologia, Enzimas, Detergentes, Industrias
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Título: “Preservação do Meio Ambiente pelas futuras gerações” Introdução: O
aparecimento dos seres vivos e a diversidade atual dos ecossistemas terrestres são
resultados de bilhões de anos de interação. Os recursos da Terra são suficientes para
atender as necessidades de todos os seres vivos do planeta se forem manejados de forma
eficiente e sustentada. O ser humano não é o centro da natureza, e deveria se comportar
não como seu dono, mas percebendo-se como parte dela. Justificativa: Este trabalho tem
por justificativa conscientizar as crianças sobre a importância do Meio Ambiente, e
como a sua preservação contribui para uma melhor qualidade de vida, levando a todos a
serem eco-cidadãos. Objetivos: O objetivo principal é o desenvolvimento de atividades
relacionadas ao tema “Meio Ambiente” com as crianças atendidas no CEMARI, em
Lorena, buscando a conscientização das crianças quanto à preservação do Meio
Ambiente. Material e Métodos: Deverá ser realizado neste trabalho leitura com as
crianças de textos relacionados ao Meio Ambiente, aulas teóricas e práticas relacionadas
a plantas medicinais, visita do “IBAMA Itinerante” ao CEMARI com atividades e
palestras, e a elaboração de atividades como jogos, caça palavras e cruzadinhas.
Resultados: Como resultado obtido foi observado que houve um crescimento no
conhecimento cientifico e maior interesse das crianças pelo tema tratado no decorrer do
projeto. Um teste foi aplicado a 12 crianças, com perguntas relacionadas ao que elas
aprenderam no decorrer do projeto com as aulas teóricas, e mais algumas perguntas
relacionadas à visita do IBAMA (tema que seria tratado). Este teste foi aplicado duas
vezes, uma vez antes da visita do “IBAMA Itinerante” e outra depois. Constatou-se que
houve um desenvolvimento de quase 30% no conhecimento das crianças que fizeram o
teste, e essa melhora pode ser explicada pelo fato do contato que as crianças tiveram
com as palestras expositivas e oficinas aplicadas pelo IBAMA.
Palavras-chave: Meio Ambiente
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A levedura Kluyveromyces marxianus é amplamente utilizada na obtenção
biotecnológica de diversos produtos a partir do soro de queijo, como, por exemplo, a
produção em larga escala de single-cell protein, compostos aromáticos, metabólitos
secundários ativos biologicamente, enzimas, ácidos orgânicos, aminoácidos, enzimas
(Beta-galactosidase) e etanol. Para o cultivo dessa levedura em diferentes meios de
cultura, além do controle das condições ambientais é de fundamental importância o
estabelecimento da formulação de um meio de cultivo de baixo custo visando a sua
aplicação industrial.O objetivo deste trabalho foi verificar a necessidade de
suplementação do meio de cultivo de células de Kluyveromyces marxianus em soro de
queijo, utilizando duas linhagens diferentes destas leveduras.Os experimentos foram
realizados cultivando as células das leveduras Kluyveromyces marxianus ATCC 8554 e
Kluyveromyces marxianus CCT 4292 em 100 mL de soro de queijo tratado, em frascos
Erlenmeyers a 30ºC em condições estáticas. Foi observada uma redução considerável
dos teores iniciais de lactose e um decréscimo nos valores de pH devido à acidificação
do meio, mostrando desta forma que a levedura consumiu a lactose para formação de
biomassa e produtos de fermentação. Não houve diferenças consideráveis em relação
aos tratamentos térmicos utilizados e tampouco devido à adição de nutrientes ao meio,
devido às contagens de colônias (UFC/mL) terem se aproximado de 10bilhôes de
UFC/mL nas duas variáveis testadas.A partir dos resultados foi possível observar que
não houve diferenças significativas entre a adição ou não de nutrientes ao soro de
queijos, nem variação entre o crescimento celular das duas linhagens utilizadas. Estes
resultados demonstram ser o soro de queijo um meio de cultivo ideal para estas
leveduras e de grande potencial para aplicação em larga escala a baixo custo.
AGRADECIMENTOS: FAPEMIG, CNPq, Funda
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A biotecnologia tem contribuído significativamente na geração de produtos e
biomoléculas de alto valor agregado. Os princípios biotecnológicos utilizam de técnicas
que potencializam as melhores características das células, como suas capacidades
produtivas, e disponibilizam moléculas biológicas, como DNA e proteínas,
possibilitando sua utilização na obtenção de bioprodutos de interesse econômico e
social.Os ribonucleotídeos merecem destaque em virtude de suas potenciais aplicações e
importantes propriedades funcionais. Estas biomoléculas podem ser extraídas da
biomassa microbiana após a autólise das células e hidrólise parcial do RNA. Estes
compostos são produtos de ampla utilização na indústria alimentícia e farmacêutica,
como bioingredientes e sua utilização nesses segmentos industriais vêm aumentando
significativamente. Em alimentos são usados com sucesso para realçar o paladar,
produzir efeito de suavidade e eliminar algumas características indesejáveis, como o
gosto metálico de alimentos enlatados. Na indústria farmacêutica são indicados para
usos terapêuticos como imunoestimuladores, em rações animais podem promover
proteção contra infecções bacterianas e podem ser usados na elaboração de
medicamentos indicados contra doenças circulatórias, reumatismo, neuralgias e
recuperação funcional. A grande vantagem de sua aplicação na indústria farmacêutica se
deve basicamente aos baixos efeitos colaterais observados em relação aos
medicamentos tradicionais. A sua obtenção por processos biotecnológicos tem se
destacado em virtude da facilidade de cultivar linhagens específicas de
microorganismos produtores em condições controladas, a partir de diferentes substratos.
Este trabalho, teve como principais objetivos a verificação da aplicabilidade e
potencialidade da produção biotecnológica de ribonuceotídeos em substratos de baixo
custo. AGRADECIMENTOS: FAPEMIG, CNPq
Palavras-chave: Biotecnologia; moléculas bioativas; ribonucleotídeos.
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O soro de queijo é um líquido opaco, de cor amarelo-esverdeada, obtido por meio de
coagulação da caseína com adição de ácido ou enzima na fabricação de queijos. Possui
um elevado valor nutricional, contendo em média de 6,0 - 6,5% de sólidos totais, sendo
estes aproximadamente 4,5 - 5,6% de lactose, 0,8 - 1,1% de proteínas, 0,03 - 0,1% de
gordura, 0,5 - 0,8% de matéria mineral e 0,2 - 0,8% de ácido lático. Grande parte do
soro de queijo produzido em diversas partes do mundo ainda é incorporado às águas
residuais dos laticínios, sendo a principal fonte poluidora do meio ambiente gerada por
este setor. Nos últimos anos tem se intensificado as aplicações e tentativas de agregar
valor ao soro de queijo. Dentre as principais biomoléculas que podem ser obtidas por
processos biotecnológicos a partir do aproveitamento deste material destaca-se a
produção de enzimas (lactase), utilização como matéria-prima na forma desidratada
para produção de alimentos, produtos para alimentação animal, utilização com
ingrediente funcional em alimentos, fortificação protéica em novos produtos e obtenção
de moléculas bioativas como os ribonucelotídeos. Neste trabalho serão apresentados os
aspectos tecnológicos da utilização do soro de queijo e sua potencialidade na obtenção
de novas moléculas bioativas com aplicações na área alimentícia e farmacêutica.
AGRADECIMENTOS: FAPEMIG, CNPq
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A oxidação lipídica é uma das principais reações deteriorantes responsável pelo
desenvolvimento de sabores e odores desagradáveis nos alimentos que irão afetar o
valor nutricional e o padrão de qualidade. A aplicação de antioxidantes é uma das
formas de se reduzir a oxidação de gorduras. A busca por antioxidantes naturais como
alternativa aos antioxidantes sintéticos, que podem acarretar efeitos indesejáveis para a
saúde humana é, portanto, de grande importância para a indústria de alimentos. Este
trabalho objetivou avaliar o potencial antioxidante de alecrim (Rosmarinus officinalis,
L.), sálvia (Salvia officinalis, L.) e coentro (Coriandrum sativum, L.) freqüentemente
utilizados como condimentos alimentares. O extrato etanólico destas especiarias foi
preparado por Soxhlet a partir de suas partes comestíveis e a atividade antioxidante foi
avaliada pelo método sequestrante dos radicais de 2,2-difenil-1-picril hidrazil (DPPH).
A reação ocorreu durante 30 minutos em ambiente escuro e a redução da absorvância
foi monitorada por espectrofotômetro a 517nm. A concentração inibitória 50% (IC50)
foi calculada e comparada com a da Vitamina C, utilizada como padrão. Os testes foram
realizados em triplicata. Os resultados de IC50 obtidos no ensaio foram: Vitamina C =
7,22 μg/mL; alecrim= 21,21 μg/mL; sálvia= 17,21 μg/mL e coentro= 192,56 μg/mL.
Devido ao seu elevado potencial antioxidante, o alecrim e a sálvia podem ser
considerados como fontes seguras de antioxidantes naturais e oferecer uma alternativa à
rancificação.
Palavras-chave: Rosmarinus officinalis, L., Salvia officinalis, L., Coriandrum sativum,
L., atividade antioxidante

ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DE ALMEIRÃO (Cichorium intybus, L.),
AGRIÃO (Nasturdium officinalis, L.) E RÚCULA (Eruca sativa, L.)
Raphael Trevizani
raphaeltrevizani@gmail.com
Universidade Federal de Juiz de Fora
Leandro Carvalho Pinto,
Paola de Oliveira Barroso
Tamara Carvalho Salgado
Orientador: Prof.ª Nádia Rezende Barbosa
A oxidação lipídica é uma das principais reações deteriorantes responsável pelo
desenvolvimento de sabores e odores desagradáveis nos alimentos que irão afetar o seu
valor nutricional e o padrão de qualidade. A aplicação de antioxidantes é uma das
formas de se reduzir a oxidação de gorduras. A busca por antioxidantes naturais como
alternativa aos antioxidantes sintéticos, que podem acarretar efeitos indesejáveis para a
saúde humana é, portanto, de grande importância para a indústria de alimentos. Este
trabalho objetivou avaliar o potencial antioxidante de almeirão (Cichorium intybus, L.),
agrião (Nasturdium officinalis, L.) e rúcula (Eruca sativa, L.), freqüentemente utilizados
na culinária brasileira. O extrato etanólico foi preparado por Soxhlet a partir das partes
comestíveis de almeirão, agrião e rúcula, e a atividade antioxidante foi avaliada pelo
método sequestrante dos radicais de 2,2-difenil-1-picril hidrazil (DPPH). A reação
ocorreu durante 30 minutos em ambiente escuro e a redução da absorvância foi
monitorada por espectrofotômetro a 517nm. A concentração inibitória 50% (IC50) foi
calculada e comparada com a da Vitamina C, utilizada como padrão. Os testes foram
realizados em triplicata. Os resultados de IC50 obtidos no ensaio foram: Vitamina C =
7,22 μg/mL; almeirão = 70,20 μg/mL; agrião= 130,26 μg/mL e rúcula= 193,96 μg/mL.
Devido ao seu relativo potencial antioxidante, o almeirão pode ser considerado como
uma fonte segura de antioxidantes naturais e oferecer uma alternativa à rancificação.
Palavras-chave: atividade antioxidante, Cichorium intybus, L., Nasturdium officinalis,
L., Eruca sativa
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A lipoperoxidação é uma das principais reações deteriorantes responsável pelo
desenvolvimento de alterações organolépticas indesejáveis nos alimentos e que irão
afetar o seu valor nutricional e o seu padrão de qualidade. A busca por antioxidantes
naturais como alternativa aos antioxidantes sintéticos é de grande importância para a
indústria de alimentos, já que os primeiros além de reduzir a oxidação de gorduras,
provocam menos efeitos colaterais. Este trabalho objetivou avaliar o potencial
antioxidante de canela (Cinnamounum zeylanicum Blume.), manjericão (Ocimum
basilicum L.) e orégano (Origanum vulgaris L.) freqüentemente utilizados como
condimentos alimentares. O extrato etanólico foi preparado por Soxhlet a partir das
partes comestíveis de canela, manjericão e orégano, e a atividade antioxidante foi
avaliada pelo método sequestrante dos radicais de 2,2-difenil-1-picril hidrazil (DPPH).
A reação ocorreu durante 30 minutos em ambiente escuro e a redução da absorvância
foi monitorada por espectrofotômetro a 517nm. A concentração inibitória 50% (IC50)
foi calculada e comparada com a da Vitamina C, utilizada como padrão de referência.
Os testes foram realizados em triplicata. Os resultados de IC50 obtidos no ensaio foram:
Vitamina C = 3,95 μg/mL; canela= 2,32 μg/mL; manjericão = 17,53 μg/mL e orégano =
7,13 μg/mL. Devido ao seu alto potencial antioxidante, as especiarias testadas podem
ser consideradas como uma fonte segura de antioxidantes naturais, sendo que a canela
apresentou resultado superior ao da vitamina C.
Palavras-chave: Atividade antioxidante, Cinnamounum zeylanicum , Ocimum
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Na medicina popular, a infusão das folhas de amoreira (Morus nigra, L.) e do chá-verde
(Camelia sinensis, L.) é empregada para o tratamento de diversas enfermidades com
resultados promissores. Assim sendo, é crescente o número de estudos fitoquímicos
realizados e os constituintes reportados na literatura para os extratos destas plantas
motivam a confirmação científica das atividades farmacológicas descritas
popularmente. Este projeto objetivou analisar a atividade sequestrante de radicais livres
dos extratos etanólicos de amoreira e chá-verde. O extrato etanólico foi preparado por
Soxhlet a partir das folhas de amoreira e chá-verde. A atividade antioxidante dos
extratos etanólicos foi avaliada pelo método sequestrante de radicais livres do 2,2difenil-1-picrilhidrazil (DPPH). A reação ocorreu durante 30 minutos em ambiente
escuro e a redução da absorvância foi monitorada por espectrofotômetro a 517nm. A
IC50 foi calculada e comparada com a da Vitamina C, utilizada como padrão de
referência. Os testes foram realizados em triplicata. O padrão Vitamina C apresentou
IC50 = 3,95 mg/ml. Os extratos etanólicos de folhas de amoreira e de chá-verde
apresentaram IC50 = 79,35μg/ml e 52,26 mg/ml, respectivamente. O resultado do
ensaio indica bom potencial farmacológico para os extratos etanólicos de folhas de
amoreira e de chá-verde, concordando com os dados da literatura e ratificando a
potencialidade farmacológica das mesmas na medicina popular
Palavras-chave: Morus nigra, Camelia sinensis, Atividade antioxidante

MULTIDISCIPLINARIDADE, UM MÉTODO COMTEMPÔRANEO NOS
ENSINOS FUNDAMENTAL E MÉDIO
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Esse trabalho teve como objetivo aplicar a multidisciplinaridade na escola EMEF José
Jubens Wauner de Campos, localizada na zona rural do município de Taubaté/SP. A
horta orgânica, além de produzir verduras e legumes para a merenda, pode ser usada
como ferramenta educativa e como educação ambiental. Com imaginação e
conhecimento, todos, incluindo professores e alunos, utilizaram à horta em aulas
teóricas e práticas nas disciplinas de Ciências Naturais como: o tempo que cada tipo de
lixo leva para se decompor, a relação entre a diferença dos papéis que podem ser
reciclados, cruzadinha ecológica para fixar bastante quais os problemas que mais
agridem o meio ambiente, foi feito uma experiência sobre ação dos poluentes na
fertilidade do solo. Os seres vivos que compõe a horta existem técnicas especiais para
que eles possam continuar vivendo ali sem prejudicá-la, foi construída uma composteira
medindo l,0 x 1,0 x 1,0 m, junto com os alunos para produzir adubo orgânico com as
sobras vegetais da cozinha da escola; Geografia foi estudado o solo, a vegetação, o
clima, a temperatura, rotação solar, os pontos cardeais. Foi feita uma maquete do local
entre os professores e alunos e efetuadas orientações sobre a rotação solar, ao qual eles
compreenderam que o ideal para formação dos canteiros seria na face norte, porque o
ideal é que as plantas recebam bastante sol; Língua Portuguesa os alunos utilizaram
formas de leituras e interpretação de textos, reforçando a ortografia, com temas
específicos na formação das hortas; Matemática foi reforçada a importância dos
cálculos na construção e organização dos canteiros. Na formação da horta foram
utilizadas muitas informações na área das Ciências Agronômicas como: reconhecimento
e medição da área, coletas de amostras de solo para serem analisadas e foram feitas as
correções necessárias, informações básicas tais como calagem, curva de nível,
compostagem, plantio em nível e respeito às áreas consideradas de proteção permanente
segundo a Legislação Ambiental. Essas informações demonstraram que todos podem
crescer culturalmente utilizando os recursos da própria escola e comunidade sem
precisar ir para o centro urbano. Onde será difícil a adaptação muitas vezes sendo
forçados a utilizar de recurso muito diferente daquele que estão habituados.
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ALGUNS CUIDADOS PARA UTILIZAÇÃO DAS PLANTAS MEDICINAIS
COMO FERRAMENTA DE ESTUDO NA DISCIPLINA DE BOTÂNICA.
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A Botânica é uma disciplina quase ausente no ensino de Ciências, exigindo do aluno
apenas a prática da memorização. Esse trabalho foi desenvolvido na escola rural do
município de Taubaté/SP e teve como objetivo utilizar plantas medicinais em aulas
práticas no ensino de botânica. As plantas medicinais: lágrimas-de-nossa-senhora (Coix
lacryma), broto-de-bambú (Bambusa sp) e lírio-do-brejo (Hedychium coronarium),
foram utilizadas para representar o grupo das monocotiledôneas ou folhas estreitas;
melissa (Melissa officinalis), joá (Nicandra sp), tomatinho (Persea gratíssima), picãopreto(Bidens pilosa), mentruz (Coronopus didymus), serralhinha (Emilia sonchifolia),
serralha (Sonchus oleraceus), inhame (Xanthosoma sp), caruru (Amaranthus viridis),
maria-pretinha (Solanum nigrum), tanchagem (Plantago major), trapoeraba (Commelina
benghalensis), almeirão (Chicorium sp), Joá-de-capote (Nicandra physaloides),
capuchinha (Tropaeolum majus) e taioba (Colocasia sp.) foram utilizadas como
representantes do grupo das eudicotilêdoneas ou folhas largas. As plantas medicinais
por serem plantas de pequeno porte são fáceis de manuseá-las, mas é preciso que tomem
alguns cuidados na sua utilização, foi contada uma história aos alunos sobre plantas
medicinais ficando claro para os alunos que as plantas medicinais já eram usadas há
muitos anos e que essas práticas existem até hoje e muitas são comprovadas
cientificamente, por isso precisamos de orientações para conhecê-la corretamente, pois
existem muitas confusões: quanto à aparência: o uso e cheiro completamente diferente
capim-limão (Cymbopogon nardus) e citronela (Cymbopogon citratus); quanto à
toxidade: Maria-pretinha (Solanum nigrum); quanto aos nomes: Boldo-do-chile
(Peumus boldus), origem Chile, altura de 12 a 15 metros, importado, aromático, Boldobaiano (Vernonia condensata), origem África, 2 a 5 metros de altura, quebra facilmente
com o vento, Boldo-da-terra (Plectranthus barbatus ), origem África, 1 a 2 metros de
altura, folha peluda, flor azulada, aromático. Com essas aulas práticas, além de
proporcionar aos alunos um conhecimento mais profundo de botânica eles puderam
compreender a natureza de uma forma mais dinâmica.
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Cereals contain appreciable amounts of cell wall-bound hydroxycinnamic esters linked
to polysaccharides (1). Corn cobs is an important by-product of corn industry: for every
100 kg of corn grain approximately 18 kg of corn cobs are produced. A large quantity of
corn cobs thus generated remains unused as lignocellulosic waste or used as animal feed
(2). The aim of this work was the optimization of the process of corn cobs alkaline
hydrolysis to produce solutions with high hydroxy-cinnamic acids content. In particular,
the attention was focused on the solubilization of FA and related compounds, mainly pCA. Although these compounds have applications as antioxidants (3), the purpose of
this work is to obtain FA solutions which can be used as feedstock for the
biotechnological production of vanillin (4). Solubilization has been carried out with
increasing alkali concentrations (0.2 to 2.0 N NaOH) at room temperature for 1 to 24 h.
Satisfactory results were obtained leading to the production of a hydrolyzate with high
contents of FA and p-CA. Optimum hydrolysis conditions (Ca = 0.5 N, S/L = 0.084 g/g
after 6 h) ensured the production of hydrolyzates with relatively high contents of both
FA (1,171 ± 34 mg/L) and p-coumaric acid (2,156 ± 64 mg/L). The fermentation tests,
carried out with the engineered strain Escherichia coli JM109/pBB1, led to vanillin
accumulation in the fermented broth. The best bioconversion results were obtained at
37°C , initial biocatalyst concentration of 0.5 g/L and initial FA and p-CA concentration
of 750 mg/L and 1,500 mg/L, respectively. A vanillin concentration of 294 mg/L was
obtained after 22 h. 1. T Jeffries, Biodegradation of lignin and hemicelluloses. In
Biochemistry of Microbial Degradation; C Ratledge Ed.; Kluwer Academic Publishers,
1994; pp. 233-277 2. B Rivas et al. (2002). Enzyme Microb Technol 31, 431-438 3. E
Graf (1992). Free Radical Biol Med 13, 435-448 4. D De Faveri et al. (2007). Biochem
Eng J, in press
Palavras-chave: Vanillin, ferulic acid, corn cobs, Escherichia coli
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Historicamente, o estado nutricional da maioria da população mundial é afetado por
hábitos inadequados como o consumo excessivo de gorduras, principalmente saturadas,
elevada ingestão de açúcares e diminuição considerável do consumo de amido, fibras,
vitaminas e sais minerais, que podem ser causadores da elevada incidência de doenças
crônico-degenerativas. Paralelamente a este fenômeno, observa-se um acelerado
desenvolvimento de alimentos que apresentam, além de características nutricionais e
tecnológicas adequadas, componentes que exercem funções biológicas com o intuito de
prevenir doenças e promover a saúde, os alimentos funcionais, dentre os quais se
destacam os probióticos e prebióticos. Probióticos são definidos com um suplemento
alimentar constituído de microrganismos vivos que afeta beneficamente a microbiota do
animal pelo estabelecimento do equilíbrio microbiano intestinal. Contudo, seu efeito
está relacionado à capacidade de resistir às barreiras físicas e químicas do trato
gastrointestinal como acidez gástrica, secreção de ácidos biliares e enzimas
pancreáticas. No intuito de superar essas barreiras naturais e permitir que probióticos
tenham um tempo de sobrevivência maior no intestino e, consequentemente, seu efeito
de ação prolongado, prebióticos surgem como uma alternativa promissora. Prebióticos
são suplementos alimentares não digeríveis que afetam beneficamente o hospedeiro pela
estimulação seletiva do crescimento ou da atividade de um número limitado de bactérias
probióticas que têm o potencial de melhorar a saúde do hospedeiro. Dentre os principais
compostos prebióticos podemos incluir as fibras alimentares, tais como inulina e
oligofrutose,
além
de
oligossacarídeos
como
frutoligossacarídeos,
galactoligossacarídeos, lactulose, glucoligossacarídeos, xiloligossacarídeos e
mananoligossacarídeos. Dentre os efeitos de compostos prebióticos destacam-se:
absorção de minerais, redução dos níveis de colesterol no sangue, eliminação de
toxinas, melhoria no desempenho animal, proteção contra a colonização por patógenos,
estímulo do sistema imunológico, entre outros. Desta forma, conclui-se que compostos
prebióticos representam um promissor tratamento alternativo contra infecções
intestinais.
Palavras-chave: probióticos, prebióticos, trato gastrointestinal, fibras alimentares,
oligossacarídeos

