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A P R E S E N T A Ç Ã O 

 

O Seminário de Pesquisa da Estácio e a Jornada de Iniciação Científica da UNESA fazem parte de um elenco de 

atividades de estimulo à realização de pesquisas desenvolvidas na Estácio. 

O crescente significado desta iniciativa a incorporou à Semana Nacional e Ciência e Tecnologia, organizada pelo 

Ministério  de  Ciência,  Tecnologia  e  Inovação,  e  consequentemente  abriu  espaço  para  a  participação  de  outras 

instituições. Resultou que, para a edição de 2014, foram recebidas contribuições de 67 Instituições de Ensino Superior de 

22 estados da Federação, advindas de 72 cursos de graduação e pós‐graduação. A avaliação dos resumos foi realizada por 

313 professores integrantes do corpo editorial distribuídos por 37 Instituições de Ensino Superior. Trata‐se de um evento 

que,  por  sua  abrangência  acadêmica,  oportuniza  que  uma mesma  temática  seja  investigada  com  distintos  olhares  e, 

portanto, alimentando uma visão plural da atividade de pesquisa e consequentemente atendendo, de fato, a um dos seus 

objetivos. 

Esta  dimensão,  sem  dúvida,  ratifica  o  acerto  da  decisão  de  promover  o  evento,  no  entanto,  o  eloquente 

testemunho  dos  avaliadores  do  corpo  editorial  a  respeito  da  evolução  no  padrão  da  qualidade média  dos  resumos 

encaminhados, representa o mais forte estímulo a prosseguirmos nesta trilha. 

A participação dos ilustres cientistas Professores Sergio Mascarenhas de Morais e Roberto Mendonça de Faria 

nas palestras de abertura em 2013 são testemunhos vivos do significado do evento. Em 2014, estamos sendo brindados 

na abertura pelo Professor João Fernando Gomes de Oliveira, ativo pesquisador que associa uma exitosa carreira docente 

com  uma  sólida  atuação  com  empresas,  sendo  atualmente  diretor  presidente  da  Empresa  Brasileira  de  Pesquisa  e 

Inovação  Industrial  (EMBRAPII)  e  representante  da  Comunidade  Científica  no  Conselho  Superior  da  Coordenação  de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

A  realização  do  Seminário  de  Pesquisa  da  Estácio  e  da  Jornada  de  Iniciação  Científica  da UNESA  reforça  o 

permanente compromisso da Estácio em promover e divulgar as atividades de pesquisa, bem como incitar a interação em 

ciência, tecnologia e inovação entre alunos e professores, tanto da graduação como da pós‐graduação. 

Outubro/2014. 

 

Ronaldo Mota 
Diretor Corporativo de Pesquisa – Estácio 

Reitor – Universidade Estácio de Sá 

 
Luciano Vicente de Medeiros 

Diretor de Pesquisa Aplicada ‐ Estácio 
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C O M I S S Ã O  O R G A N I Z A D O R A 
Seminário de Pesquisa da Estácio 

 
 

Luciano Vicente de Medeiros, DSc 
Bruno Cavalcante di Lello, DSc 

Christiano Bittencourt Machado, DSc 
Dayse dos Santos Bastos, DSc 
Heline Costa Soares, DSc 

Mariana dos Passos Ribeiro Pinto Basilio de Oliveira, MSc 
Regina Braga de Moura, DSc 

 

Apoio técnico administrativo: 

Alessandra Resende Batista Fraga 
Marcelo Teixeira da Silva 

Maria Ivone Benevenuto Jardim 
Patrícia Ferreira Cardoso 
Renato Paes de Souza 

Valéria Goytacazes Coutinho 
Vanessa de Oliveira Falcão 

 

 

C O M I T Ê  I N S T I T U C I O N A L  D E  I N I C I A Ç Ã O  C I E N T Í F I C A 
Universidade Estácio de Sá 

 
 

Vinicius da Silva Scarpi (Vice‐Reitoria de Graduação) 
Aluisio Gonçalves de Castro Mendes (Ciências Jurídicas) 

Beatriz Schmidt de Araújo (Comunicação e Artes) 
Fernando Hideo Fukuda (Tecnologia da Informação) 

Juarez Jonas Thives Junior (Gestão e Negócios) 
Isabela das Neves Rôças Siqueira (Saúde) 