IMOBILIZAÇÃO CELULAR: AVALIAÇÃO DO USO DA BUCHA VEGETAL
COMO BIOSUPORTE NO PROCESSO DE OBTENÇÃO DE XILITOL
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Orientador: Prof. Sílvio Silvério da Silva
Células da levedura Candida guilliermondii FTI 20037 foram imobilizadas em bucha
vegetal (Luffa cylindrica), sendo o sistema avaliado no processo de produção de xilitol.
O biosuporte – bucha vegetal, foi submetido à fragmentação, obtendo-se cortes de
aproximadamente 1 cm3, e, posteriormente, foram aplicados diferentes tratamentos aos
fragmentos, na tentativa de se aumentar a adsorção de células em sua estrutura. Foram
utilizados tratamentos com hidróxido de sódio (NaOH) 2% (p/v), polietilenoimina (PEI)
2% (v/v), e a associação destes dois tratamentos. Enquanto que o NaOH promove um
inchamento das fibras, aumentando, assim, a área de superfície do material,
polieletrólitos, como a polietilenoimina (PEI), criam um revestimento na superfície,
permitindo uma maior interação iônica entre a célula e o biosuporte. Os experimentos
foram realizados em frascos Erlenmeyer de 125 mL contendo 1,0 g do biosuporte in
natura ou tratado, utilizando meio semi-sintético, composto de xilose, (NH4)2SO4,
CaCl2 e extrato de farelo de arroz, com agitação de 200 rpm e temperatura de 30 °C.
Verificou-se que, com o tratamento, a eficiência de imobilização celular aumentou cerca
de 33% em relação ao experimento sem tratamento. No experimento com o biosuporte
in natura os valores encontrados para produtividade volumétrica e eficiência de
bioconversão foram 0,23g/L.h e 38,17%, respectivamente. No experimento com NaOH
os valores para a eficiência de bioconversão (51,25%) e produtividade (0,32 g/L.h)
foram iguais aos obtidos no experimento com associação de NaOH e PEI. Os melhores
valores para os parâmetros de fermentação foram obtidos com PEI, com produtividade e
eficiência iguais a 0,34g/L.h e 53,44%, respectivamente. A partir dos resultados obtidos
neste trabalho verifica-se a necessidade de implantação de uma etapa prévia de
tratamento à bucha vegetal no processo de produção de xilitol.
Palavras-chave: Candida guilliermondii ; bucha vegetal ; xilitol ; fermentação
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ENSINO
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Orientador: Prof. Marcos Roberto Furlan
O ensino da botânica nos primeiros ciclos está cada vez menos motivador. Os
professores não têm dado a devida importância por falta de estímulos desde o inicio dos
primeiros ciclos de ensino. Esse trabalho teve como objetivo elaborar aulas práticas
relacionado aos temas de botânica com os alunos da pré-escola até o segundo ciclo do
ensino fundamental. O trabalho foi desenvolvido numa escola rural no município de
Taubaté/SP. Foram explicados quais as parte que compõe uma semente como: casca,
embrião, cotilédones. Foram dadas explicações relacionadas ao processo de germinação,
as diferenças entre sementes de eudicotiledôneas e monocotiledôneas (milho e feijão).
Foi feito também experimentos da germinação do milho e do feijão, plantação em
potinhos plásticos recicláveis com a identificação da dupla. Nessa prática foi da
orientação em relação à posição do hilo (colocado para cima, facilitando a germinação),
porque o embrião e toda planta procuram sempre a luz para crescer melhor. Houve um
acompanhamento por parte dos alunos, onde foram anotadas todas as informações
diariamente, podendo perceber claramente a diferença das folhas das monocotiledôneas
(folhas estreitas) e folhas das eudicotiledôneas (folhas largas). Com a utilização dos
potinhos plásticos descartáveis os alunos começaram a ter noção da reutilização desses
materiais que é tão prejudicial ao ambiente. O trabalho foi encerrado com passeio
ecológico no entorno da escola onde os alunos conseguiram classificar com sucesso as
diferenças entre as folhas das árvores que havia no local e ao mesmo tempo recolheu
todo material que estavam poluindo aquele ambiente que poderiam com certeza
dificultar o desenvolvimento daquelas plantas.
Palavras-chave: Botânica, ambiente, reciclagem

COMPOSTOS FENÓLICOS COMO ANTIOXIDANTES
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Compostos fenólicos são estruturas químicas que apresentam hidroxilas e anéis
aromáticos, simples ou na forma de polímeros, que os confere poder antioxidante e
podem ser naturais ou sintéticos. A diversidade estrutural dos compostos fenólicos
deve-se à grande variedade de combinações que acontece na natureza e os compostos
resultantes são chamados de polifenóis, dentre eles, destacam-se os flavonóides, os
ácidos fenólicos, os taninos e os tocoferóis como os antioxidantes fenólicos mais
comuns de fonte natural. Diversos pesquisadores têm trabalhado na separação,
identificação, quantificação e aplicação dos compostos fenólicos em alimentos,
enfrentando muitos problemas metodológicos. Os métodos realizados em análises de
compostos fenólicos podem ser classificados em determinação de compostos fenólicos
totais, quantificação individual e/ou de um grupo ou classe de compostos fenólicos. Este
tipo de análise é influenciada pela natureza do composto, o método de extração
empregado, o tamanho da amostra, o tempo e as condições de estocagem, o padrão
utilizado e a presença de interferentes tais como ceras, gorduras, terpenos e clorofilas. A
solubilidade dos fenólicos varia de acordo com a polaridade do solvente utilizado, o
grau de polimerização dos fenólicos e suas interações com outros constituintes dos
alimentos. Outro aspecto importante no desenvolvimento de métodos de quantificação
de compostos fenólicos é a dificuldade de se encontrar um padrão específico e
conveniente, devido a complexidade das substâncias fenólicas presentes nos alimentos e
as diferenças de reatividade entre estas substâncias e os reagentes. Portanto, ainda há a
necessidade de uma investigação sistemática para preparação de amostra e determinação
de fenólicos em alimentos, uma vez que as metodologias utilizadas para análise de
fenólicos não são totalmente padronizadas e divulgadas por órgãos oficiais.
Palavras-chave: compostos fenólicos, flavonóides, ácidos fenólicos, análises de
fenólicos
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A hemicelulose é o segundo polissacarídeo mais abundante encontrado na natureza,
uma fonte renovável e com potencial praticamente inexplorado. Este polissacarídeo
apresenta uma grande aplicação na industria de alimentos e cosméticos. Hemiceluloses
extraídas de cereais podem ser utilizadas como fibras dietéticas (baixa caloria), e
contribuem para a diminuição do nível de colesterol no sangue. A hemicelulose é
matéria-prima para produção de xylooligomeros, os quais, por apresentarem
propriedades prebióticas são adicionados à alimentação humana e animal. A
hemicelulose também é utilizada para confecção de embalagens, devido a suas
propriedades de isolante de oxigênio e aromas, preservando a qualidade dos alimentos.
Além disso, essa embalagem apresenta uma nobre qualidade, é biodegradável,
colaborando para a preservação do meio ambiente. O isolamento da hemicelulose ocorre
através de hidrólise alcalina das ligações éster entre este polissacarídeo e a molécula de
lignina, ocasionando sua separação da matriz lignocelulósica. No presente trabalho, este
polissacarídeo foi extraído do bagaço de cana-de-açúcar com hidróxido de sódio. A
separação da hemicelulose presente no meio reacional ocorreu por precipitação com
etanol 95% e subseqüente filtração. Este processo apresentou um rendimento em massa
de hemicelulose de aproximadamente 70%. Esta técnica permitiu iniciar os trabalhos de
obtenção de hemicelulose e verificar a transformação de um subproduto, de baixo custo,
em um produto de alto valor agregado. AGRADECIMENTOS: FAPESP.
Palavras-chave: Biotecnologia, hemicelulose, xilooligossacarídeos, resíduos agroindustriais

SISTEMA NACIONAL DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E LUGARIZAÇÃO
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Este trabalho parte de uma questão central - Até que ponto as Unidades de Conservação,
enquanto áreas protegidas naturais ou não, são um “Lugar” criado pela natureza e
quanto são uma criação/produção humana? Nessa mesma linha de reflexão, quer se
pensar à construção de “Lugares Antropológicos” nesse espaço “natural” “conservado”
procurando identificar nesse lugar a ressignificação do humano inserido neste contexto.
Para tanto, foi analisado o documento, criado por este humano, que instituiu o Sistema
Nacional de Unidade de Conservação - SNUC, colocando-o na interface entre o Lugar
Preservacionista e o Lugar Antropológico. Essa análise de Lugarização teve como
objetivo quantificar e qualificar o instrumento legal SNUC e traçar releituras sobre suas
intenções para com o ato de deixar os objetos Unidade de Conservação e Humano
falarem por si próprios.A idéia que perpassa pelo texto e se coloca como protagonista é
o conceito de “Lugar Antropológico” de MARC AUGÉ que apresenta este “Lugar”
como um lugar identitário, relacional e histórico para a sociedade humana. Ele, o
“Lugar”, é apenas uma idéia, parcialmente materializada, que aqueles que o habitam
têm de sua relação com o território, com seus próximos e com os outros. Usar esta
terminologia “Lugar Antropológico” é um recurso considerado um neologismo das
Ciências Sociais para designar novos fenômenos ou novas percepções dos fenômenos.
Os resultados levaram a concluir que O instrumento legal que regulamenta o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação mostrou-se como um elemento que antagoniza
os Lugares Preservacionista e o Antropológico. Seu contingente Relacional está mais
afeto ao instrumento de gestão que este quer ser, do que de um aglutinador de Lugares.
Essa tendência sempre acentuada do elemento Relação, do Lugar Antropológico, pode
ser pensado como um projeto particular de desenvolvimento para um “Lugar” e ou uma
“Região”.
Palavras-chave: Conservação, SNUC, Unidades de Conservação
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Dentre as tecnicas de obtençao de materiais cerâmicos os obtidos via consolidação por
amido "Starch consolidation" tem ganhado um grande destaque no cenário mundial
devido ao baixo custo e a grandes plasticidade. O presente trabalho vem no sentido de
realizar um estudo pormenorizado a cerca da porosidade das cerâmicas obtidas através
desta técnica utilizando para tal o amido de milho. As peças foram obtidas em teores de
amido variavel de 10 a 50% e teores de sólidos de 45, 50 e 55% em volume.As peças
obtidas foram pré-sinterizadas a 1000ºC para adquirirem uma resistência maior e
posteriormente sinterizadas a 1600ºC. Em seguida estas foram cortadas e as peças
resultantes foram submetidas ao teste de Arquimedes para a determinação da porosidade
aparente. O resultado obtido de um peças altamente porosas. Sendo assim muito uteis
para aplicações em meios que exigem um material altamente poroso.
Palavras-chave: Porosidade, cerâmica, Starch consolidation
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Um dos principais problemas na conservação dos alimentos ricos em lipídios é o
desencadeamento do processo oxidativo que resulta no desenvolvimento de odores e
sabores desagradáveis, tornando estes alimentos inadequados para o consumo. O uso de
antioxidantes permite a redução desse processo oxidativo visando o prolongamento da
vida útil desses produtos. Os antioxidantes são substâncias que retardam a velocidade da
oxidação através, por exemplo, da inibição de radicais livres. Eles podem ser sintéticos
ou naturais. Dentre os sintéticos destacam-se o butil-hidroxi-anisol (BHA), butilhidroxi-tolueno (BHT), terc-butil-hidroquinona (TBHQ) e propil galato (PG). Os
compostos fenólicos, tocoferóis, β-caroteno, vitamina E e ácido ascórbico são exemplos
de antioxidantes naturais. Nos últimos anos tem havido a preocupação de se obter
substâncias naturais que tenham a mesma função e eficiência dos antioxidantes
sintéticos. Neste sentido, várias pesquisas têm buscado estes antioxidantes naturais em
diversas fontes, tais como, sementes de uva, alecrim, orégano, cogumelo e outros
extratos vegetais que, além de suas propriedades funcionais, podem contribuir para a
maior estabilidade de óleos e gorduras.
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Actually, advances in industrial biotechnology offer potential opportunities for efficient
economic utilization of agro-industrial residues. The lignocellulosic nature and
abundant availability make them an ideal substrate for chemical and/or microbiological
processes to obtain end products with high added-value. Currently overproduced and
underutilized, the use of these materials is required to accomplish: (i) reducing the
existence of environmentally hazardous situations, and (ii) increasing the supply of
energy or chemicals produced from renewable resources. In this work, processes for
hemicellulose extraction from wheat straw were evaluated in order to allow its use as
additive in papermaking, always keeping in mind the use of the other lignocellulosic
fractions in future applications. Thus, the effects of different concentrations of NaOH
(alkaline treatment: 0.25 and 0.50 mol/L, for 2 h) at different temperatures (30 and 55
ºC) in the wheat straw were investigated. Chemical composition and physico-chemical
properties of the samples of hemicelluloses were elucidated by a combination of sugar
analyses, Fourier Transform Infrared (FTIR) and thermal analysis. The results showed
that the treatments were very effective on the extraction of hemicelluloses, and that the
extraction intensity had a great influence on the yield and chemical features of the
hemicelluloses. The optimal condition for extraction of hemicelluloses was 0.50 mol/L
NaOH at 55 ºC for 2 h. The FTIR analysis revealed a typical signal pattern for the
hemicellulosic fraction in the 1200-1000 cm-1 region. TGA samples were found to be
initially degraded at about 200 ºC, and their maximum rates of weight loss were
observed between 220 and 320 ºC. This procedure opens the possibility to the integral
use of lignocellulosic materials. Acknowledgements: FCT/Portugal and Fapesp, CNPq,
CAPES/Brazil
Palavras-chave: Extraction, Hemicellulose, Fourier Transform Infrared (FTIR),
Papermaking, Whear straw
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O processo de produção do conhecimento é complexo em função da natureza social,
assim o processo exige diálogo incessante entre os locutores e os interlocutores mais
experientes para envolver o aprendiz, ou seja, o aluno, no processo de co-construção
desse conhecimento.A partir desta premissa, torna-se importante trazer para a área de
Comunicação Social, a caracterização de diferentes gêneros discursivos do Português,
de modo a informar e propiciar o desenvolvimento de habilidades de leitura e produção
textual.Pesquisas lingüísticas atuais e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)
apontam as vantagens do ensino de leitura e produção de textos orientado por gêneros
discursivos, conforme a concepção bakhtiniana do termo, para o desenvolvimento da
competência lingüística, textual e discursiva dos alunos.Sabe-se ainda que essa
orientação pedagógica é uma necessidade no momento.Este estudo apresenta uma
análise do gênero discursivo Ensaio, publicado na revista Veja.O ponto de partida é a
caracterização do gênero, em seguida, é realizada uma proposta de leitura baseada no
dialogismo e polifonia e, por fim, a produção textual realizada pelos alunos.
Palavras-chave: ensaio, gênero discursivo, ensino superior, leitura, produção textual
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O objetivo do artigo foi elaborar um perfil das idéias do jornalista, compositor, poeta, e
escritor brasileiro Sérgio Augusto Soares Mattos, focalizando suas matrizes intelectuais,
e identificando suas fontes no âmbito do pensamento comunicacional latino-americano.
O artigo adotou como procedimentos metodológicos a pesquisa bibliográfica, a
elaboração de um colóquio, e um estudo bibliométrico de amostra da obra do pensador,
que vem contribuindo firmemente com pesquisas sobre a história da mídia regional na
Bahia, e a análise e registro histórico da televisão.
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Resumo A investigação das potencialidades, desafios e limites da Cooperativa “Amigos do
Lixo” de Guaratinguetá – SP, como empreendimento solidário de geração de trabalho e renda e
emancipação socioeconômica é tratada neste trabalho visando à disseminação da experiência e
sua replicação. Delimitou-se a análise do projeto de implantação, planejamento e a
sustentabilidade no contexto político, econômico e social. A metodologia usada quanto aos
objetivos foi exploratória; aos procedimentos pesquisa de campo e ao objeto bibliográfica. Os
instrumentos utilizados foram: pesquisa documental, aplicação de formulários e entrevistas. Os
dados foram coletados de julho a dezembro/2004 e após análise verificou-se a influência
ambiental que formaram os fatores de sucesso para a sustentabilidade e possível replicação. Os
resultados comprovaram que essa forma de organização de trabalho, baseada em princípios da
economia solidária, pode ser considerada uma alternativa possível e sustentável aos
trabalhadores, sendo imprescindível à presença dos três “is” – idéia, indivíduo e instituição, com
consciência social permeada pela colaboração, cooperação, autogestão e solidariedade, ações
direcionadas por políticas sociais de apoio e incentivos organizados por projeto com
coordenação externa visando à inclusão produtiva e seja uma atividade de prevenção e/ ou
combate à situação de vulnerabilidade social e promoção de condições de vida mais digna.
Palavras-chaves: empreendimento solidário, cooperativa, projeto social. Contexto e
delineamento das ações A idéia de que a formação de laços de cooperação e a organização em
associações podem contribuir para a melhoria da qualidade de vida de populações pobres tem
adquirido força entre teóricos e atores políticos e a organização do trabalho em comunidades
pode ser decisivo para que elas se desenvolvam em termos sociais e econômicos. É neste
cenário que a economia solidária, por meio das cooperativas populares vêm conquistando
espaço. Uma cooperativa popular é uma fonte de produção e prestação de serviços, administrada
e gerida unicamente por seus associados, todos com os mesmos direitos e obrigações, com os
cooperados desenvolvendo uma atividade produtiva de acordo com suas habilidades, tanto no
interior do próprio sistema cooperativo como na sociedade. A economia solidária tem sido
apontada como uma alternativa inovadora e eficaz de criação de postos de trabalho, geração de
renda e combate à pobreza e é fortalecida pela atomização de movimentos de organizações
sociais, substituindo o Estado em suas funções estabelecer estratégias e políticas geradoras da
distribuição de renda e diminuição da vulneralibidade social causadas pela crise do
desemprego.(GAIGER, 2004 e MONTEAGUDO, 2002). Argumenta França Filho (2004) que a
realidade da economia solidária posiciona-se num contexto de falência dos mecanismos de
regulação econômico-politico da sociedade e se apresenta numa perspectiva de busca de novas
formas de regulação da sociedade, sob a forma de auto-organização social em torno de ações
econômicas e políticas. Conclui Singer (2002) que o Estado deve apoiar a construção da
economia solidária sem pretender definir-lhe os rumos. A economia solidária, para não perder
sua autenticidade, tem de permanecer independente de todas as entidades que lhe dão apoio,
sobretudo do Estado. Como a economia solidária oferece soluções efetivas e viáveis à crise
social, é perfeitamente justificável que ela receba verbas públicas e apoio político do Estado.
Esse entendimento justifica a ação de inúmeras entidades sociais e a multiplicação acelerada de
políticas públicas de apoio, da esfera municipal à federal, a exemplo dos programas de
incubação de empreendimentos. A falta de opção e de possibilidades concreta de inserção no

mercado formal de trabalho foi resolvida com o delineamento de três fatores imprescindíveis: a)
Idéia – Materialização de dois projetos sociais; b) Individuo – Sujeitos sociais beneficiados pelo
projeto, e c) Instituição – Apoio e parcerias com organizações públicas e privadas. A finalidade
maior da economia solidária é a possibilidade do desenvolvimento sempre mais integral da
pessoa e da comunidade, e o progresso de uma nação ser medido pela realização das condições
que favorecem a cada pessoa, a cada comunidade e a sociedade como um todo, um
desenvolvimento integral, suficiente e sustentável. Potencialidades, limites e desafios do
empreendimento. Os fatores preponderantes para a escolha da cooperativa objeto de estudo
foram: a constituição legal, o posicionamento sócio-econômico das pessoas antes da
cooperação, e a urgência de ações, por pessoas da sociedade engajadas em causas sociais na
implantação de projetos para atender as realidades locais de desenvolvimento e provocar um
fenômeno que promovesse à alternativa de mudança em uma relação produtiva incapaz de
absorver uma camada de trabalhadores a margem das exigências do mercado de trabalho e
estarem extremamente ligadas ao desenvolvimento da comunidade em que se situam.(VIEIRA,
2005). Segundo o escopo deste trabalho, procurou-se detectar e colocar em evidência aspectos
de uma “organização de referencia” que conseguiu conciliar o desenvolvimento humano com
auto-sustentação econômico-financeira. A consolidação dos empreendimentos solidários
pressupõe a utilização de instrumentos, conhecimentos e práticas adequadas à sua realidade
específica. Nestes termos, o estudo de deste empreendimento contribuiu para a reflexão dos
aspectos que envolvem o empreendimento, permitindo identificar e fortalecer as condições
necessárias para que o projeto tenha êxito: a) Constituição por projeto - O Projeto “Amigos do
Lixo” nasceu da síntese de dois projetos. Um deles, elaborado pelo engenheiro André Luiz de
Paula Marques, técnico da Secretaria de Serviços Urbanos de Guaratinguetá e especialista em
tratamento do lixo urbano, buscava realizar um programa integrado de gestão dos resíduos
sólidos para Guaratinguetá. Isso significava, entre outras coisas, a introdução da coleta seletiva
para a reciclagem em toda a cidade e a transformação do “lixão” em um aterro sanitário. O outro
projeto, elaborado pela psicóloga e técnica social da Caixa Econômica Federal, Ana Marina
Lourenço Pereira de Almeida, colocava em evidência a preocupação com a situação social dos
catadores do “lixão” e dos que trabalhavam na rua, sem, contudo esquecer a dimensão ambiental
do tratamento que o município vinha dando ao lixo. b) Planejamento das ações - O
planejamento do projeto foi iniciado em julho de 2000 e contou com o apoio de vários cidadãos
voluntários, dentre eles estudantes, professores e empresários locais. Primeiramente foi feito um
levantamento das pessoas que exerciam a atividade de coleta no lixão e nas ruas centrais da
cidade, suas condições socioeconômicas, seus hábitos e costumes. De posse dos resultados,
organizaram-se reuniões com os catadores para discutir as suas necessidades, suas expectativas,
a atividade em si e suas aplicações sociais e ambientais, bem como a importância de se
organizarem para o aperfeiçoamento de sua atividade. Nessas reuniões, pôde-se constatar o
grande interesse das pessoas em melhorar suas condições de vida. Em seguida foi feita uma
avaliação do mercado para o material reciclável e dos potenciais compradores da região, pois
existem no município e cidades vizinhas vários depósitos de sucatas, que já estavam sendo
abastecidos pelos próprios catadores. c) Políticas Públicas de apoio – A Prefeitura emprestou
um terreno para a construção da Central de Triagem Amigos do Lixo e um caminhão com
motorista para a realização da coleta de material juntado pelos Agentes Ambientais em suas
rotas. Futuramente pretendem obter autonomia em relação ao poder público, e por isso querem
obter a concessão, por meio de um projeto de lei, das áreas emprestadas pela Prefeitura. A
concessão, pelo período de 20 anos, evitaria uma possível interrupção do projeto por causa de
eventuais mudanças de governo. d) Treinamento e capacitação – A metodologia e o material
utilizado foram fornecidos pelo Compromisso Empresarial para a Reciclagem (Cempre),
firmando assim o conceito de que os catadores formam uma categoria profissional e ressaltando
o caráter de utilidade pública dos serviços por eles prestados. A estrutura do curso foi dividida
em sete módulos: relações humanas, limpeza pública, saúde do catador, trânsito, reciclagem,
princípios do cooperativismo e aspectos práticos da cooperativa. e) Aceitação pela comunidade
- Os catadores passaram a ser chamados de agentes ambientais. Tal denominação teve dois

propósitos: enfatizar o relevante papel dos catadores na preservação ambiental; e ao trata-los
como uma categoria profissional, buscava-se também eliminar o estigma que é atribuído a
pessoas que sobrevivem dos materiais recicláveis retirados do lixo. Em seguida foi realizado um
trabalho porta-a-porta, envolvendo alunos de escolas e cidadãos de vários segmentos da
sociedade com o objetivo de conscientizar e apresentar os agentes ambientais aos moradores da
região de implantação do projeto-piloto. f) Indicadores de desempenho - A implantação do
Projeto de coleta seletiva proporcionou aos agentes ambientais uma expressiva mudança
comportamental e de suas expectativas de melhoria da qualidade de vida. O valor recebido pelo
trabalho está vinculado à produção, mas não é inferior ao salário mínimo (dados de 2005). Além
disso, percebe-se uma melhora no aspecto de higiene pessoal e também uma preocupação com a
aparência pessoal: eles se vestem de forma mais apresentável, as mulheres estão mais vaidosas e
uma grande parte conseguiu se desvencilhar do alcoolismo. Alguns já estão conseguindo fazer
melhorias em suas casas e até já sonham com a casa própria. Assim, não sentem mais vergonha
de sua atividade, pois surgiu a consciência da relevância da profissão. Dos 60 agentes
ambientais, 35 são mulheres. O número maior de mulheres em relação aos homens reflete a
situação anterior ao Projeto, quando elas já predominavam no trabalho de separação de
materiais recicláveis nas ruas e no lixão da cidade. Com os apoios recebidos do poder público,
do comércio e das indústrias ampliaram a sua atuação para além dos bairros do projeto-piloto,
atendendo quase 60% da população da cidade. g) Qualidade dos produtos e serviços - Vários
empresários têm doado material de construção, uniformes, equipamentos de segurança e
voluntários ministram um curso de alfabetização para adultos. Há uma preocupação com a
melhoria da qualidade do processo de coleta desde a origem até a venda dos produtos. Para
atender a essa preocupação, pretende-se contar com o apoio de algumas empresas parceiras para
a construção de várias casinhas com forma e cores padronizadas, que funcionarão como PEV‟s
e serão instaladas em praças ou jardins de cada região coberta por um agente ambiental. Além
disso, um dos importantes objetivos dos Amigos do Lixo é aumentar para 21 o número de
produtos comprados por empresas que atestem, via Declaração Oficial da CETESB, que o seu
processo de reciclagem e produção é ambientalmente sustentável. Atualmente são sete produtos
e pretende-se garantir a sustentabilidade ambiental por todo o ciclo de vida de cada produto
coletado, vendido e reciclado. h) Capacitação constante - Finalmente, é objetivo constante
capacitar continuamente os cooperados, em especial os da diretoria e da administração, para que
continuem gerenciando a Cooperativa independentemente dos fundadores e coordenadores do
Projeto. Pretende-se que aos poucos a Cooperativa seja gerida pelos próprios cooperados. i)
Gestão administrativa – É objetivo constante capacitar continuamente os cooperados, em
especial os da diretoria e da administração, para que gerenciem a Cooperativa
independentemente dos fundadores e coordenadores do Projeto. Pretende-se que a Cooperativa
seja gerida pelos próprios cooperados.Um desafio a ser enfrentado devido à baixa escolaridade
falta de experiências e conhecimentos administrativos. Considerações finais A riqueza gerada
para a economia como um todo, em um empreendimento próspero e de sucesso, gera renda e
trabalho com visibilidade, proporcionando melhores condições de vida aos cooperados. O
empreendimento solidário torna-se sustentável como alternativa de geração de trabalho e renda
como parte integrante de um projeto de desenvolvimento integrado em um sistema produtivo
articulado; adequado ao contexto socioeconômico, político e cultural; possibilitando
qualificação/capacitação dos atores envolvidos, sendo um estímulo ao empreendedorismo.
Conclui-se que o cooperativismo proporcionou uma forma de viver com solidariedade,
potencializando ações de pessoas simples em empreendimentos com objetivos
socioeconômicos, resgatando a cidadania e promovendo o desenvolvimento regional pelo
estabelecimento de acordos, parcerias, apoio e políticas públicas municipais necessárias à
transformação de um projeto em empreendimento solidário de sucesso.
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Resíduos lignocelulósicos agroindustriais, como bagaço de cana, palha de trigo e aparas
de eucalipto, constituem uma fonte alternativa e barata de energia renovável. Estes
materiais podem ser utilizados como matérias-primas para a geração de produtos com
maior valor agregado, como etanol, xilitol e polpa celulósica. Geralmente, um prétratamento visando à separação ou à decomposição de pelo menos uma de suas
principais frações constituintes (celulose, hemicelulose e lignina) é inicialmente
necessário. Diversos processos químicos baseados na utilização de ácidos, bases e
agentes oxidantes têm sido tradicionalmente utilizados para a realização de prétratamentos variados. Entretanto, nos últimos anos, tem sido grande o interesse no
desenvolvimento de novos pré-tratamentos que agridem menos o meio ambiente, dentro
do conceito de desenvolvimento sustentável. Uma possibilidade que tem se destacado
neste contexto refere-se ao uso de enzimas. A princípio, estas podem ser divididas em
duas classes principais: 1) enzimas hidrolíticas, celulases e hemicelulases, relacionadas
à despolimerização da celulose e da hemicelulose, e 2) enzimas oxidativas, peroxidases
(lignina peroxidases e manganês peroxidases) e lacases, relacionadas à biodegradação
da lignina. As celulases e as hemicelulases apresentam elevada especificidade e têm
ação limitada pela necessidade de contato direto com seus respectivos substratos. Por
outro lado, as peroxidases e as lacases oxidam a lignina de maneira inespecífica, uma
vez que sua ação pode ser mediada por compostos de baixa massa molar. No presente
trabalho, serão abordadas as principais propriedades das enzimas ligninocelulolíticas,
buscando-se estabelecer correlações do tipo estrutura-função. Agradecimento: Fapesp e
CNPq
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Oscillatory flow reactors (OFR) are a novel type of batch or continuous reactor in which
a combination of baffles and oscillatory motion creates a flow pattern leading to
efficient heat and mass transfer, and mixing, while maintaining plug flow. It has been
shown that in these reactors (OFR) an easy and linear scale up can be performed. Thus,
in this work the experimental performance of a novel micro-reactor (~3.5mL) operated
under oscillatory flow mixing (OFM) has been tested in different processes. Concerning
biological processes, several batch fermentations with a flocculent Saccharomyces
cerevisiae strain were carried out in OFR and compared to yeast growth kinetics in a
stirred tank bioreactor. As for physical-chemical processes, homogenization
experiments were carried out in different OFM conditions by the novel micro-OFR
(temperatures, oscillation frequencies and amplitudes) for the extraction of biological
products, in this case, glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) in aqueous twophase micellar systems (TritonX-114/buffer with Cibacron Blue as ligand). Biological
experiments in OFR showed an increase of 83% in the average biomass production
when compared with the stirred tank bioreactor, with less air requirements. It also
corresponded to a 214% increase on biomass production when compared with growth in
a shaken flask. For the physical-chemical experiments, or homogenization/extraction
experiments, although at the different applied conditions no improvements were
observed in the partitioning selectivity of the G6PD using ATPMS with affinity ligand
in comparison with those obtained in simple rotation (KG6PD~0.3), the results indicate
that the OFR can be applied leading to a new procedure for applications or studies in
extraction systems. All these results suggest that the novel micro-OFR can be
considered as a new alternative for fast development or screening in biotechnology
and/or technology processes. Financial Support: FCT/Portugal and FAPESP/Brasil
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A comunicação e a troca de informações entre profissionais de áreas diversas
caracterizam-se como um instrumento tão importante quanto complexo de se interagir.
Embora de incalculável importância, percebe-se em certas situações que os profissionais
não estão aptos ou dispostos a dividir seu conhecimento adquirido com outros membros
de uma equipe de trabalho. Tampouco quando estes profissionais pertencerem a áreas
de conhecimento e atuação distintas. Assim, é clara a relevância da interdisciplinaridade
no desenvolvimento de projetos. Entender os processos envolvidos, assim como
permitir maior e melhor interação e troca de conhecimentos, está diretamente
relacionado com a otimização dos resultados. Projetos mais elaborados, com maior grau
de complexidade e subsistemas, envolvem um grande número de participantes. Poucos
são os momentos que estes profissionais recebem – a partir do seu período de discência
– instruções ou informações sobre como procederem à frente de problemas que
envolvem diferentes áreas de conhecimento. Normalmente, cada elemento do grupo
procura agir a partir dos conhecimentos que ele obteve sem perceber que outros
membros podem oferecer valiosas e diversas contribuições. É importante perceber que
existem algumas tentativas de justificação; seja o receio de que a exposição do seu
conhecimento possa torná-lo substituível, seja a necessidade de fazer prevalecer seus
argumentos em detrimento das idéias pertinentes ou a equivocada percepção de maior
relevância de sua área de atuação frente aos outros profissionais participantes. Detectar,
reavaliar e permitir uma ampla abertura a diferentes pontos de vista, assim como ter
consciência da importância que cada parte tem no grupo é um elemento agregador para
uma melhor fluidez e consistência dos elementos projetuais. Há de se mencionar, ainda,
o erro humano, tão presente em situações projetuais e que podem causar prejuízos das
mais diversas naturezas. Estes erros também estão diretamente relacionados ao
descompasso entre as necessidades do projeto e a atuação dos componentes humanos.
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interdisciplinaridade, aprendizagem