Luciana de Paula Lima Schmidt de Andrade (Saúde) 
Luciano Vicente de Medeiros (Exatas e Engenharia) 

Luiz Antônio Monteiro Campos (Saúde) 
Paula Aballo Nunes Machado (Saúde) 
Regiane Burger (Exatas e Engenharia) 

Regina Braga de Moura (Saúde) 
Rita de Cassia Pereira Lima (Educação e Licenciaturas) 

Vicente de Paula Barreto (Ciências Jurídicas) 
 

Comitê Externo: 

Ana Canen (Educação e Licenciaturas – UFRJ) 
Andrea França Martins (Comunicação – PUC‐RJ) 

Margarida Maria Lacombe Camargo (Ciências Jurídicas ‐ UFRJ) 



C O R P O    E D I T O R I A L 
 

DOCENTES ESTÁCIO 
Adriana Sartorio Ricco ‐ FESV 
Albertina Antonielly S.ousa ‐ ESTÁCIO FIC 
Alessandra D Avila Scherer ‐ FESSC 
Alexandra Alencar Siebra ‐ ESTÁCIO FIC 
Alexandre Fernandes Dantas ‐ UNESA 
Alexandre Oliveira Soares    ‐ FESBH 
Alice Ferreira Souza ‐ UNESA 
Aline Maria Barbosa Domicio ‐ ESTÁCIO FIC 
Aline Montenegro Magalhaes ‐ UNESA 
Aline Silva Correa Maia Lima ‐ FESJF 
Aline Vilhena Lisboa ‐ UNESA 
Aluísio Goncalves de Castro Mendes ‐ UNESA 
Alzira Batalha Alcantara ‐ UNESA 
Amaury Gurgel Neto ‐ ESTÁCIO FIC 
Ana Carolina Barbosa Pereira ‐ ESTÁCIO FIC 
Ana Claudia Camargo Campos ‐ FESGO 
Ana Claudia Sierra Martins ‐ FESJF 
Ana Luiza da Gama E Souza ‐ UNESA 
Ana Shirley de Franca Moraes ‐ UNESA 
Ananda K. da C. Nascimento ‐ ESTÁCIO FIR 
Anchyses Jobim Lopes ‐ UNESA 
Andre Luis Soares Smarra ‐ UNESA 
Andre Peixoto de Souza ‐ ESTÁCIO CURITIBA 
Andrea Soutto Mayor ‐ UNESA 
Andreia Silva Rodrigues ‐ ESTÁCIO FIB 
Andrine Nunes Uchoa Lima ‐ ESTÁCIO FIC 
Anselmo de Santana Souza ‐ ESTÁCIO FIB 
Antonio Augusto Gonçalves ‐ UNESA 
Antonio Carlos Magalhaes da Silva ‐ UNESA 
Antonio Cesar Galhardi ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Antonio Pereira Gaio Junior ‐ FESJF 
Arkeley Xenia Souza da Silva ‐ ESTÁCIO NATAL 
Arlindo Jose Freire Portes ‐ UNESA 
Barbara Gomes Lupetti Baptista ‐ UNESA 
Barbara Souza Lima ‐ FAC SÃOLUIS 
Beatriz Schmidt de Araujo ‐ UNESA 
Belisa Duarte R. de Oliveira ‐ ESTÁCIO FIR 
Benoni Cavalcanti Pereira ‐ ESTÁCIO FIR 
Bernardo Meyer ‐ FESSC 
Bianca da Silva Salmon Pompeu ‐ UNESA 
Bruno Stigert de Sousa ‐ FESJF 
Bruno Torquato de Oliveira Naves ‐ FESBH 
Camila A. Melo de Carvalho ‐ ESTÁCIO FAL 
Camila Cordeiro Dos Santos ‐ ESTÁCIO FIR 
Candida Maria N. de A. Moraes ‐ UNIBRATEC 
Carlos Alberto de Azevedo Ferreira ‐ UNESA 
Carlos Alberto Kelencz ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Carlos Alberto Lima de Almeida ‐ UNESA 
Carlos Bauer de Souza ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Carlos da F. Nadais ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Carlos Frederico M. Rizzi Cattani ‐ ESTÁCIO FIB 
Carlos Henrique Assunção Paiva ‐ UNESA 
Carlos Roberto Rodrigues Batista ‐ UNESA 
Carlos Soares Pernambuco ‐ UNESA 
Carolina Rosadas de Oliveira ‐ UNESA 
Carolina Souza Victor de Oliveira ‐ UNESA 
Cassia Fernanda D Bassan ‐ FAESO 
Cecilia Lobo Marreiro ‐ ESTÁCIO FIC 
Cecilia Souza Oliveira ‐ UNESA 
Christiano Bittencourt Machado ‐ UNESA 
Cibele Fernandes Dias Knoerr ‐ UNESA 
Clarissa Bastos Craveiro ‐ UNESA 
Clarissa B. Wandscheer ‐ ESTÁCIO CURITIBA 
Claudia Caminha Escosteguy ‐ UNESA 
Claudio Osnei Garcia ‐ ESTÁCIO FIB 
Claudio Pitassi ‐ UNESA 
Cleunice Do Carmo Coutinho ‐ UNESA 
Cresencio Silvio S. Salas ‐ ESTÁCIO CURITIBA 
Cristiane Corsini Medeiros Otenio ‐ FESJF 
Cristiane Moutinho L. de Melo ‐ ESTÁCIO FIR 
Cristiano Farias Coelho ‐ UNESA 
Cristina Gomes de S. Vale E Souza ‐ UNESA 
Dalmo Stutz ‐ UNESA 