MODELAGEM MATEMÁTICA NA PREDIÇÃO DA PERDA DE VAPOR EM
PURGADORES INDUSTRIAIS
Célio Hamilton Silva Santos
chengenheiro@hotmail.com
Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP
Profa. Dra. Diovana Ap. dos Santos Napoleão
Prof. Dr. Oswaldo Luiz Cobra Guimarães
Prof. Dr. Adriano Francisco Siqueira
Prof. Dr. Messias Borges Silva
Orientador: Prof. Dr. Marcelo Rodrigues de Holanda
Atualmente nas indústrias que possuem linhas de distribuição de vapor, cuja função é
alimentar as unidades produtivas (ou os chamados “sites” produtivos), a instalação de
purgadores se faz necessária visando a eliminação do condensado que possa ser gerado
no interior da tubulação para a atmosfera. Entretanto, nem sempre o(s) purgador(es)
está(ão) em seu perfeito estado de funcionamento, isto é, ora dando passagem ao
condensado e ao vapor, fazendo com que naquele determinado ponto da linha
(tubulação) se tenha uma perda não somente de calor mas principalmente monetária, ora
o(s) purgador(es) ao invés de expulsar(em) o condensado ele(s) o represa(m), fazendo
com que o vapor em contato com tal condensado inicie os golpes de aríete (podendo até
causar uma ruptura da própria tubulação). Este trabalho de pós-graduação tem como
objetivo principal desenvolver um modelo matemático, alimentando o programa
computacional com dados obtidos na empresa através do monitoramento de cinco
purgadores previamente escolhidos, no intuito de se estabelecer uma comparação do
quanto de vapor está sendo perdido em cada um deles, além de estimar o impacto
monetário (em termos de despesas) que cada um pode gerar no decorrer de um certo
período.
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O desenvolvimento de fios supercondutores capazes de conduzir altas correntes em
altos campos magnéticos é uma das forças motrizes de supercondutividade aplicada.
Apesar dos esforços no desenvolvimento de novos supercondutores tais como os
supercondutores cerâmicos, o intermetálico diboreto de magnésio (MgB2) e os
compostos A-15, o NbTi é ainda o mais importante supercondutor para aplicações em
médios campos, fabricado em escala industrial. As ligas ternárias de Nb-Ti-Ta
despertam grande interesse em supercondutividade como uma alternativa de
substituição de compostos A-15, para operação na faixa de campo entre 10 e 12 T,
devido a sua boa ductilidade. Para a liga binária NbTi esta faixa reduz-se para 7 a 8 T. A
temperatura conveniente de operação da liga ternária é de 2 K, onde um ganho no valor
do campo crítico superior, Hc2, de até 2 T pode ser alcançado se comparado ao Hc2 da
liga binária na mesma temperatura. Já para a temperatura de 4,2 K, este ganho não
ultrapassa 0,3 T. No presente trabalho propõe-se a fabricação de um fio multifilamentar
de NbTaTi com Centros de Aprisionamento Artificiais (CAAs), por deformação
mecânica a frio, empregando o método desenvolvido pela Supercon (EUA) para ligas,
usando-se etapas de forjamento rotativo seguidas de trefilação. Pretende-se aplicar
tratamentos térmicos nesse multifilamento para promover a difusão entre a liga Nb20%Ta e Ti puro e formar, portanto a liga supercondutora ternária, pois já é bem
estabelecido que as ligas contendo em torno de 40 % em peso de Ti e 15-20 % em peso
de Ta, são as que possuem as melhores propriedades supercondutoras. O estágio atual
do trabalho demonstra a eficiência na otimização da liga Nb-Ti-Ta através da rota de
processamento escolhida.
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Semicondutores com largura de banda proibida estreita (NGS - Narrow Gap
Semiconductor) como os compostos do grupo IV-VI (Pb1-xSnxTe) e os do grupo II-VI
(Hg1-xCdxTe) são muito interessantes para a fabricação de detectores optoeletrônicos
do infravermelho termal. Isto é devido a alta eficiência quântica desses materiais e a
facilidade de sintonia do comprimento de onda de corte do dispositivo, com o ajuste da
composição (x) da liga semicondutora. A obtenção de Pb1-xSnxTe por técnicas
epitaxiais como Hot Wall Beam Epitaxy (HWBE), é feita a partir da mistura na fase
vapor dos compostos semicondutores binários PbTe e SnTe, estes são completamente
miscíveis na fase sólida e a fração molar da mistura, o que permite o ajuste do gap
semicondutor, pois pequenos desvios na composição estequiométrica se apresentam
como defeitos pontuais na rede cristalina. Estes defeitos são eletricamente ativos
embora não se saiba ao certo se são do tipo Schottky ou Frenkel ou ainda uma
combinação de ambos. Todavia o excesso de átomos metálicos (vacâncias de Te e/ou
metal intersticial) ou associado ao excesso de calcôgeno (vacâncias de metal e/ou Te
intersticial) fornecem níveis respectivamente, doadores e aceitadores, com energias de
ativação próximas a zero. Desta forma o caráter p ou n do material é determinado pelo
desvio da estequiometria da liga. Estudos teóricos revelam que estes níveis de energia
não se localizam dentro da banda proibida resultando que estes materiais podem
apresentar portadores livres até mesmo em temperaturas muito baixas. Uma analise
detalhada mostra que a largura da região de existência da liga em torno da fase
estequiométrica é de 0,03% de porcentagem atômica para o PbTe e de 1% para o SnTe,
de forma que os defeitos causados por desvios estequiométricos são várias ordens de
grandeza maiores que eventuais impurezas não intencionais.
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Uma das grandes dificuldades encontradas pelas indústrias têxteis está centrada no
problema ambiental, principalmente no controle e remoção dos corantes. Sendo este
setor um dos maiores produtores de efluentes líquidos, com elevados níveis de
coloração, demanda bioquímica de oxigênio, sólidos suspensos e baixas concentrações
de oxigênio dissolvido. A não biodegradabilidade dos efluentes têxteis se deve ao alto
conteúdo de corantes (10 a 15% dos corantes não fixados são enviados ao corpo
receptor), surfactantes e aditivos que geralmente são compostos orgânicos de estruturas
complexas. Devido a estas implicações ambientais, novas tecnologias têm sido
investigadas para a degradação ou imobilização destes compostos em efluentes têxteis.
Em geral, maior ênfase tem sido dada ao estabelecimento de metodologias que
combinam os processos biológicos com outras alternativas físicas ou físico-químicas,
tais como floculação, adsorção ou oxidação eletroquímica. A combinação de processos
oxidativos avançados (POAs) utilizando-se peróxido de hidrogênio, ozônio, luz
ultravioleta, tem sido testados recentemente como alternativas promissoras. Estes
processos estão baseados na geração de radicais •OH, este é o passo fundamental para a
sua eficiência e são denominadas tecnologias limpas, pois geram CO2 e H2O como
subprodutos. Portanto, quanto mais eficientemente estes radicais forem gerados, maior
será o poder oxidativo do sistema. Este trabalho visa o estudo comportamental no uso
dos processos oxidativos avançados para o tratamento de efluentes oriundos da indústria
têxtil. Foram realizados ensaios preliminares com utilização dos POA‟s para analisar o
comportamento do efluente têxtil mediante o emprego desses processos. Foi utilizado
um arranjo ortogonal de Taguchi, empregando um reator tubular com lâmpada de UV
acoplada. Esses resultados preliminares mostraram que essa tecnologia, quando
associada ao processo físico-químico, apresentou-se bastante promissora na remoção da
cor.
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O objetivo do trabalho é o estudo do comportamento da temperatura em uma placa
plana considerando-se os casos com e sem geração interna de calor. As condições de
contorno estabelecidas são condição de contorno de Dirichlet (temperatura especificada)
em uma fronteira e condição de contorno de Neumann (fluxo de calor) na outra
fronteira. Adota-se um modelo permanente e com fluxo de calor unidimensional na
direção x. A partir da equação de conservação de energia é encontrada a resolução
analítica, sendo que, para a solução numérica a discretização é realizada por meio do
método numérico de volumes finitos, desenvolvido pelo engenheiro indiano Suhas V.
Patankar (1980). O problema é implementado na linguagem científica Fortran e o
método iterativo de Gauss-Seidel é utilizado para a resolução das equações algébricas.
Os resultados das simulações são apresentados através de softwares gráficos onde é feita
uma comparação entre as soluções analítica e numérica.
Palavras-chave: condução de calor, volumes finitos
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A embalagem é muito importante para o produto, pode-se dizer que é ela a
representação visual que o produto oferece, portanto esta deve impressionar, seja pela
beleza, praticidade ou pelo tamanho, que pode dar uma ilusão de economia. Muitas das
embalagens conhecidas espelham-se nos sólidos geométricos, ou seja, os sólidos
geométricos servem como modelos para as embalagens em todo o mundo. A qualidade
do produto também é importante, mas ele só será atrativo se houver um apelo muito
forte através de sua embalagem, as quais são responsáveis pelo sucesso de um produto.
Os desodorantes que são líderes no mercado possuem embalagens cilíndricas, com isso
comprova-se uma grande preferência da população em manipular elementos cilíndricos.
O consumidor não compra a embalagem, mas sim o produto, mas o que ocorre é que ele
não separa a embalagem do produto. Inconscientemente o consumidor inúmeras vezes
considera em primeiro lugar a embalagem do que o produto, porém na verdade a
embalagem é apenas a materialização do produto. Dessa forma, dois modelos de
embalagens simples são apresentados neste artigo: um possui a forma de um prisma de
base retangular e o outro a forma de um cilindro reto, ambas com a mesma capacidade.
Neste contexto avalia-se comparativamente o material gasto na confecção destas
embalagens propostas, com o objetivo de verificar qual é a mais econômica para a uma
indústria. Assim, pode se concluir que o gasto de material para a confecção de uma
embalagem na forma de um cilindro reto é menor, quando comparada com a que
apresenta o formato de um prisma, apresentando uma economia de 12% de material.
Palavras-chave: modelo matemático no ensino aplicado às embalagens

MODELAMENTO MATEMÁTICO DA VELOCIDADE DE PROCESSO DE
UMA LINHA DE DECAPAGEM CONTÍNUA
Diogo Barcellos Moraes
iraides@debas.eel.usp.br
Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP
Luciano de Fátimo Soares
Ronei Xavier Moraes
Orientador: Profª Iraídes Aparecida de Castro Villela
O crescimento do setor siderúrgico mundial leva as empresas a procurar formas de
aumento da produtividade, qualidade, e cada vez mais a diminuição dos custos de
produção, podendo assim se tornar competitiva no mercado globalizado. Este artigo
analisa a velocidade de processo de uma linha de Decapagem contínua numa indústria
siderúrgica do Estado do Rio de Janeiro. O tempo de solda influencia diretamente na
velocidade desse processo, sendo que quanto maior o tempo de solda, menor será a
velocidade de processo, afetando a produtividade do equipamento. O processo de
Decapagem ácida da indústria em estudo consiste na remoção da camada de óxido
superficial da bobina de aço laminada a quente através de um banho em Ácido
Clorídrico (HCl). A linha é composta de três seções básicas: entrada, processo (centro) e
saída. Na seção de entrada existem duas desenroladeiras de bobinas, tesouras de pontas
e uma máquina de solda para unir as bobinas, de forma a manter o processo contínuo
enquanto na seção de processo existe um laminador de acabamento que atua no
material, quebrando as camadas superficiais de óxido e aplainamento a chapa de aço.
Posteriormente, na seção de saída, tesouras laterais aparam o material, de forma a
atender a largura solicitada pelo cliente; em seguida, uma oleadeira eletrostática
pulveriza óleo protetivo na chapa decapada. O modelo matemático proposto visa
aumentar a produtividade, a qualidade, e reduzir os custos de transformação de uma
Linha de Decapagem Contínua. O objetivo desse trabalho é tornar real a velocidade de
processo constante, de modo que não ocorram interrupções no processo de Decapagem.
Conclui-se que, através do modelo matemático proposto é possível garantir a constante
velocidade de processo desta linha de produção, determinando a velocidade de processo
ideal para cada comprimento de bobina; aumentando assim a produtividade e garantindo
a qualidade superficial da bobina.
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Os avanços da neurociência nesta última década demonstram que o jogo de xadrez
desenvolve uma rede neuronal no cérebro que dá suporte ao pleno desenvolvimento do
raciocínio lógico e da abstração, objetivos essenciais da aprendizagem matemática. A
prática do xadrez traz inúmeros benefícios, os quais vêm sendo estudados e
comprovados por diversos especialistas de várias áreas, e são basicamente o
desenvolvimento da capacidade de raciocínio, memorização e criatividade. Este artigo
mostra o ensino do Xadrez em sala de aula como forma de desenvolver no aluno a
criatividade e o raciocínio através de esquemas matemáticos, temporais, espaciais e a
comunicação verbal (estrutura do pensamento seqüencial). O projeto de ensino
enxadrístico apresenta progresso considerável nas áreas da criatividade, raciocínios
através de esquemas matemáticos, temporais e espaciais; comunicação verbal; e
também o interesse das crianças de ensinar o xadrez a outras crianças. Pois, que a
criança gosta de brincar, é óbvio, e brincar na Escola ajuda na aprendizagem, na
concentração, no raciocínio, na matemática e principalmente na socialização das
crianças e dos jovens. Por isso os jogos como: tangram, jogo de damas, jogo da velha,
torre de hagnói, jogo de xadrez, jogos multiplicativos, dominó, jogo da corrente, jogo
das operações matemáticas, com certeza vêm contribuindo para o desenvolvimento e
formação global de nossos jovens. O objetivo do ensino de xadrez em sala de aula é
desenvolver as habilidades cognitivas, o raciocínio lógico, o autocontrole psico-fisico e
principalmente melhorar o desempenho nos estudos, em particular, em matemática.
Pode-se concluir que a prática do xadrez tem grande valor pedagógico e esta atividade
proporciona não apenas mais uma opção de lazer, mas a possibilidade de valorizar o
raciocínio através de um exercício lúdico, assim pode se observar notar que no decorrer
das aulas de xadrez existe um desenvolvimento do raciocínio lógico dos alunos.
Palavras-chave: Ensino do xadrez, desenvolvimento do raciocínio, habilidades
cognitivas, auto-estima.
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A preocupação com a evasão e a reprovação escolar é um problema antigo que desperta
a atenção de educadores, psicólogos, pedagogos, bem como os órgãos relacionados à
educação, que mediante estudos e implantação de novas propostas pedagógicas, têm
procurado verificar os fatores que interferem no sucesso escolar dos alunos, visando
melhorar a atual situação do ensino. Para reverter os problemas atribuídos ao sistema
educacional, implantou-se a progressão continuada. Essa iniciativa governamental
propõe efetuar o trabalho escolar independente das notas, ou seja desaparecem os
tradicionais boletins e as notas bimestrais, ficando apenas a avaliação formativa no
interior da sala de aula com os pareceres descritivos no final de cada bimestre, sem
notas ou conceitos. Nesse contexto, este trabalho apresenta uma análise da qualidade do
ensino após a aplicação do programa de progressão continuada adotado no Ensino
Fundamental pelas escolas da rede pública; usando por base as notas da Avaliação do
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (SARESP). De acordo com os resultados
do SARESP, a Secretaria de Educação terá um diagnóstico das habilidades do aluno em
Leitura e Escrita e Matemática, que lhe servirá de base para o planejamento escolar,
criando ainda os programas de recuperação e reforço. Num segundo momento, todas as
escolas, diretorias de ensino e coordenadorias recebem um informe personalizado dos
resultados, com dados de abrangência e desempenho, dados comparativos de série a
série e ano a ano, e escalas de habilidades com os níveis de desempenho em Leitura e
Matemática. O objetivo deste estudo é avaliar o ensino através das notas do SARESP
dos anos de 2003 a 2005 e o reflexo da progressão continuada no ensino fundamental de
um uma escola do Vale do Paraíba. Mediante os resultados obtidos é possível verificar o
desempenho dos alunos em matemática, os quais apontam para uma maior taxa de
aprovação, já esperada pela própria definição do programa, e menor taxa de evasão.
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A Modelagem Matemática pode ser aplicada em qualquer nível de escolaridade, desde o
Ensino Fundamental até o Ensino Superior, no entanto cabe ao professor criar, escolher
um modelo pronto, adaptar e utilizar o modelo em sala de aula de acordo com o
conteúdo programático. Para trabalhar com modelagem em sala de aula, é necessário
que o professor se sinta à vontade com o modelo; sendo que para isso ele precisa
analisar a matemática existente nesse modelo e avaliar se essa ela lhe ajudará a atingir
seus objetivos. Fazer modelagem é tão natural ao ser humano, mesmo que
inconscientemente, ao ser apresentado a algo novo, o homem tenta relacioná-lo com
algo já conhecido, formando assim uma nova representação a partir de um modelo,
permitindo interpretar, entender, prever e influenciar sobre as situações modeladas. Se
voltarmos na história, encontraremos infinitos exemplos de acontecimentos que
motivaram o homem, talvez por prazer ou necessidade, a elaborar modelos, que mais
tarde tornaram-se objetos que facilitaram o dia-a-dia. O trabalho com Modelagem nos
permite conhecer os alunos, descobrir seus interesses e questionamentos, e também
permite que o aluno reformule seus conceitos e construa, com o auxilio do professor o
seu próprio conhecimento. Para realização do trabalho com Modelagem Matemática, é
necessário que o educador tenha clareza em seus objetivos, e sob essa perspectiva,
utilizar a modelagem no ensino é um meio de criar oportunidades ao aluno para que ele
se envolva com algumas situações problemas por intermédio da pesquisa. Assim,
conclui-se que ensinar matemática integrada a situações reais, o professor incentiva o
seu aluno a olhar o mundo de uma forma mais crítica e a se questionar sobre vários
assuntos, buscando respostas para os seus questionamentos através de pesquisas. Se esta
proposta for bem aplicada, poderá contribuir para o processo educativo na melhoria do
ensino do Brasil.
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Este trabalho apresenta as relações existentes entre sociedade, cultura e conhecimento
matemático. A preocupação está no entendimento da dinâmica cultural existente, isto é,
uma reflexão sobre os aspectos culturais que se consolidam no interior de diferentes
grupos e aqueles que os influencia. Dessa forma, a Etnomatemática abre caminho para
reflexos na educação matemática, enquanto investigação, pesquisa e prática pedagógica.
Entre vários objetivos, pode se destacar que esta aprendizagem pode possibilitar ao
aluno uma melhor apreensão dos conceitos matemáticos frente à aplicabilidade, uma
melhor integração da matemática com outras áreas do conhecimento e também uma
valorização das competências das culturas sociais. A forma de implementação da
modelagem ou da etnomatemática, ou de ambas, simultaneamente, no ensinoaprendizagem depende, dos objetivos do ensino, bem como do grau de escolaridade,
faixa etária, interesse dos envolvidos, o currículo e as propostas pedagógicas da
comunidade escolar. A modelagem matemática é área de pesquisa voltada à elaboração
ou criação de um modelo matemático não apenas para uma solução particular, mas
como suporte para outras aplicações e teorias. E a etnomatemática é a área de pesquisa
que procura conhecer, entender, explicar como uma pessoa, ou um grupo de uma cultura
social, elaboram um modelo matemático ou fazem uso deste modelo em suas atividades
práticas. Enquanto a modelagem está inserida no contexto da metodologia, a
etnomatemática no da epistemologia. Desta forma, conclui-se que a Modelagem e
Etnomatemática, perfazem o caminho da investigação científica e não podem deixar de
serem consideradas no contexto escolar como métodos de ensino e pesquisa, uma vez
que oportunizam ao aluno aprender a arte de modelar, matematicamente, bem como a
arte de explicar as práticas matemáticas de culturas sociais sejam difundidas entre os
educadores e se incorporem às práticas escolares.
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Atualmente a informática ocupa lugar de grande destaque no mercado de trabalho, na
educação e, em geral em toda a sociedade. Percebe-se existe uma necessidade, cada vez
maior, das escolas se atualizarem e utilizarem essa ferramenta para auxiliar no processo
de formação dos alunos, além de dar uma formação também nessa área, pois a inclusão
digital é, atualmente, indispensável para que jovens e adultos tenham mais
oportunidades de emprego e, assim, possam ter melhores condições de vida. Dessa
forma, este artigo apresenta uma atividade desenvolvida em classes de Ensino
Fundamental utilizando o software S-LOGO 3.0. O ambiente LOGO é uma linguagem
que promove o aprendizado por meio da descoberta; desenvolvendo a habilidade de
resolver problemas permite que o aluno se envolva com o “fazer Matemática”, ou seja,
permite aos alunos experimentar, visualizar, induzir, conjeturar, abstrair, generalizar e
demonstrar. S-LOGO é um software composto de duas janelas: a Janela de Comandos e
a Janela Gráfica. No centro desta aparece a figura de uma tartaruga – um cursor gráfico
que, a partir de comandos específicos, feitos na Janela de Comandos pelo usuário do
Programa, movimenta-se na tela, gerando desenhos. A tartaruga é utilizada no software,
pois, quando a linguagem LOGO foi criada, seu objetivo era controlar um pequeno
robô, parecido com uma tartaruga, que riscava o chão por onde passava. A Janela de
Comandos permite ao usuário digitar as instruções (comandos) a serem executadas pela
tartaruga. O objetivo desse trabalho é mostrar aos alunos o modelo matemático utilizado
na geometria para o cálculo de área de uma circunferência. Visamos dessa forma,
aproveitar as potencialidades do software S-Logo e mostrar aos alunos as vantagens da
informática no ensino da geometria. Conclui-se que, é possível estimular os alunos a
construírem modelos matemáticos para o aprendizado da geometria, mediante a
utilização da linguagem LOGO.
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O presente artigo apresenta um método de ensino que pretende primeiramente despertar
o interesse do aluno pela matemática, mostrando sua aplicabilidade em situações
cotidianas, além da apreensão do conteúdo e da revisão de conceitos importantes para a
sua formação; estimulando sua criatividade e seu potencial de questionamento. O
objetivo desse artigo é propor um método de ensino que aborde um conteúdo através de
situações que induzam o aluno a levantar hipóteses, testa-las podendo obter conclusões
satisfatórias aos problemas relacionados ao conteúdo em estudo. De acordo com o
modelo matemático proposto pela professora Maria Salett Biembengut em seu livro
Modelagem Matemática no Ensino, desenvolve-se esta atividade numa escola do Vale
do Paraíba para alunos do 3º ano do Ensino Médio. A atividade proposta se baseia num
estudo detalhado de diversos tipos de embalagens e latas que os próprios alunos
analisam e classificam de forma simples as formas geométricas presentes em cada uma
delas. Em seguida o professor propõe aos alunos que construam sua própria embalagem.
Nesse ponto serão retomados conceitos de planificação de sólidos geométricos e
também áreas e volumes presentes no ensino da geometria. Depois de pronta essa
primeira embalagem o professor deverá propor aos alunos que construam a mesma
embalagem planificada com a menor quantidade de material possível. Nessa etapa,
serão revisados alguns conteúdos relacionados à área de figuras planas compostas,
números decimais, e por posteriormente a introdução do uso de calculadora científica.
Desse modo é possível concluir que os conceitos matemáticos relacionados com a área e
o volume das figuras espaciais poderão ser incorporados pelos alunos de modo prático e
concreto, possibilitando assim a construção de um modelo matemático apropriado para
situações futuras.
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Os esteróis correspondem a um importante grupo de esteróides e constituem a principal
fração da matéria insaponificável de óleos vegetais. Nos animais, o colesterol é o esterol
mais abundante, enquanto que nas plantas mais de 40 esteróis têm sido identificados,
dos quais o sitosterol, estigmasterol e campesterol são os mais encontrados. Inúmeras
atividades biológicas e propriedades físicas são atribuídas aos esteróis. Com relação à
saúde, são atribuídas aos fitosteróis atividades anticarcinogênica, antiinflamatória,
bactericida, antifúngica e hipocolesterolêmica. Diferenças na quantidade total de
esteróis e na proporção de esteróis livres e esterificados são evidentes nos diferentes
tipos de óleos. Processos tecnológicos, como refino e hidrogenação, tendem a decrescer
a quantidade total de esteróis e aumentar a quantidade de esteróis esterificados nos óleos
vegetais. Existem evidências, ainda, de que os esteróis presentes nos óleos vegetais
aumentam a estabilidade dos mesmos durante aquecimento, inibindo a deterioração
oxidativa. Neste trabalho, a química, atividade biológica e os aspectos tecnológicos dos
esteróis presentes em óleos vegetais são examinados.
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Os aços inoxidáveis austeníticos continuam sendo um dos biomateriais freqüentemente
usados para dispositivos de implante. Várias pesquisas demonstram que a combinação
dos aços inoxidáveis em relação às espumas metálicas, pode produzir um material
atrativo com resistência razoável, redução de densidade e altamente eficiente na
absorção de energia. Os scaffolds porosos (espumas tridimensionais), também
conhecidos como sólidos celulares, surgiram como novos materiais e exibem uma
estrutura porosa que imita o osso e simultaneamente apresenta propriedades mecânicas
ajustáveis por alterar sua porosidade. Este tipo de espuma ajuda na regeneração do
tecido ósseo, além de exibir propriedades mecânicas e térmicas incomuns, inclusive
absorção de energia (impacto). O objetivo deste trabalho é avaliar a possibilidade de
obtenção de espumas em aço inoxidável austenítico por metalurgia do pó utilizando-se
como agente espumante o carbonato de amônio, visando obter o maior número de
informações examinando suas características, estrutura porosa e as propriedades
mecânicas, para que possamos classificá-las e conseqüentemente leva-la a ensaios
biológicos. Por intermédio deste experimento, visamos, além de tudo, melhorar a
qualidade da espuma de aço inoxidável, a fim de conferir resultados satisfatórios a
futuras aplicações biomédicas. O processo de obtenção do material iniciou-se com a
mistura de pó do aço com o agente espumante em um moinho de bolas planetário,
usando uma velocidade de moagem de 60rpm, esferas de 10 mm de diâmetro, a relação
de massa esferas/pós de 28:1. A prensagem das amostras a verde variaram de 94 a 318
MPa. A sinterização foi realizada em duas etapas, 200°C por 5 h e a 1150°C por 2 h. As
amostras sinterizadas foram caracterizadas por Microscopia Óptica.
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Lívia de Souza Ribeiro
Escola de Engenharia de Lorena – EEL / USP
Sergio Tuan Renosto
Orientador: Prof. Paulo Atsushi Suzuki
O desenvolvimento de materiais que trabalhem sob carregamento em temperaturas
elevadas requer propriedades específicas como baixa densidade, ponto de fusão elevado,
alta resistência mecânica e resistência à oxidação em altas temperaturas. Dentre os
diversos materiais, os compostos intermetálicos são particularmente atrativos para
aplicações estruturais em alta temperatura acima de 1250°C, devido peculiaridades
como temperaturas de fusão (2453, 2403 e 2757 K, respectivamente para Mo5Si3,
Ti5Si3 e Nb5Si3) maiores que as superligas e oferecem possibilidade de se alcançar
melhor tenacidade que as cerâmicas. Assim, silicetos como Mo5Si3, α Ta5Si3, Ti5Si3,
Nb5Si3 e α Cr5Si3, têm sido considerados a próxima geração de materiais estruturais,
devido suas interessante propriedades físicas. Neste trabalho nós apresentamos
resultados de caracterização realizada pela técnica de difratometria de raios X em
amostras na forma de pó (DRX), com dados refinados pelo método de Rietveld, e
microscopia eletrônica de varredura (SEM/BSE) das fases tetragonais Ta5Si3 (T2) e
Cr5Si3 (T1), com o objetivo de analisar a morfologia das ligas geradas antes e após os
tratamentos térmicos, a homogeneidade do material e a composição e distribuição das
fases. As amostras foram preparadas via fusão a arco em atmosfera de argônio a partir
de elementos de alta pureza (Ta, Cr e Si). Cada liga foi fundida três vezes a fim de se
obter amostras homogêneas seguidas de tratamento térmico sob atmosfera de argônio.
Os dados de difratometria de raios X foram obtidos utilizando radiação
monocromatizada de CuKα. As imagens de microscopia eletrônica de varredura foram
obtidas usando detector de elétrons retroespalhados. As condições envolvidas na
produção das fases congruentes dos sistemas Ta-Si e Cr-Si foram satisfatórias. As
variações dos parâmetros de rede em função da concentração de Cr indicam a formação
de solução sólida dentro da faixa de miscibilidade da fase. Os autores agradecem o
suporte da Capes.
Palavras-chave: Silicetos; expansão térmica