Daniel Cirilo Suliano ‐ ESTÁCIO FIC 
Daniela Olimpio de Oliveira ‐ FESJF 
Danielly Cantarelli de Oliveira ‐ ESTÁCIO FIR 
David Fernandes Cruz Moura ‐ UNESA 
Dayse Coelho de Almeida ‐ ESTÁCIO FASE 
Debora Rodrigues Barbosa ‐ UNESA 
Denise Jorge Trindade ‐ UNESA 
Denise Maciel Ferreira ‐ FESV 
Djanira Luiza Martins de Sousa ‐ ESTÁCIO FIC 
Douglas Soares ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Durval Corrêa Meirelles ‐ UNESA 
Edna Raquel R. Santos Hogemann ‐ UNESA 
Edson Sidião de Souza Junior ‐ FESGO 
Eduardo L. V. de Freitas ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Eduardo Shimoda ‐ UNESA 
Edvaldo Antunes de Farias ‐ UNESA 
Elcio Correia de S. Tavares ‐ ESTÁCIO NATAL 
Elda Alvarenga ‐ FESVV 
Eliane Ferreira de Sousa ‐ FACITEC 
Elidio Vanzella ‐ UNIUOL 
Elizabeth Silaid Muxfeldt ‐ UNESA 
Elizangela Araujo P. Motta ‐ FAC SÃOLUIS 
Emerson Rodrigues Duarte ‐ FESJF 
Emilia Maricato Pedro Dos Santos ‐ FESJF 
Ervylene Trevenzoli de Sousa ‐ UNESA 
Estrella Dalva Benaion Bohadana ‐ UNESA 
Eveline Pinheiro Beserra ‐ ESTÁCIO FIC 
Fábio Ramôa Pires ‐ UNESA 
Fabio Sprada de Menezes ‐ FESSC 
Fabio Vidal Marques ‐ UNESA 
Fabricio Luiz Assini ‐ FESSC 
Fatima Cristina Alves de Araujo ‐ UNESA 
Felipe Campo Dall Orto ‐ FESV 
Fernanda Campos Machado ‐ FESJF 
Fernanda de Azevedo Lima ‐ ESTÁCIO FIR 
Fernanda Duarte L. Lucas da Silva ‐ UNESA 
Fernanda Lima Lopes ‐ UNESA 
Fernanda S. Rivabem ‐ ESTÁCIO CURITIBA 
Flávia Costa de Souza ‐ FESBH 
Flavia Graciela de Alcantara ‐ FESBH 
Flávio Rodrigues Ferreira Alves ‐ UNESA 
Francione O. Carvalho ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Francisco A. da C. Mendonca ‐ ESTÁCIO FIC 
Franklin L. Valverde ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Gabriela Baranowski Pinto ‐ FESBH 
Gil de Carvalho ‐ UNESA 
Gilvan Ferreira de Araujo ‐ FESBH 
Giovanna Barros Gonçalves ‐ FESJF 
Glaucia Pereira Braga ‐ UNESA 
Glaucio Dire Feliciano ‐ UNESA 
Gracieth Mendes Valenzuela ‐ ESTÁCIO ATUAL 
Guilherme B. Lucchesi ‐ ESTÁCIO CURITIBA 
Guillermo R. M. Cortes ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Gustavo Bezerra Do N. Costa ‐ ESTÁCIO FIC 
Gustavo de Conti T. Costa ‐ FESBH 
Gustavo Henrique Paschoal ‐ FAESO 
Helano Marcio Vieira Rangel ‐ ESTÁCIO FIC 
Helenice Maia Goncalves ‐ UNESA 
Heline Costa Soares ‐ UNESA 
Heloisa Maria Leiras Matos ‐ UNESA 
Helson Moreira da Costa ‐ UNESA 
Herbert Rodrigues Goulart ‐ FESJF 
Herbert Schutzer ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Ingrid Freire Haas ‐ FESBH 
Ingrid S. T. de Figueiredo ‐ ESTÁCIO FIC 
Ismenia de Carvalho Brasileiro ‐ ESTÁCIO FIC 
Ivo Renato Giroto ‐ UNESA 
Izabel Leventoglu ‐ UNESA 
Izabela Palitot da Silva ‐ FESJF 
Jackson da Silva Gullo ‐ FESSC 
Jaime Ribeiro Filho ‐ UNESA 
Jesiane de Souza Marins ‐ UNESA 
Joalede Goncalves Bandeira ‐ ESTÁCIO FIB 
Joao Antonio Pereira Correia ‐ UNESA 

Jorge Juan Zavaleta Gavidia ‐ UNESA 
Jose Belo Aragao Junior ‐ ESTÁCIO FIC 
José Brant de Campos ‐ UNESA 
Jose Cosme Drumond ‐ FESBH 
Jose de Souza Neto ‐ ESTÁCIO FIC 
Jose Pereira de Moura Neto ‐ ESTÁCIO FIB 
Jose Renato de Castro Pessoa ‐ UNESA 
Juliana Fernandes ‐ ESTÁCIO FIC 
Juliana Kelle de A. L. Neves ‐ ESTÁCIO FIR 
Juliana Mercia G. Vitorino ‐ ESTÁCIO FIR 
Juliette Marie M. R. Fernandes ‐ ESTÁCIO FIB 
Kariane Gomes Cezario ‐ ESTÁCIO FIC 
Katia F. O. Cabeça Neves ‐ ESTÁCIO FAMAP 
Klyvia Juliana Rocha de Moraes ‐ ESTÁCIO FIR 
Laelia Carmelita Portela Moreira ‐ UNESA 
Leandra Sobral Oliveira ‐ UNESA 
Leopoldo Penteado Nucci da Silva ‐ FESGO 
Liana Furtado Ximenes ‐ UNESA 
Livia Silva de Almeida ‐ ESTÁCIO FIC 
Lucia Emilia F. de Sousa Rebello ‐ UNESA 
Luciana Armada Dias ‐ UNESA 
Luciana de Paula L. S. de Andrade ‐ UNESA 
Luciana Guerim ‐ UNESA 
Luciana Lezira Pereira de Almeida ‐ UNESA 
Luciana Maria Borges da Matta Souza ‐ UNESA 
Luciane Monte Alto de Seabra ‐ UNESA 
Luciano Simões Oquendo ‐ ESTÁCIO FIC 
Luciano Vicente de Medeiros ‐ UNESA 
Lucimar Lacerda Machado ‐ FESBH 
Lucio Cesar Loyola ‐ FESV 
Luiz Alexandre da Silva Rosado ‐ UNESA 
Luiz Antonio F. Neto ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Magda Maria V. Gomes da Silva ‐ UNESA 
Manoel Gonçalves Rodrigues ‐ UNESA 
Mara Conceição Vieira de Oliveira ‐ FESJF 
Mara Vidigal Darcanchy ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Marcela Vicente V. A. Goncalves ‐ UNESA 
Marcelo Cunha Holanda ‐ ESTÁCIO FAP 
Marcelo Dos Santos Garcia Santana ‐ UNESA 
Marcelo Gomes da Costa ‐ UNESA 
Marcelo Pereira de Almeida ‐ UNESA 
Marcelo Prado Sucena ‐ UNESA 
Marcia Pereira de Oliveira ‐ UNESA 
Marcio Fritzen ‐ FESSC 
Marcio Goncalves ‐ UNESA 
Marcio Reis Pereira de Sousa ‐ UNESA 
Marcio Silveira Lemgruber ‐ UNESA 
Marco Aurelio Carino Bouzada ‐ UNESA 
Marcos Vinicius Mendonca Andrade ‐ UNESA 
Maria Alice de Faria Nogueira ‐ UNESA 
Maria da Graca de O. Carlos ‐ ESTÁCIO FIC 
Maria G. S. Valenzuela ‐ ESTÁCIO UNIRADIAL 
Maria Do Carmo L. da Silva ‐ ESTÁCIO FIR 
Maria Eliane Maciel de Brito ‐ ESTÁCIO FIC 
Mariana Cavaca Alves Do Valle ‐ FESBH 
Mariana Passos R. P. B. de Oliveira ‐ UNESA 
Marilza Sampaio Aguilar ‐ UNESA 
Marineide Meireles Nogueira ‐ ESTÁCIO FIC 