MODELAGEM MATEMÁTICA: CONSTRUÇÃO NOS FAVOS DE MEL
Célio Hamilton Silva Santos
iraides@debas.eel.usp.br
Escola de Engeharia de Lorena – EEL /USP
Luciana Barbosa Lima da Silva
Orientador: Prof ª Iraides Aparecida de Castro Villela
As maiores descobertas para o desenvolvimento da apicultura surgiram a partir de
Aristóteles. Lorenzo Lorain Langstroth descobriu o "espaço abelha", que nada mais é do
que o vão entre um favo e outro, o qual deve variar entre 6 e 9 mm. A partir daí criou o
quadro móvel, o qual fica suspenso dentro da colméia pelas duas extremidades; todas
estas descobertas levaram a criação da colméia Langstroth em 1851. A colméia
Langstroth é considerada padrão e até hoje é a mais usada em todo o mundo. E a partir
dela que se deu o maior avanço na apicultura devido à facilidade no manejo que ela
proporciona. As abelhas vivem em sociedade, são extremamente organizadas e
produtivas. Uma família ou colônia de abelhas é formada, em média, por uma rainha,
milhares de operárias e centenas de zangões. A colméia é formada por alvéolos
hexagonais (têm seis lados iguais) que servem também de ninhos para os ovos da
rainha, ou seja, é a casa das abelhas. Existem colméias de diversos tipos e materiais; as
mais simples são de casca de árvore e barro, as mais utilizadas são de madeira, porém já
existem, em alguns países, colméias de plástico. Para aumentar ainda mais a
produtividade das abelhas, uma colméia pode ser fabricada pelo homem e tem que
seguir rigorosamente as mesmas medidas que as abelhas adotam para a construção de
seus favos; isto proporciona um melhor aproveitamento do espaço além de poupar às
abelhas trabalho extra para preencher espaços desnecessários. Neste trabalho, através da
modelagem matemática, é analisado a dinâmica que as abelhas utilizam para a
construção dos favos de mel. O objetivo é criar um modelo matemático para verificar o
valor ideal da altura desses favos construídos pelas abelhas, para que o apicultor possa
conhecer o volume de mel ideal em cada alvéolo e no final conhecer, em função da
altura ideal calculada em comparação com a altura real, qual o volume de final de mel
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Favos de Mel, Abelhas

MODELAGEM MATEMÁTICA NO ENSINO DE FRAÇÕES
Rivaní de Cássia Lucas
iraides@debas.eel.usp.br
Escola de Engeharia de Lorena – EEL /USP
Márcia Gonçalves de Lima

Orientador: Prof. ª Iraides Aparecida de Castro Villela
Historicamente, no Brasil há um grande foco no ensino de frações, embora esteja
embutido na cultura o hábito de utilizar os números decimais com mais freqüência.
Desse modo, no ensino de frações, primeiramente a criança deve ter uma idéia básica do
assunto com operações simples e, somente após adquirir o conceito, poderemos
introduzir as técnicas operatórias. Atualmente é comum na maioria das famílias o
computador, e com isso ao chegar à escola a criança sente a necessidade de sair do lápis
e papel e adentrar nas ferramentas da informática. Esta é uma grande aliada na
disciplina de Matemática, por inovar as aulas e deixar os alunos mais interessados, ou
até mesmo com mais curiosidade para ver o que irá ser apresentado, pois é de nosso
conhecimento que esta disciplina é temida por um grande número da população.
Precisamos de pessoas que estejam aptas à tomadas de decisões rápidas e precisas;
assim é preciso formar cidadãos matematicamente alfabetizados, para que saibam
resolver seus problemas diários. Mas, para que isto ocorra é necessário resgatar o gosto
e a dedicação pelo estudo da matemática, e esse gosto está aliado ao prazer, enquanto a
dedicação à persistência. Assim, o objetivo principal desse trabalho é ensinar frações
através de uma modelagem matemática, mostrando as vantagens da informática como
um recurso aliado ao aprendizado. Conclui-se que o ensino de frações, através da
utilização de recursos computacionais pode contribuir para que o processo de ensino e
aprendizagem se torne mais rico, como ferramenta facilitadora e motivadora no
aprendizado, sem riscos de impedir o desenvolvimento do pensamento. Além disso,
pode ser um grande aliado do desenvolvimento cognitivo dos educando, principalmente
na medida em que possibilita o desenvolvimento de um trabalho que se adapta a
distintos ritmos de aprendizagem e permite que os alunos aprendam com seus erros.
Palavras-chave: Ensino de frações, modelagem matemática, recursos computacionais

MODELAGEM MATEMÁTICA E O ENSINO – APRENDIZAGEM
Márcia Gonçalves de Lima
iraides@debas.eel.usp.br
Escola de Engenharia de Lorena – EEL / USP
Orientador: Prof. ª Iraídes Aparecida de Castro Villela
Atualmente é constante a busca de novos métodos de ensino da matemática e apesar de
anos de estudo, ainda é carregada de discussões e dúvidas sobre as dificuldades e
benefícios de usar a modelagem para o ensino. De acordo com essa busca constante de
novas maneiras de ensinar e aprender, a modelagem vem auxiliando como uma
alternativa no ensino através de um modelo matemático em busca de uma solução para
determinadas situação-problema. Sabe-se que a informática revolucionou nosso ensino e
a partir daí foi perdido o interesse em aprender matemática e principalmente decorar
fórmulas nas tradicionais aulas de nossas escolas. Uma solução para essa situação pode
ser a modelagem matemática, que tem como objetivo interpretar e compreender os mais
diversos fenômenos do dia-a-dia, utilizando aplicações dos conceitos matemáticos,
facilitando a análise e a interpretação dos mesmos. A utilização da modelagem além de
motivar o aluno, faz com que o conteúdo teórico passe do abstrato para o concreto de
modo simples e claro, desenvolvendo o raciocínio lógico, e tornando-o um cidadão
crítico e capaz de transformar sua realidade. A modelagem matemática deve valorizar a
razão e o motivo pelo qual o aluno deve aprender matemática, mostrando a importância
que isto representa para a sua formação de modo a torná-lo responsável e participativo
em sua sociedade. Ela não precisa ser usada como um único método de ensino da
matemática, o professor deve procurar a metodologia que mais se adapta no
aprendizado de seus alunos, como por exemplo, jogos brincadeiras, resolução de
problemas, sempre utilizando todos os recursos para se obter o melhor resultado no
ensino da matemática. Pode-se se concluir que devemos trabalhar os conceitos
matemáticos a partir da realidade de nossos alunos, inserindo a modelagem matemática
com ferramenta indispensável para que esta tão complexa disciplina se torne mais
atrativa e interessante.
Palavras-chave: Modelagem Matemática, ensino aprendizagem

PERFIL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DAS UNIVERSIDADES E CENTROS
DE PESQUISA DO VALE DO PARAÍBA PAULISTA.
Terezinha Gomes dos Santos
terezinha@dsr.inpe.br
Universidade de Taubaté – UNITAU
Orientador: Prof. Cidoval Morais de Sousa
Este trabalho se afilia aos estudos sobre Indicadores Regionais de Ciência e Tecnologia
e tem como base as universidades e os centros de pesquisa do Vale do Paraíba Paulista,
que têm Grupos de Pesquisas cadastrados na Plataforma Lattes, do CNPq. Toma-se
como referência temporal, o último censo da plataforma realizado em 2004. Em três
tabelas mostra-se 1) as instituições com os seus números de grupos, linhas e
pesquisadores; 2) a distribuição destes grupos pelas Grandes Áreas de pesquisa
definidas pelo CNPq e, 3) a produção científica de cada Institutição, com a Produção
Bibliográfica que inclui: publicações de artigos em periódicos nacional e internacional,
trabalhos em anais de eventos, livros, capítulos de livro, resumos em revistas e em anais
de eventos e; as Orientações Concluídas: dissertações, teses, monografias, trabalho de
graduação e iniciação científica. Estas Tabelas, resultado parcial da pesquisa de
mestrado em andamento, mostra os tipos de produção mais freqüentes e formas de
divulgação priorizada em cada uma das instituições. Tem-se, por exemplo, que em Total
da Produção Bibliográfica o INPE vem em primeiro lugar, seguido pela UNESP e
UNITAU. Se considerado o Total da Orientação Concluída estas posições se invertem,
a UNITAU lidera, seguida pelo INPE e UNESP. A pesquisa objetiva fornecer dados
para a construção de Indicadores Regionais de C&T, que podem ser úteis para gestores
e tomadores de decisão, tanto públicos quanto privados, em benefício do conhecimento
e do desenvolvimento da região, no planejamento estratégico, gestão de recursos,
definição de planos diretores e ainda instalação de programas relacionados ao
desenvolvimento tecnológico regional.
Palavras-chave: Indicadores Regionais. Ciência e Tecnologia. Vale do Paraíba

UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DA GEOMETRIA DE POLÍGONOS
REGULARES ATRAVES DA LINGUAGEM LOGO
Karen Costa Machado
karencostamachado@gmail.com
Escola de Engenharia de Lorena EEL / USP
Orientador: Prof. Oswaldo Luiz Cobra Guimarães
O presente trabalho foca o ensino de conceitos de geometria e trigonometria através da
linguagem Super Logo, comparando questões instrucionistas com abordagens
construtivistas. São propostas dez atividades nas quais os alunos aprendem noções de
ângulos e conceitos ligados a polígonos regulares. As atividades propostas trabalham a
Matemática através da linguagem LOGO permitindo ao aluno aceitar, aprender e refletir
sobre seus erros, desenvolver sua habilidade de resolver problemas e seu raciocino
lógico com mais significado, pois está criando e interagindo a todo momento com esses
novos conhecimentos. Além dos conceitos matemáticos, os alunos trabalham com
questões ligadas a programação de computadores, envolvendo lógica e recursividade.
As atividades propostas baseiam-se em construções de polígonos regulares que devem
ser apresentados aos alunos para que reproduzam em diversos tamanhos e visualizem a
diferença entre o ângulo e medida lateral do polígono, durante a construção do
polígono, o aluno devera perceber que cada polígono tem a soma de seus ângulos
internos diferente, de acordo com a quantidade de lados existentes e que o nome dado
ao polígono é relativo à quantidade de vértices do mesmo. Ao digitar os comandos, o
aluno estará automaticamente descrevendo as propriedades daquela figura geométrica.
Na construção de cada polígono, o aluno estará interagindo com o ambiente e sempre
que digitar um ângulo ou uma medida errada, o erro será visualizado imediatamente na
janela de gráficos. Como os comandos digitados ficam gravados na janela de comandos,
o aluno pode refletir sobre o seu erro e encontrar outra solução, porém essa autonomia
proporcionada ao aluno pelo Logo não isenta o professor de suas responsabilidades,
pelo contrário, o professor deve aproveitar o erro do aluno para ensinar os conceitos
geométricos. Esse tipo de aula proporciona a troca de conhecimentos entre os próprios
alunos, tornando o processo ensino-aprendizagem mais produtivo e prazeroso.
Palavras-chave: Linguagem Logo, polígonos regulares

UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DA MATEMÁTICA ATRAVES DE UM
MODELO MATEMÁTICO
Karen Costa Machado
karencostamachado@gmail.com
Escola de Engenharia de Lorena – USP
Orientador:Dr. Oswaldo Luiz Cobra Guimarães
O objetivo deste trabalho é analisar a aplicação do método Modelagem Matemática no
Ensino Fundamental. Este trabalho está sendo aplicado em uma Escola Estadual no
projeto de Reforço das 6º e 8º séries do Ensino Fundamental. Tendo como base a fase
de desenvolvimento dos alunos, o nível de interesse e um teste diagnóstico para avaliar
o grau de compreensão na disciplina. O projeto deve estender-se pelos 3º e 4º bimestres
do ano letivo de 2007. Os resultados parciais mostram uma melhora no desempenho em
relação ao interesse pela disciplina e concentração em sala de aula. Sempre que
apresentado a uma nova situação, o indivíduo mesmo que inconscientemente relaciona a
algo já conhecido, a partir daí reestrutura suas antigas informações criando novos
conceitos. Uma das grandes dificuldades encontradas no desenvolvimento desde
trabalho é que os alunos raramente são apresentados a situações onde tenham que
refletir, interpretar e criar suas próprias soluções. O porque se ensina matemática deve
ser repensado, a matemática deve ser vista como uma ferramenta prática capaz de
auxiliar a resolução dos mais diversos problemas encontrados no dia-a-dia. Ao se
trabalhar com modelagem matemática a avaliação tradicional não pode ser uma forma
de qualificar o aluno através de conceitos, mas sim como uma forma de nortear o
trabalho do professor para que escolha um modelo que lhe proporcione condições
necessárias para desenvolver o conteúdo. Foi proposto o modelo matemático de
construção de planta baixa de uma casa do livro Modelagem Matemática & suas
Implicações no Ensino e na Aprendizagem de Matemática por Maria Salett Biembengut
(2004), este modelo permite ao professor trabalhar a decomposição de parcelas, cálculo
com números Inteiros Positivos e Racionais, calculo de área e perímetro, equação,
conceitos de geometria plana, estimativa e capacidade de organização, além disso
estimula o trabalho em grupo e pesquisa, tornando o processo de ensino-aprendizagem
mais fácil e prazeroso.
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Ensino-Aprendizagem, Ensino Fundamental.

HUMANAS:
AS RELAÇÕES ENTRE AS MEDIDAS DE HABILIDADES SOCIAIS DO
PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL II E SEU DESEMPENHO
SOCIAL EM SALA DE AULA
Regina Maria Meireles
irregina@castelomacae.com.br
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. UERJ
Orientador: Prof.ª Eliane Mary de Oliveira Falcone
O presente projeto de pesquisa objetiva estudar o professor em variáveis que podem
facilitar o processo de aprendizagem do aluno. Especificamente, pretende-se levantar
dados sobre as habilidades sociais do professor em sala de aula, sobretudo a
assertividade e a empatia, visando verificar de estas duas variáveis influenciam no
desempenho social do professor em sala de aula com alunos do Ensino Fundamental II.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA. 1. HABILIDADES SOCIAIS: Existem varias
definições de habilidades sociais encontradas na literatura, o conceito atual de um
comportamento socialmente habilidoso deve incluir capacidade de o indivíduo obter
satisfação pessoal e, ao mesmo tempo, de desenvolver e manter relacionamentos
mutuamente benéficos e sustentadores. 2. A IMPORTÂNCIA DAS HABILIDADES
SOCIAIS NA RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO: No âmbito da educação, os
trabalhos de Del Prette & Del Prette (1998, 1999, 2001, 2002) mostram a crescente
preocupação de pais, diretores de escolas e professores com o desenvolvimento
interpessoal dos alunos, devido principalmente ao aumento de conflitos interpessoais e
dificuldades de aprendizagem. Neste sentido, é necessário que o professor se dedique a
desenvolver comportamentos interpessoais, aprimorando a sua qualidade de educador e
cooperando, conseqüentemente, com o desenvolvimento do aluno.É constatado por Del
Prette & Del Prette (1997) a necessidade da inter-relação social entre professor e aluno,
dai a importância de um Programa de Desenvolvimento de Habilidades Sociais na
Formação Continuada do Professor (PRODIP). A preocupação com o desenvolvimento
das habilidades sociais do professor é a de desenvolver a competência deste em
conceber, conduzir, participar e mediar interações educativas em sala de aula. 3.
ASSERTIVIDADE: O comportamento assertivo caracteriza-se pela capacidade de
expressar sentimentos e desejos, bem como de fazer valer os próprios direitos, sem
agredir a outra pessoa, respeitando os direitos desta, (Falcone, 2000). Segundo Del
Prette e Del Prette (2002) a assertividade é identificada como um modelo teórico na
formação da área de Treinamento em Habilidades Sociais (THS). 4. EMPATIA: A
empatia pode ser entendida como a habilidade para adotar a perspectiva da outra pessoa,
através de inferência ou colocando-se no lugar desta, demonstrando, ao mesmo tempo,
real interesse e preocupação com o bem estar do outro. A empatia tem sido considerada
como um conceito multidimensional, sendo composta por três componentes: o
cognitivo, o afetivo e o comportamental (Falcone, 1999). A implementação na escola,
segundo Cotton (s.d.) do controle de fatores para o desenvolvimento da empatia é
constatado positivo, porque facilita o desenvolvimento das habilidades do raciocínio e
da comunicação do educando com o professor e com os colegas.

MOSTRA DE CIÊNCIAS EM ESCOLA PÚBLICAS E PARTICULARES
Adriana Dilon Ferreira
ad.dilon@bol.com.br
Universidade Federal de Juiz de Fora/MG
Orientadores:, Prof. Bruno Guedes Fonseca
A melhor maneira de aprender é fazendo. Os livros, revistas, aulas teóricas e
conferências fornecem uma sólida base, porém assimilamos verdadeiramente os
conhecimentos quando colocamos em prática as teorias. Para aprender matemática
temos que resolver muitos problemas e exercícios. O mesmo ocorre com as ciências
ditas naturais. Aliás, uma das etapas da maior importância do método científico,
justamente aquela que distingue uma ciência exata dos demais ramos do conhecimento
humano, é a experimentação.
As exposições, quando realizadas corretamente, constituem um meio eficaz de se
conseguir esse objetivo. As exposições que combinam materiais visuais interessantes,
com comunicações bem escritas, podem transmitir grande quantidade de informações
em um espaço e tempo muito limitados. Os recursos que foram utilizados na confecção
dos trabalhos para a feira de ciências foram adquiridos pelos grupos que apresentaram
os trabalhos. Todo o material foi de baixo custo e reciclável. A escola contribuiu
oferecendo espaço físico para montagem e exposição dos trabalhos. Os trabalhos
práticos resultam sempre em uma maior interação entre escola e comunidade tão
importante o melhor desempenho dos nossos alunos além de estimular o trabalho em
grupo e a interdisciplinaridade, enfim, desenvolve o espírito crítico e contribui para
formação da cidadania.
Palavras chaves: Ensino, experimentação, cidadania

AVALIAÇÃO DA SEGURANÇA E EFICÁCIA DE SOLUÇÕES
FISIOLÓGICAS DISPENSADAS EM FARMÁCIAS E DROGARIAS DE JUIZ
DE FORA/MG E REGIÃO
Bruno Guedes Fonseca
brunofonsecajf@yahoo.com.br
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
Alessandra Ésther de Mendonça
Milene Regina Medeiros
Orientador :Prof. ª Maria da Penha Henriques do Amaral
A solução de cloreto de sódio 0,9% (soro fisiológico) “para irrigação” é
comercializada tanto nas farmácias magistrais (farmácia de manipulação) quanto nas
drogarias em formas farmacêuticas industriais não estéreis e estéreis. Devido à
diversificação de aplicação e ao alto consumo de soro fisiológico pela população em
geral, o projeto foi desenvolvido pela Faculdade de Farmácia e Bioquímica da UFJF
com o propósito de avaliar a segurança e eficácia desta forma farmacêutica, distribuída
em Juiz de Fora/MG e região, por meio da execução de testes de controle de qualidade.
Após 10 meses de pesquisa verificou-se que alguns lotes de amostras magistrais e
industrializadas não estéreis apresentaram-se fora das especificações, tanto nos testes
físico-químicos e microbiológico quanto na impressão dos rótulos anexados nos frascos
adquiridos. Entretanto, as amostras industrializadas estéreis mostraram-se dentro das
especificações para as análises laboratoriais, porem, diversificações foram verificadas
nos rótulos, não havendo uma padronização para os mesmos. Com relação a
dispensação do produto observou-se, por parte dos farmacêuticos e balconistas, falhas
na indicação, modo de uso e finalidade terapêutica.
Palavras - chave: Controle de Qualidade, Solução Fisiológica, Consumidor, Segurança

PERFIL DAS PROPAGANDAS DE PRODUTOS SUJEITOS À VIGILÂNCIA
SANITÁRIA E ANALISADAS PELA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE
FORA
Bruno Guedes Fonseca
brunofonsecajf@yahoo.com.br
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
Alessandra Ésther de Mendonça
Milene Regina Medeiros
Fabrício Luiz Silva Bartolini

Orientador : Prof. ª Maria da Penha Henriques do Amaral
Promover o uso correto de medicamentos e contribuir para o estabelecimento de
instrumentos efetivos de controle do conteúdo das propagandas de produtos sujeitos à
Vigilância Sanitária são os objetivos principais do Projeto Multidisciplinar de
Monitoramento de Propaganda e Publicidade destes produtos, em parceria da Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF). A parceria do órgão sanitário com as universidades visou ampliar a
monitoração no país do cumprimento da legislação (RDC 102/2000) e a disseminação
do uso racional de medicamentos. Foi monitorado a promoção comercial de
medicamentos, alimentos e produtos para saúde nos mais diversos meios de
comunicação. Avaliou-se a estratégias de marketing usadas pelos fabricantes em locais
como farmácias, drogarias, consultórios médicos e hospitais em peças publicitárias na
forma de folhetos, banners, painéis e letreiros, assim como análise de material
publicitário e emissão de pareceres técnicos, de risco sanitário e de enquadramento legal
para tomada de medidas cabíveis pela ANVISA. Foram analisadas 168 peças quanto a
conformidade com a legislação, conteúdo cientifico e argumentos publicitários do
material captado e traçou-se o perfil das propagandas na região. A propaganda de
medicamentos isentos de prescrição nos balcões de farmácia e emissoras de televisão
teve maior ocorrência, todas as propagandas veiculadas em emissoras de radio
apresentaram irregularidades frente à RDC 102/2000. As principais infrações foram a
omissão ou informação inadequada a cerca das contra-indicações, cuidados e
advertências e do número de registro no Ministério da Saúde. Embora a regulamentação
do setor tenha avançado, há necessidades de se criar dispositivos efetivos de controle da
influencia da propaganda não ética geradora de risco sanitário à população.
Palavras - chave: Educação, informação, comunicação, Medicamentos

IMPLANTAÇÃO DA GARANTIA DA QUALIDADE NO BENEFICIAMENTO
DE ALGODÃO HIDRÓFILO
Bruno Guedes Fonseca
brunofonsecajf@yahoo.com.br
Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF
Alessandra Ésther de Mendonça
Adriana Dilon Ferreira
Orientador : Prof. ª Maria da Penha Henriques do Amaral
Os inspetores da Vigilância Sanitária, munidos da RDC no. 59 de 27 de junho de 2000,
após a execução da Auditoria Interna da Qualidade na empresa A, processadora de
algodão hidrófilo, apontaram vários itens fora da conformidade, priorizando a
implantação da Garantia da Qualidade. As empresas, demonstrando a incapacidade do
auto-desenvolvimento na área de comunicação em saúde, têm buscado a orientação dos
professores do Departamento Farmacêutico da FFB/UFJF, principalmente após serem
submetidos à auditoria da qualidade, anual, efetuada pelos agentes da VISA. A
dificuldade de entendimento, por parte dos proprietários e empregados, da linguagem
técnica em saúde utilizada pelos agentes das VISAs em seus relatórios de inspeção,
compromete o desenvolvimento da documentação interna para a implantação da
garantia da qualidade e para ministrarem os treinamentos aos empregados, para a
adequação às normas referentes aos produtos de saúde que fabricam. A Vigilância
Sanitária estipulou um prazo à empresa para implantar o Sistema da Garantia da
Qualidade, para que a mesma pudesse receber o alvará atualizado. Convocada, a equipe
acadêmica, munida da legislação referente ao produto, avaliaram os itens fora da
conformidade apontados pelos inspetores da VISA. Desenvolveu-se um cronograma de
ação para implantar o Sistema da Garantia da Qualidade, com duração de noventa dias
incluindo a confecção do Manual de Boas Praticas de Fabricação, registros fotográficos
de algumas situações da planta industrial antes e após a implantação do sistema. O
Manual foi composto por trinta e um procedimentos operacionais padrão, vinte
formulários, quatorze instrução de trabalho, assim como a política da qualidade. O
índice de refugo mensal reduziu cerca de 25%.
Palavras - chave : algodão hidrófilo, projeto, implementação, garantia e qualidade

LANÇAMENTO DE NOVOS PRODUTOS. CASE CROSS FOX
Ana Paula Machado de Castro Zangrandi
humberto.felipe@yahoo.com.br
Centro Universitáro Salesiano - UNISAL
Orientador: Prof. Humberto Felipe da Silva
Ao considerarmos as intensas turbulências ambientais, a volatilidade de
mercados aliados às mudanças do comportamento do consumidor, os ciclos de vida
mais curtos dos produtos, a propagação desenfreada de novas tecnologias e a crescente
profissionalização da concorrência, o sucesso no desenvolvimento e lançamento de
novos produtos estão ligados à sobrevivência das empresas. Nos dias atuais, campanhas
exitosas de lançamento de novos produtos tem se tornado um dos principais fatores de
competitividade. Assim, diversas empresas vêm buscando a melhoria de seus processos
de desenvolvimento de produtos, com o objetivo de lançar produtos com maior rapidez,
qualidade e menores custos, pois o lançamento de novos produtos tornou-se, junto com
a possibilidade de integração desse processo por meio de tecnologia de informação, o
foco da competição global. A despeito de ser vital para o crescimento, lucratividade e
longevidade das companhias, a inovação de produtos e a adequação de ações
relacionadas a Marketing, permitem às empresas diminuírem as incertezas relacionadas
ao processo de desenvolvimento e lançamento de novos produtos no mercado. Neste
trabalho utilizou-se o lançamento CrossFox como estudo de caso para demonstrar a
eficácia de uma campanha de marketing bem planejada e executada. Percebeu-se que
para o lançamento de novos produtos existem atividades e objetivos estruturados ao
longo do processo, que são continuamente avaliados e monitorados. O estudo de caso
foi uma importante maneira de demonstrar que os benefícios organizacionais advindos
de uma boa gestão de produtos dependem da forte relação com a otimização dos
recursos utilizados durante o processo gerencial, principalmente no que se refere ao
monitoramento dos elementos de marketing e de desenvolvimento de novos produtos.

REVISTA VEJA EM SALA DE AULA: UMA PROPOSTA DE LEITURA.
Euridice da Conceição Tobias
euridicetobias@uol.com.br
Universidade de Taubaté – UNITAU
Orientador: Prof. ª Eliana Vianna Brito
Sem perspectiva de uma vida melhor, desestimulado, o aluno da escola pública
apresenta dificuldades para a leitura. Nesse contexto, esta pesquisa tem como objetivo
principal a inclusão da reportagem veiculada na revista VEJA como material didático
voltado para alunos do 3º ano do Ensino Médio, como elemento motivador de leitura; e
como objetivo específico, uma proposta de leitura sob o enfoque discursivo que propicia
que o aluno olhe o texto na sua relação com a exterioridade, atingindo um nível de
leitura crítica em sala de aula. A escolha das reportagens se deu sempre, com o intuito
de levar para sala de aula temas próximos do cotidiano do aluno. Desse modo, num
processo interativo, a partir da discussão professor e aluno, novos caminhos para a
leitura podem ser colocados, propiciando assim, uma leitura mais interessante e
aprofundada, tornando a sala de aula um espaço para o exercício da cidadania, na
formação do sujeito crítico participante da sociedade em que se vê inserido. Percebemos
que pelo processo interativo através da reportagem como material didático, e pela
leitura sob o enfoque discursivo, o aluno, a partir do contato com temas próximos de seu
cotidiano, descobre-se no ato de ler como participante da sociedade. Para o
desenvolvimento desse processo de leitura em sala de aula, a figura do professor é de
fundamental importância como elemento motivador de interação, como alguém que
acredite no seu trabalho e acredite no aluno como pessoa humana capaz, independente
de sua condição social de vida.
Palavras-chave: Análise do Discurso, Mídia, Reportagem, Leitura

COMO O ALUNO APRENDE INGLÊS?ALGUMAS REFLEXÕES SOBRE A
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DISCENTE NUMAPERSPECTIVA
SOCIOINTERACIONAL
Rosana Mary Martins
rosanamary1@yahoo.com.br
Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Dra. Solange T. Ricardo de Castro
Esta comunicação discute os pressupostos teóricos que envolvem a intersubjetividade
na sala de aula de inglês no processo de construção do conhecimento que fundamentam
uma pesquisa em andamento, minha dissertação de mestrado, que está sendo
desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Lingüística Aplicada da UNITAU, na
área de Construção do Conhecimento. O objetivo dessa pesquisa é investigar como
ocorre o processo de aprendizagem, verificando-se as reações dos alunos de duas salas
de aula de inglês do Ensino Médio de uma escola pública do interior do Estado de São
Paulo, com os quais foi desenvolvido um trabalho baseado em uma seqüência didática
intermediada por um gênero textual. Acredito que o ensino de inglês através da
interação e apoiado em gêneros textuais favorece a construção de sentido dentro de
contextos autênticos e proporciona um aprendizado mais eficiente do que o tradicional
ensino baseado em estruturas gramaticais descontextualizadas. Este trabalho se insere
na perspectiva sociointeracional, entendendo a construção do significado como um
processo social. A linha de pesquisa deste trabalho é de base interpretativista, adotando
a pesquisa-ação como procedimento metodológico. Algumas das contribuições dessa
proposta de ensino apontam para o aumento do interesse e aprendizagem dos alunos,
devido, entre outros fatores, à oportunidade de experienciar o gênero na vida real e pela
interação entre os pares como suporte à aprendizagem.
Palavras chaves: ensino-aprendizagem de inglês; construção do conhecimento; escola
pública

FILOSOFIA E PRÁTICA DOCENTE
Maria Cristina Marcelino Bento
crisca@hexato.com.br
Faculdades Integradas Teresa D‟Ávila -FATEA
Carolina Arantes Pereira Barcellos
Alunos 2º ano de pedagogia

Orientador:
A Filosofia na Educação normalmente era concebida pela vida e obra de filósofos e suas
idéias. Muitos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental foram formados de
acordo com a tradição que não os estimulou a pensar criticamente. No entanto, muitos
desses profissionais estão atuando no cotidiano escolar. Em meios ao século XXI,
assistimos a cenas horripilantes de descaso com o ser humano e com o meio ambiente,
diariamente. Neste contexto, há espaço para reflexão e análise entre professores e
alunos, e como educadores e futuros educadores contribuir para a melhoria da
sociedade. Santos Neto (2004) afirma a possibilidade de se pensar a Filosofia como
fundamento da prática. O presente trabalho objetiva verificar se a Filosofia da Educação
está presente no trabalho de um grupo de professores dos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Foi realizada uma entrevista com questionário previamente elaborado
pelos pesquisadores envolvidos, cujo mesmo foi aplicado pelas alunas do 2º ano do
Curso de Pedagogia da FATEA de Lorena/SP com um grupo de professores atuantes
nas escolas onde as alunas realizam estágio curricular. Os dados foram analisados de
maneira quantitativa e qualitativa para o alcance do objetivo do estudo.

Palavras chave: Filosofia da Educação, prática docente, reflexão, anos iniciais.

A CONSTRUÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO E A ADEQUAÇÃO DA PRODUÇÃO
ESCRITA EM LÍNGUA ESPANHOLA NO CURSO DE LETRAS / ESPANHOL.
Renata Aparecida de Freitas
r.a.freitas@globo.com
Universidade de Taubaté - UNITAU

Orientadora: Dra. Susana Echeverría
Em nossa atividade como formadora de professores no curso de Letras Espanhol
constatamos que a maioria dos alunos que procuram essa habilitação desconhece a
língua espanhola, e que o tempo de duração do curso e o número de aulas de língua
oferecidas não são suficientes para desenvolver adequadamente as quatro destrezas
necessárias ao bom desempenho em língua estrangeira. Optando por uma dessas
destrezas, estabelecemos o objetivo deste trabalho, que é aprimorar a produção escrita
em língua espanhola dos alunos dos quatro anos do curso de Letras/Espanhol de uma
instituição particular e propiciar-lhes elementos para a construção de textos
argumentativos. A pesquisa-ação com abordagem qualitativa e acompanhamento
longitudinal se insere na área de Formação de Professores de Línguas e terá como
referenciais teóricos básicos o Marco comum europeu de referência para as línguas
(2002) e o Plan Curricular del Instituto Cervantes (2007). Incluirá a análise de um
corpus constituído por textos em língua espanhola produzidos pelos alunos, enfocando
aspectos como a coerência, a coesão, o domínio e o alcance do léxico, a ortografia, a
sintaxe e a argumentação. Destacamos ainda que a opção pelo desenvolvimento da
destreza produção escrita implica o desenvolvimento da habilidade leitora na línguaalvo. Ao trabalhar essas duas habilidades, acreditamos poder contribuir para aprimorar a
formação de nossos alunos, futuros professores de língua espanhola.
Palavras-chave: competência; descritores; graduação; níveis

O MÉTODO LEAN SIGMA RELACIONADO COM O RETORNO DO
CAPITAL INVESTIDO
Carlos Koji Morikane
ckmkji@gmail.com
Universidade de Taubaté – UNITAU
Henio Fontão
Antônio Pascoal Del‟Arco Júnior
Orientador: Prof. José Luiz da Gomes da Silva
Este estudo tem o objetivo de avançar na discussão sobre a inter-relação entre o método
de produção enxuta, conceitos de qualidade e retorno do capital investido. O Lean
Sigma integra os conceitos de Lean Manufacturing e Six Sigma, que juntos podem
contribuir para melhorias nos processos produtivos, reduzindo custos e sustentando as
implementações tecnológicas sem gerar diretamente o desemprego. O método estudado
propõe identificar as desvantagens das empresas perante o mercado e utiliza-se da
previsão da variabilidade e planejamento estratégico das oportunidades do negócio. A
tomada de decisão sobre quais ferramentas deve-se utilizar para melhor atingir o
sucesso esperado pode ser imprescindível para garantir a competitividade das
organizações. Adentra-se ao método da revisão bibliográfica com levantamento de
dados secundários a fim de mostrar se empresas que utilizam o Lean Sigma estão
atingindo o objetivo esperado neste contexto de economia global e local. Conclui-se que
estudar estes modelos possa contribuir para a escolha da melhor ferramenta a ser
utilizada ou até mostrar como as combinações destes tipos de possibilidades podem
contribuir para o retorno do capital investido.
Palavras-chave: Lean Sigma. Planejamento estratégico. Retorno do capital. Economia
global e local.

PERCEPÇÕES DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO SOBRE APRENDER
INGLÊS COM BASE NO GÊNERO FOLDER TURÍSTICO
Vagner Matias da Silva
vagner_matias@hotmail.com
Universidade de Taubaté – UNITAU
Orientador: Profa. Dra. Solange Teresinha Ricardo de Castro
Atualmente, o ensino e a aprendizagem de inglês em contexto escolar com base em
gêneros textuais visa desenvolver, a partir das necessidades dos alunos, atividades
socialmente relevantes, nas quais conhecimento lingüísticos, genéricos e sociais são
construídos (RAMOS, 2004), além de possibilitar a construção da aprendizagem de
inglês dentro de uma perspectiva sociointeracional de aprendizagem de linguagem
(BRASIL, 1998) em sala de aula. O objetivo desta pesquisa é investigar as percepções
dos alunos de uma 1ª série do Ensino Médio sobre aprender inglês com base no gênero
textual folder turístico. Para tanto, foi construída uma unidade didática fundamentada
em três propostas de seqüenciação didática, considerando os pressupostos teóricos dos
Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio (BRASIL, 2002) e os Parâmetros
Curriculares Nacionais de Língua Estrangeira (BRASIL, 1998). Por meio de
questionários, foi possível levantar três categorias relacionadas à aprendizagem dos
alunos: a interação, o papel da língua materna e as dificuldades.
Palavras-chave: Folder turístico, sociointeracionismo, aprendizagem de inglês

O MARKETING SOCIAL E SUA IMPORTÂNCIA PARA AS ORGANIZAÇÕES
Luiz Carlos Rodrigues
lucarod@yahoo.com
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro - UFRRJ
José Vilmar de Oliveira
Orientador: Prof. ª Heloísa Guimarães Peixoto Nogueira
O Marketing Social e sua importância para as organizações 1 INTRODUÇÃO As mudanças
sociais, políticas e econômicas ocorridas nos últimos anos, em todo o mundo, fez com que as
empresas mudassem o seu foco de marketing de negócio e adotasse um novo tipo de política, os
programas sociais para atingir as comunidades carentes, naquilo que o governo não consegue
atender, envolvendo, nestes programas, o indivíduo , os consumidores e a sociedade, assim, as
empresas praticam a responsabilidade social aliada com o marketing social. O marketing social
é uma prática que vem crescendo com sucesso. No caso brasileiro, é a melhor alternativa para as
empresas que querem causar o máximo de impacto junto à comunidade com um mínimo de
recursos. 2 REFERENCIAL TEÓRICO Segundo KOTLER (1998, p. 26), marketing é um
processo social e gerencial pelo qual o indivíduo e grupos obtêm o que necessitam e desejam
através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros. Para DIAS (2003, p. 2),
marketing é a função empresarial que cria continuamente valor para o cliente e gera vantagem
competitiva duradoura para a empresa, por meio da gestão estratégica das variáveis controláveis
de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição. 2.1 – MARKETING SOCIAL O
marketing social constitui um processo planificado que visa produzir mudanças. O termo é
derivado do marketing tradicional de produtos e serviços. Composto dos elementos originários
da pesquisa comercial e de consumos, da publicidade e da promoção (compreendendo o
posicionamento, a segmentação, a estratégia criativa, a concepção e avaliação do produto, a
estratégia e a planificação imediata e o acompanhamento real), o marketing social pode ter um
papel central em que trata da saúde, o meio ambiente dentre outras atribuições. O termo
“marketing social” apareceu pela primeira vez, em 1971, e foi utilizado por Kotler e Zaltman
para descrever o uso de princípios e técnicas de marketing para a promoção de uma causa, idéia
ou comportamento social. A idéia social pode tomar a forma de uma crença, atitude ou valor. A
prática social é qualquer ação realizada com alteração de comportamento e o objeto tangível é
aquele que está associado ao produto social. Para VAZ (1995), Marketing social é a modalidade
de ação mercadológica institucional que tem como objetivo principal atenuar ou eliminar os
problemas sociais, as carências da sociedade relacionadas principalmente às questões de higiene
e saúde pública, de trabalho, educação, habitação, transportes e nutrição. KOTLER (1992)
“Marketing social é uma estratégia de mudança de comportamento. Ele combina os melhores
elementos das abordagens tradicionais da mudança social num esquema integrado de
planejamento e ação, além de aproveitar os avanços na tecnologia das comunicações e na
capacidade do marketing”. Na visão desses autores, marketing social é um programa que
procura melhorar a performance da organização e ajudar as causas sociais, porém a ajuda,
através de doações, da empresa às causas sociais, está condicionada ou depende, diretamente,
das vendas de seus produtos e serviços. Para eles, marketing social não deve se confundir com
promoção de vendas, uma vez que os consumidores não recebem incentivos financeiros, tais
como cupons ou brindes, quando da aquisição dos produtos ou serviços da empresa. Também,
não pode ser confundido com filantropia o marketing que está relacionado com as causas
sociais. Quaisquer recursos doados, regularmente, às instituições sem fins lucrativos já estão
determinados em uma conta do orçamento, não tendo, portanto, nem um condicionamento com
a venda de produto ou serviços. As empresas desenvolvem projetos sociais com dois objetivos:
exercer filantropia empresarial e desenvolver estratégias de marketing com base em ações

sociais. 2.2 – RESPONSABILIDADE SOCIAL Segundo CARROL (1979) apud
KWASNICKA, (p. 324), “a responsabilidade social das organizações diz respeito às
expectativas econômicas, legais, éticas e sociais que a sociedade espera que as empresas
atendam, num determinado período”. As organizações, hoje, são os principais agentes de
transformação da sociedade e como tal vêm exercendo novos papéis em busca de melhorar o
seu meio ambiente através de participação em causas sociais, assumindo e pautando sua
atuação, perante a sociedade, com princípios de transparência e responsabilidade social. Existem
duas correntes de definições, no âmbito organizacional, sobre o papel e a responsabilidade das
organizações na sociedade. CARNEGIE (1989), apud MAXIMIANO (2004. p. 428),
estabeleceu os dois princípios da responsabilidade social corporativa: caridade e zelo. O
primeiro é entendido como a doutrina da responsabilidade social que defende a idéia de que as
empresas usam recursos da sociedade, por isso é justo que tenham responsabilidades em relação
à sociedade. O segundo, é a doutrina do interesse do acionista, cuja idéia é a de que a empresa
tem responsabilidades apenas com seus acionistas, não cabendo, portanto, à empresa resolver
problemas sociais. MELO NETO e FRÓES (1999) apud ARAUJO (2002. p. 262) consideravam
que a responsabilidade social de uma organização consistia em sua “decisão de participar mais
diretamente das ações comunitárias na região em que está presente e minorar possíveis danos
ambientais decorrentes do tipo de atividade que exerce”. Segundo MELO NETO e
FROES(1999), uma empresa é socialmente responsável se ela cumpre alguns itens de exigência,
chamados de mandamentos da ética. Estes mandamentos são: Ecologia, Filantropia, Flexível,
Interessada, Saudável, Educativa, Comunitária e Íntegra. Para cumprir estes mandamentos as
empresas se preparam internamente e externamente porque querem se apresentar como
empresas socialmente responsáveis, por isso procuram se destacar através de padrões de
comportamentos que se exigem de uma empresa, quais sejam, social, ético, econômico,
comercial, cultural e político. A responsabilidade social da empresa pode ser vista como uma
combinação de aspectos legais, éticos, morais e ambientais e, acima de tudo, uma decisão
voluntária, não imposta, mesmo que exista alguma norma ou procedimento sobre este tema. 3
METODOLOGIA A metodologia deste trabalho constou de uma pesquisa bibliográfica sobre os
temas responsabilidade social, marketing e o seu desdobramento para marketing social. 4
RESULTADOS E DISCUSSÃO A responsabilidade social da empresa engloba aspectos
internos e externos, mesmo que já tenham sido objeto de algum estudo, com os primeiros
focados nos funcionários, proprietários, sócios e acionistas, enquanto os segundos devem ser
orientados para os clientes externos, os provedores, as famílias dos trabalhadores, os vizinhos da
empresa, tudo que está em volta da empresa, incluindo o meio ambiente. A sociedade percebe
quais empresas estão trabalhando, realmente, voltadas para atender as causas sociais e
ambientais. Ressalte-se que muitas empresas praticam a filantropia, mas por uma visão
distorcida pensam que estão assumindo a responsabilidade social. No marketing social estão
inseridos três fatores: a empresa, o cliente e a organização não lucrativa. Pretende-se, assim, um
compromisso da empresa com a entidade social sem fins de lucro, alinhadas com o consumidor
final, em consonância com os valores das causas propostas. Quando esta iniciativa de
colaboração é aceita e executada de forma programada e estrategicamente, os benefícios tanto
para a empresa como para a organização não lucrativa são imensuráveis. A responsabilidade
social reforça a imagem externa da organização, quando praticada, pois legitima esse processo
junto à comunidade, alcançando maior admiração, credibilidade e reconhecimento. Terá,
também, repercussão positiva sobre seus produtos e serviços e sua marca, uma vez que cria um
valor agregado aos clientes, e isto faz com que haja uma maior capacidade de competir no
mercado, obtendo fidelidade dos clientes e captando novos clientes que preferem as
organizações que colaboram com entidades sem fins lucrativos, principalmente do terceiro
setor. No seu sentido mais amplo, o marketing social é uma nova maneira de conceber os mais
antigos projetos humanos. Desde os primeiros sistemas sociais o homem tenta, incessantemente,
se informar, persuadir, influenciar, motivar, ganhar a confiança de novos membros ou pessoas
sobre um conjunto de idéias; promover causas e convencer grupos particulares; reforçar ou
modificar comportamentos, através de favores e discussões ou pela força. Orientar os esforços

da empresa somente para produzir resultados com base em teorias de produzir e vender, com
menor custo, sem se importar com o impacto social é, no longo prazo, um mau negócio para as
organizações do setor produtivo que busca constantemente, apenas, uma boa rentabilidade. A
estratégia atual de obter lucros e benefícios, podem, no futuro, ser o motivo de seu fracasso.
Muitos problemas que temos, hoje, são os já estudados, no contexto do meio ambiente global e
necessitam de solução. Esses problemas são: • o crescente calor e seus efeitos no planeta; • o
aumento de substâncias na atmosfera que provocam chuvas ácidas; • a extinção de florestas,
espécies animais e vegetais. Todos esses problemas surgem da necessidade do homem produzir,
cada vez mais, sem se importar com o que pode ocasionar o aumento da produção, quando
realizada sem um projeto que proteja o meio ambiente em que está inserida, propiciando
qualidade de vida e satisfação às comunidades que estão próximas às fabricas. Neste crescente
cenário de colaboração dos consumidores, espera-se que exista entre as empresas produtivas e
as organizações sem fins de lucros um equilíbrio entre os interesses da primeira e os valores da
segunda. A implantação de um programa de responsabilidade requer um estudioso detalhado
por parte das empresas, uma vez que não é só querer ajudar e fazer filantropia. Exige um estudo
de todo o ambiente interno e externo, verificar a viabilidade de implantação, onde atuar e,
sobretudo, saber qual o objetivo e quem será alcançado pelo programa

Palavras-chave: Marketing social. Empresa. Filantropia. Sociedade.

ESTUDO SOBRE CLIMA ORGANIZACIONAL EM PROFISSIONAIS QUE
ATUAM EM UM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO DO VALE DO PARAÍBA
Jordana Mendes Vicentini
jordana_sjc@terra.com.br
Universidade de Taubaté – UNITAU
Teresa Celia de Mattos Moraes dos Santos
Orientador: Prof.ª Nancy Julieta Inocente
Saldanha em seu trabalho intitulado “Atmosfera Organizacional”, alerta sobre a
importância do bem-estar psíquico dos indivíduos nas organizações, do papel
psicológico organizacional, ressaltando a importância de estratégias que possibilitem
uma sadia atmosfera organizacional para uma instituição que objetive promover o seu
desenvolvimento organizacional .O presente estudo foi desenvolvido com 11
profissionais graduados, entre médicos, assistentes sociais, psicólogos e nutricinoistas
que trabalham em um hospital Psiquiátrico do Vale do Paraíba Paulista, com objetivo de
analisar o clima organizacional e seus impactos no desempenho dos funcionários. Para a
coleta de dados foram utilizados o Questionário de Identificação da Amostra (QIA) e o
questionário de Clima Organizacional – escala Kolb. A faixa etária pesquisada variou
de 25 a >50 anos sendo que 72,72% são mulheres. O estudo mostrou que existe grande
expectativa em relação ao clima ideal, considerando as variáveis:Conformidade – a
percepção quanto à quantidade de regras, tirando-lhes a liberdade de realizar o trabalho
– predominou o clima real – quase nunca acontece;Responsabilidade – o grau que a
organização atribui responsabilidades aos seus membros – predominou o clima ideal –
deveria acontecer muitas vezes;Padrões de Desempenho – a percepção quanto ao
estabelecimento de objetivos que estimulam a participação – predominou o clima ideal
– sempre deveria acontecer;Recompensas – a maneira como são reconhecidos e
recompensados - predominou o clima real – quase nunca acontece;Clareza
organizacional – O sentimento dos funcionários quanto à clareza dos objetivos. –
predominou o clima ideal – sempre deveria acontecer; Apoio e calor Humano – o apoio
e sentimento que trazem as boas relações – a percepção foi de as vezes acontece para
real e sempre deveria acontecer para Ideal;Liderança – O grau de reconhecimento e
estímulo aos membros da organização.- sempre deveria acontecer, predominando o
ideal.
Palavras-chave: Clima Organizacional, Qualidade de vida, Atmosfera organizacional.

SAÚDE:
AVALIAÇÃO QUALITATIVA DAS ALTERAÇÕES DE OLFATO EM
PACIENTES COM FISSURA LABIOPALATINA
Lívia Pereira dos Santos
lvpsantos@yahoo.com.br
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
Orientador: Prof. ª Camila Queiroz de Moares Silveira Di Ninno
O olfato exerce função fundamental na vida do ser humano, interferindo na percepção
do sabor, na palatabilidade, e no comportamento sexual. Além disso, exerce a função de
proteção detectando substâncias tóxicas. O funcionamento adequado do olfato depende
de: integridade do vestíbulo nasal, fossas nasais sem obstáculos, epitélio e nervo
olfatórios íntegros, como também a via nervosa e centros cerebelares. Em pacientes com
fissura labiopalatina a função normal da respiração está geralmente alterada, sendo feita
de modo oral. Apresentam um desvio do septo nasal para o lado não fissurado e
cartilagem alar achatada, comprometendo a passagem de ar intranasal. Devido ao fato
das vias aéreas superiores não serem utilizadas de forma adequada, ocorre uma redução
na estimulação dos receptores, dificultando assim a percepção dos odores. O estudo em
questão teve como objetivo pesquisar a existência de alteração de olfato no paciente
com fissura labiopalatina, comparando com a sensibilidade olfativa de pacientes
respiradores orais e de indivíduos sem alteração respiratória para grupo controle. A
pesquisa foi realizada com 30 indivíduos entre 5 e 15 anos de idade de ambos os sexos.
Destes, 10 eram sem alteração respiratória, 10 respiradores orais e 10 apresentavam
fissura labiopalatina já operados. Três parâmetros foram avaliados: limiar,
discriminação e concentração de odores. Os indivíduos sem alteração respiratória
apresentaram-se todos normósmicos. Dos pacientes respiradores orais avaliados, 20%
apresentaram-se normósmicos e 80 % anósmicos. Dos pacientes com fissura
labiopalatina, 10% foram classificados como normósmicos e 90% como anósmicos. A
partir do estudo realizado pode-se concluir que os pacientes com fissura labiopalatina
apresentaram mais dificuldade na percepção de odores que os respiradores orais e que,
dentre os parâmetros de limiar, concentração e discriminação de odores avaliados, os
dois primeiros foram os que se encontram alterados com maior freqüência.
Palavras-chave: Olfato, transtornos de olfato, fissura palatina, respiração bucal,
cavidade nasal

GORDURAS TRANS E AS IMPLICAÇÕES NA SAÚDE HUMANA
Denise Andreo
deniseandreo@ig.com.br
Universidade Estadual Paulista - UNESP
Orientador: Prof. ª Neuza Jorge
A guerra contra a gordura saturada e produtos de origem animal deu origem à
hidrogenação parcial dos óleos vegetais. Esse processo, desenvolvido no início do
século 20, solidifica os óleos, dando a eles maior estabilidade, consistência, sabor sem
ranço e maior vida-de-prateleira. Agora, cerca de 100 anos depois, a indústria das
margarinas e alimentos industrializados recebeu uma péssima notícia: a gordura
denominada transversa (trans), produto da hidrogenação parcial, que por sua vez é a
alma das margarinas e ingredientes de biscoitos e bolos, é a vilã da vez. Tendo em vista
o grande interesse dado aos efeitos dos ácidos graxos trans para a saúde, este trabalho
foi elaborado com o objetivo de realizar uma breve revisão sobre as gorduras trans e
seus aspectos nutricionais.
Palavras-chave: gorduras trans, saúde, alimento
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GRAXOS ÔMEGA-3 E A SAÚDE HUMANA: UMA REVISÃO
Cassia Roberta Malacrida
cmalacrida@uol.com.br
Universidade Estadual Paulista – IBILCE

Orientador: Prof.ª Neuza Jorge
Os ácidos graxos ômega-3 são encontrados principalmente em peixes e alguns óleos
vegetais. Muitos estudos e investigações clínicas sobre o metabolismo destes ácidos
graxos têm sido desenvolvidos, demonstrando sua importância na prevenção e
tratamento de uma série de doenças como aterosclerose, hipertensão, doenças
cardiovasculares, câncer, diabetes, artrite e outras disfunções inflamatórias e autoimunes. Esses conhecimentos motivaram uma evolução nas recomendações de ácidos
graxos ômega-3, visando melhor utilização destes e respeitando-se uma proporção
adequada na dieta. Os ácidos graxos ômega-3 devem representar de 1 a 2% da energia
total diária, entretanto, na população ocidental existe um déficit crônico no consumo
destes ácidos graxos, particularmente aqueles de origem marinha. Alimentos
enriquecidos com ácidos graxos ômega-3 constituem uma alternativa para aumentar o
nível de ingestão destes importantes ácidos graxos sem necessariamente modificar os
hábitos alimentares dos consumidores. Este trabalho constitui uma revisão de dados
científicos sobre o consumo de ácidos graxos ômega-3 e sua ação na saúde humana.
Palavras-chave: ácidos graxos essenciais, ácidos graxos ômega-3, aspectos
nutricionais, saúde humana

ESTRESSE OCUPACIONAL EM ENFERMEIROS DE UM HOSPITAL GERAL
DA CIDADE DE TAUBATÉ
Teresa Celia de Mattos Moraes dos Santos
teresacelia@terra.com.br
Universidade de Taubaté - UNITAU
Orientador: Prof.ª Nancy Julieta Inocente
O estresse é toda capacidade de adaptação do indivíduo frente a um novo desafio, onde
o organismo responde a nível físico e psíquico, persistindo o estímulo estressor, o
organismo entra em fase esgotamento. O objetivo deste trabalho foi avaliar o nível do
estresse dos enfermeiros. O estudo foi desenvolvido com 13 enfermeiros que trabalham
em um hospital geral do Vale do Paraíba Paulista. Para a coleta de dados foram
utilizados dois questionários: Questionário de Identificação da Amostra contendo dados
sócio demográficos e Questionário de Esforço e Recompensa no Trabalho-ERI. Os
resultados acusaram que (84,62%) da população pesquisada são mulheres enquanto a
faixa etária variou de 27 a >40 anos. Quanto ao esforço e recompensa a classificação
dos riscos (76,92%) apresentam risco leve e (23,08%) estão fora de risco. Quanto ao
supercomprometimento no trabalho a classificação dos riscos (69,23%) apresentam
risco moderado, (23,08%) risco leve e (7,69%) risco leve. Pode-se observar que 100%
dos enfermeiros que participaram da pesquisa apresentam risco ao estresse. Os
enfermeiros devem discutir sobre a importância da identificação da problemática no
meio hospitalar, bem como o planejamento e implantação de programas de promoção da
saúde, segurança e qualidade de vida.
Palavras-chave: Estresse ocupacional. Enfermeiros

BIOLÓGICAS:
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA EM UM ESTUDO COMPARATIVO ENTRE O
PROCESSO CERVEJEIRO CONVENCIONAL E DE ALTAS DENSIDADES
André Alves Prado
prado@debiq.eel.usp.br
Universidade Federal de Itajubá
Giuliano Marcelo Draggone Melnikov
João Batista de Almeida e Silva
Daniel Pereira da Silva
Orientador: Prof. Dr. Jamil Haddad
Este trabalho pretende demonstrar alguns resultados obtidos em análise laboratorial
demonstrando o consumo de energia para produção de cerveja utilizando o processo
convencional comparado com o processo conhecido como altas densidades (High
Gravity Brewing). O presente estudo foi desenvolvido em uma instituição pública de
ensino superior, a Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo,
ocasião em que foi realizado o balanceamento da linha de produção de uma microcervejaria. Processos cervejeiros são freqüentemente mencionados como um exemplo
típico e convencional de biotecnologia. No entanto, devido ao aumento da demanda e
necessidade de maior produtividade e qualidade do produto obtido, estudos têm sido
realizados nas diversas etapas de produção. A tecnologia de altas concentrações iniciais
de açúcares consiste no preparo e fermentação de mosto concentrado com conseqüente
diluição do produto, visando maior produtividade e eficiência com mínimos custos de
produção. Deste modo, entre as vantagens deste processo encontra-se a crescente
capacidade de produção de cerveja através de um uso mais eficiente das instalações
existentes na planta; com maior produção de álcool por unidade de extrato além de
redução de custos de energia, mão de obra e efluentes. Algumas literaturas citam uma
redução de 14% no consumo de energia quando no aumento na concentração do mosto
de 12° P para 15º P. No entanto, algumas desvantagens têm sido encontradas, como a
diminuição do desempenho da levedura na etapa de fermentação, prejudicando em parte
a produtividade do processo em concentrações muito elevadas. Entretanto, estas
desvantagens não implicam na qualidade da cerveja, ou seja, não há prejuízos nas
características típicas da cerveja quanto ao sabor.
Palavras-chave: Consumo de Energia - Processo Cervejeiro - Cervejas de Altas
Densidades - Produção de Cervejas

ALTERNATIVAS DE APROVEITAMENTO DOS ALIMENTOS PARA QUE
FIQUEM MAIS NUTRITIVOS COM MAIOR QUALIDADE.
Sylvia Helena Espindola Salles
shsalles@yahoo.com.br
Liceu Coração de Jesus
Iara Ribeiro Dias

Orientador: Prof. Marcos Roberto Furlan
Dentro das necessidades básicas em que o homem precisa para sobreviver é a
alimentação saudável e com qualidade, porém a cada ano que passa a população carente
fica mais distante desses direitos que deveriam ser oferecidos pelo poder público. Uma
maneira de tentar equilibrar essa problemática não poderá ser de outra forma se não
através da educação. O trabalho foi desenvolvido entre pais e alunos da escola rural do
B. Pouso Frio do município de Taubaté/SP, objetivando trazer ao conhecimento de
todos formas alternativas de aproveitar melhor os alimentos para que fiquem mais
nutritivos e ao mesmo tempo obter maior qualidade. Foram feitas trocas culinárias com
plantas espontâneas comestíveis e comidas alternativas como: Salada de capuchinha
com as folhas, flores e tomatinhos cereja, patê com os talos que sobraram das verduras
que foram utilizados o preparo das comidas, charuto de pariparoba ou capeba recheados
com arroz e cenoura, torta de beldroega, caruru e serralha farofa de casca de banana,
doce de casca de melancia, doce de casca de abacaxi com côco, arroz com jambú, suco
de melancia com hortelã, suco de abacaxi, brócolis e hortelã, suco de capim-limão,
couve e hortelã e um alimento preparado pelos pais: salada de mentruz, broto-de-bambú
e caruru. Os alimentos foram colhidos na horta da escola que os próprios alunos
fizeram, sendo demonstrado a eles que os alimentos quando bem preparados e com
imaginação podem ser muito nutritivos e saudáveis evitando muitas doenças sérias que
são causas pela alimentação sem qualidade. O encerramento do momento foi feito com
a degustação de todas as comidas e agradecimentos a todos que colaboraram e
participaram.
Palavras-chave: Alimentos, nutrição, plantas espontâneas comestíveis

ASPECTOS BIOTECNOLÓGICOS NA PRODUÇÃO DE
RIBONUCLEOTÍDEOS COM IMPORTANTES FUNÇÕES BIOLÓGICAS
Juan Daniel Rivaldi
danielrivaldi@hotmail.com
Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP
Orientador: Prof. Silvio Silvério da Silva
A busca por novas soluções na área terapêutica e indústria alimentícia, estimula a
geração crescente de estudos sobre a produção biotecnológica de moléculas bioativas.
Ribonucleotídeos, componentes principais do ácido ribonucléico (RNA), são moléculas
bioativas consideradas excelentes potenciadoras de sabor com propriedades funcionais e
nutracêuticas, o que lhes confere elevada importância na indústria de alimentos. Os
ribonucleotídeos e seus derivados, os nucleosídeos, possuem propriedades terapêuticas
como também efeitos imunoestimuladores de extensa utilização na indústria
farmacêutica. Novas alternativas para sua produção incluem a utilização de resíduos
agroindustriais e novas cepas microbianas. O presente trabalho descreve em forma
breve os fatores relacionados à função biológica e importância dos ribonucleotídeos,
assim como métodos aplicáveis na produção biotecnológica destas biomoléculas a partir
de resíduo agroindustrial. Palavras-chave: ribonucleotídeos; funções; microrganismos;
produção. Agradecimentos: CAPES, CNPq
Palavras-chave: ribonucleotídeos; funções; microrganismos; produção.

PRODUÇÃO ENZIMÁTICA DE XILITOL: UMA TECNOLOGIA
EMERGENTE
Ricardo de Freitas Branco
ricardo@debiq.eel.usp.br
Escola de Engenharia de Lorena - Universidade de São Paulo
Rodolpho Rodrigues Fonseca
Júlio César dos Santos
Orientador: Prof. Sílvio Silvério da Silva
O xilitol é um açúcar-álcool que apresenta diversas propriedades de grande interesse
para as indústrias alimentícia, odontológica e farmacêutica. O mesmo pode ser utilizado
como adoçante por indivíduos diabéticos, pois seu metabolismo independe de insulina.
A presença de xilitol nas mucosas da via respiratória e na epiderme dificulta a adesão de
microrganismos patogênicos e desta maneira previne doenças como colite
pseudomembranosa, otites e cárie. Este poliálcool é tradicionalmente produzido em um
processo químico sob condições extremas de pressão e temperatura e que demanda
extensivas etapas de purificação tanto da matéria-prima como do efluente produzido.
Estes fatos motivaram a busca de uma rota alternativa de obtenção de xilitol. Dentre as
opções da época a via microbiológica foi apontada como sendo a mais promissora, uma
vez que nesta pode-se trabalhar sob condições amenas de pressão e temperatura e não há
necessidade de uma elevada purificação da matéria-prima. Esta via, entretanto, resulta
no inevitável desperdício de parte do substrato em diferentes rotas metabólicas e,
também, em baixas produtividades. Uma alternativa interessante, a este processo é a via
enzimática de produção, pois neste bioprocesso existe a possibilidade de se obter um
maior rendimento em xilitol e em um aumento substancial da produtividade, uma vez
que o bioprocesso enzimático não apresenta dificuldades com transferência de massa e
nem há o desvio do substrato para outros subprodutos. Com os resultados gerados
nestes estudos, buscaremos o aprofundamento sobre processos multi-enzimáticos e o
estabelecimento das bases de conhecimento necessárias para a futura viabilização de
uma tecnologia nacional de produção enzimática de xilitol. AGRADECIMENTOS:
FAPESP, CNPq e CAPES.
Palavras-chave: Xilitol, processos biotecnológicos, enzimas, novas tecnologias

“APLICAÇÃO DE UM PLANEJAMETO FATORIAL COMO ESTUDO
PRELIMINAR NA PRODUÇÃO DE MOSTOS CERVEJEIROS UTILIZANDO
COMO ADJUNTO DE MALTE O ARROZ PRETO IAC 600 (ORYSA SATIVA)”
Claudio Marcelo de Andrade
clmarcelo@yahoo.com.br
Escola de Engenharia de Lorena – EEL/USP
Cleber Mateus Tomazi
Giovani Brandão Mafra de Carvalho
Orientador: Prof. João Batista de Almeida e Silva
Recentemente iniciou-se pela primeira vez o cultivar de uma variedade exótica de arroz
preto no Brasil. A variedade é originária da China, e foi adaptada ao solo brasileiro pelo
Instituto Agronômico – Pólo Regional de Pindamonhangaba, SP. Esta variedade,
comparada com o arroz tradicional, possui mais proteínas e fibras, dez vezes mais
compostos fenólicos, além de maciez e aroma e sabor acastanhados. Embora o uso de
arroz seja comum, a utilização da variedade do arroz preto, além da novidade, poderá
proporcionar a obtenção de cervejas com características especiais, pois a alta quantidade
de compostos fenólicos e a pigmentação natural contida no arroz preto poderão
contribuir para a produção de uma cerveja de coloração escura e leve, um diferencial a
ser explorado principalmente pelas microcervejarias. Primeiramente um estudo
granulométrico do arroz foi efetuado. Os grãos foram moídos em liqüidificador em três
diferentes tempos, 2, 3 e 5 minutos para posteriormente passarem por um conjunto de
peneiras vibratórias. Baseado no rendimento de moagem em farinha foram obtidos
33,29% e 18,01% para os tempos de 5 e 2 minutos respectivamente. Desta forma estes
dois tempos foram escolhidos para fazer parte da matriz fatorial além massa de arroz,
tempo de mosturação e agitação. Um fatorial completo 24 foi conduzido a fim de
investigar as influencias destes fatores durante a mosturação. As respostas foram
analisadas em forma de extrato aparente ºP, automaticamente através de um Beer
Analyzer DSA 5000 (ANTON – PAAR, Austria). A melhor condição obteve um
rendimento de 16,72ºP. Entretanto o modelo sugeriu que as melhores respostas foram
obtidas quando o nível baixo estava operando. Através da ANOVA, verificou-se que
agitação e o efeito combinado do tempo de mostura e agitação foram significativos ao
nível de 95 e 90% respectivamente.
Palavras-chave: cerveja, mosturação, arroz preto, planejamento de experimentos

CARACTERIZAÇÃO MITÓTICA DE PTERODON EMARGINATUS VOGEL
Rafael Cypriano Dutra
rafaelcdutra@gmail.com
Faculdade de Farmácia e Bioquímica da Unversidade Federal de Juiz de Fora
Pâmela Souza Silva
Lyderson Facio Viccini
Orientador: Profª Nádia Rezende Barbosa
Pterodon emarginatus é nativa dos cerrados brasileiros. Na medicina popular, é
empregada como analgésica, anti-reumática e antiinflamatória. Do ponto de vista
citogenético, os estudos existentes limitam-se à determinação do número
cromossômico. O objetivo deste trabalho foi caracterizar os cromossomos mitóticos da
espécie P. emarginatus. As sementes foram coletadas em Três Marias/MG e depositadas
no Herbário CESJ/UFJF (n°48077). A análise citogenética foi realizada utilizando-se
meristemas radiculares, os quais foram submetidos a bloqueios celulares que
consistiram na submersão em 8-HQ 2uM, durante 2-8h a 28ºC. Após o tratamento, as
raízes foram fixadas em acido acético: metanol (1:3, v/v) por 24h e armazenado à
temperatura de -20ºC. As raízes foram digeridas, novamente fixadas e armazenadas a 20ºC até a análise. Para a confecção das lâminas, as raízes foram hidrolisadas à
temperatura ambiente, seguida por dissociação celular. As lâminas foram coradas com
Giemsa e analisadas sob microscópio de luz. As células que apresentaram cromossomos
bem espalhados e com nível de condensação desejável foram capturadas por uma
câmara de vídeo acoplada ao microscópio, digitalizadas e analisadas por meio do
programa Image-Proplus. O tratamento com 8-HQ 2uM por 6h foi o mais eficiente para
contagem do número cromossômico de 2n=16. Através da visualização de
aproximadamente 10 metáfases foram realizadas medidas dos cromossomos metafásicos
demonstrando um cariótipo unimodal para a espécie, cujo tamanho cromossômico
variou de 1,5-2,3um, constituindo em sua maioria de cromossomos metacêntricos. Este
foi o primeiro trabalho de caracterização mitótica para o gênero Pterodon. A aplicação
de outras técnicas citogenéticas, como bandeamento cromossômico, permitirão uma
melhor delimitação da espécie dentro do gênero, visto que a mesma apresenta um
grande número de sinonímias.
Curso Outros: Imunologia e Genética/ Biotecnologia

XILITOL: UM POLI-ÁLCOOL COM PROPRIEDADE ANTI-ADERENTE
SOBRE PSEUDOMONAS AERUGINOSA
Aline Siqueira Ferreira
alinefarm@gmail.com
Escola de Engenharia de Lorena – EEL / USP
Nádia Rezende Barbosa
Jorge Luiz Rosa
Orientador: Prof. Silvio Silvério da Silva
O xilitol é um poli-álcool com promissoras aplicações na área médico-farmacêutica e
suas utilizações mais estudadas estão relacionadas ao controle de crescimento
microbiano. Carboidratos são moléculas de grande potencial para este emprego, visto
que estes são considerados seguros e não são imunogênicos. Pseudomonas aeruginosa é
um bacilo Gram-negativo associado a infecções humanas diversas. Neste trabalho, foi
avaliada in vitro a atividade anti-aderente do xilitol sobre o bacilo Pseudomonas
aeruginosa. Para verificar a atividade anti-aderente, o crescimento microbiano foi
avaliado, após incubação da bactéria a 37ºC por 24 horas, no meio de cultivo e também
no corpo de prova contendo xilitol (1; 2,5; 5 e 10%, p/v). Foram realizados controles:
positivo (glicose 5%) e negativo (corpo de prova em meio de cultivo sem xilitol). Os
resultados foram avaliados pela contagem de colônias bacterianas em placa de Petri
(expressa em UFC/mL). Os corpos de prova submetidos aos diferentes tratamentos
foram avaliados em microscópio eletrônico de varredura (MEV). O xilitol não inibiu o
crescimento de Pseudomonas aeruginosa no meio de cultivo após incubação adequada.
Houve diferença estatisticamente significativa entre o número de colônias bacterianas
desprendidas do corpo de prova incubado com glicose 5% comparado com aqueles
incubados com xilitol 1%; 2,5; 5 e 10%, p/v) (p = 0,01; 0,007; 0,03 e 0,014,
respectivamente – teste não paramétrico Tamhane‟s). Estes dados foram confirmados
pela visualização dos corpos de prova em MEV, nos quais foi encontrado um número
significativo de células naqueles incubados com glicose 5% e ausência de células nos
incubados na presença de xilitol em todas as concentrações testadas. Portanto, foi
caracterizada a propriedade anti-aderente do xilitol sobre a bactéria Pseudomonas
aeruginosa, embora esta não seja dose-dependente.
Palavras-chave: xilitol; propriedade anti-aderente; Pseudomonas aeruginosa.

CONCENTRAÇÃO E SEPARAÇÃO POR ELETROFORESE DA MANGANÊS
PEROXIDASE PRODUZIDA POR CERIPORIOPSIS SUBVERMISPORA
Hévila Brognaro dos Santos
hbrognaro@debiq.eel.usp.br
Escola de Engenharia de Lorena EEL / USP
Orientador: Prof.ª Adriane M. F. Milagres
O extrato enzimático contendo Manganês Peroxidase foi clarificado a partir do tratado
com carvão ativado com 7,8% de carvão em pH 4,4. Devido às enzimas, obtidas por
processos fermentativos, geralmente se encontrarem bastante diluídas no meio de
cultivo, após o tratamento com carvão ativado, as enzimas foram concentradas através
da eluição do extrato clarificado em uma coluna de troca iônica com a resina DEAEsepharose. A resina foi equilibrada com tampão acetato de sódio 50 mM em pH 4,5,
sendo posteriormente eluída com alta força iônica (NaCl 0,2 M), de modo que toda
proteína saia da coluna em uma pequena fração e seja concentrada. No final, ao extrato
concentrado foi realizada uma eletroforese com o objetivo de se encontrar o perfil
protéico do fungo sob determinada situação fisiológica.
Palavras-chave: Coluna de troca ionica, eletroforese, manganes peroxidase,
Ceriporiopsis subvermispora
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Enzimas são catalisadores biológicos específicos, que aumentam a velocidade das
reações bioquímicas e são classificadas de acordo com a reação específica que
catalisam. As xilanases são produzidas e excretadas por microrganismos durante a
biodegradação de materiais lignocelulósicos, hidrolisando a cadeia da hemicelulose.
Dentre as isoenzimas produzidas são descritas as xilanases das famílias 10, com alta
massa molar e ponto isoelétrico (pI) ácido; e da família 11, com massa molar abaixo de
30 kDa e pI básico. Xilanases estão sendo cada vez mais aplicadas em diferentes setores
industriais, por atuarem numa ampla faixa de pH e temperatura e apresentarem boa
estabilidade. Na indústria de celulose e papel, o uso de xilanases pode reduzir as
quantidades de compostos organoclorados utilizados para o branqueamento da polpa,
diminuindo a toxicidade dos efluentes gerados. Na indústria de alimentos e bebidas, as
xilanases, associadas a outras enzimas, mostram um efeito sinergístico que é vantajoso
sob os aspectos de rendimento, operacionalidade e qualidade do produto final. Auxiliam
na clarificação de vinhos, reduzindo a concentração de β-glicanas, que aumenta a
viscosidade dos mostos e prejudicam a etapa da filtração. A redução na concentração de
glicanas, também pode aumentar a estabilidade do mosto cervejeiro ao resfriamento. Na
indústria de panificação, as xilanases vêm sendo usadas sobre as arabinoxilanas,
melhorando o manuseio da massa e permitindo a obtenção de um produto final com
maior volume e melhor estrutura de miolo. O aumento na digestibilidade de rações
animais é um processo que pode ser obtido pela aplicação das xilanases, juntamente
com outras hemicelulases, uma vez que a hemicelulose é uma fibra insolúvel, e a sua
ingestão, na forma integral, possui pouco valor nutricional para os animais ruminantes.
Além disso, têm-se relatos da aplicação de xilanases na extração de café, de amido, de
flavorizantes, de pigmentos e de óleos.
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