Maura Nogueira Cobra ‐ UNESA 
Mauricio Ademir S. de Matos ‐ ESTÁCIO FIR 
Mildred Ferreira Medeiros ‐ UNESA 
Monica Aparecida Schultz Neves ‐ UNESA 
Nelma Alves Marques Pintor ‐ UNESA 
Nilton Cesar da Silva Flores ‐ UNESA 
Nuno Manuel Frade de Sousa ‐ FESV 
Pablo Diego P. de Souza ‐ ESTÁCIO NATAL 
Patricia Fraga Rocha Rabelo ‐ ESTÁCIO FIB 
Paula Aballo Nunes Machado ‐ UNESA 
Paula Cristina de Almeida Rodrigues ‐ FESBH 
Paula de Castro Brasil ‐ UNESA 
Paula Ribeiro ‐ UNESA 
Paulo Gonzaga Mibielli de Carvalho ‐ UNESA 
Paulo Nazareno Maia Sampaio ‐ ESTÁCIO FIB 
Paulo Roberto da Costa Vieira ‐ UNESA 
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Pedro Alexandre N. Prestes ‐ ESTÁCIO SEAMA 
Petrucio Publio de P. Barbosa ‐ ESTÁCIO FAL 
Quiteria Clarice M. Carvalho ‐ ESTÁCIO FIC 
Raphael de Souza Pinto ‐ ESTÁCIO FAL 
Raul Murilo Chaves Curvo ‐ UNESA 
Regina Braga de Moura ‐ UNESA 
Regina Celi Pereira ‐ UNESA 
Renata Prado Alves Silva ‐ FESJF 
Renata Silva de Carvalho ‐ FESJF 
Renato Claudino ‐ FESSC 
Ricardo Finotti Leite ‐ UNESA 
Rita de Cassia Pereira Lima ‐ UNESA 
Roberta Juliano Ramos ‐ FESSC 
Roberto Paes de Carvalho Ramos ‐ UNESA 
Roberto Rodrigues B. T. Maciel ‐ ESTÁCIO FIB 
Robson da Cunha Santos ‐ UNESA 
Rodrigo Diaz de Vivar Y Soler ‐ FESSC 
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RESUMO
A análise direta do DNA tornou-se uma das mais poderosas ferramentas para identificação humana, sendo possível através dos marcadores 
genéticos, como os microssatélites Short Tandem Repeats (STRS) que estão disseminados pelo genoma humano. Dentre as utilidades dos 
microssatélites estão as inferências sobre as relações evolutivas entre populações, história demográfica de populações humanas e a determinação 
de parentesco ou relações entre indivíduos. O estudo das frequências alélicas, permite subsidiar análises estatísticas necessárias em estudos 
populacionais buscando a compreensão da formação nas populações brasileiras. Acredita-se que a população amapaense seja constituída pela 
interação de colonizadores europeus, ameríndios e africanos. O presente estudo tem como objetivo apresentar uma estimativa da contribuição 
das populações parentais africano, europeu e indígena obtida para uma amostra da população de Macapá, utilizando um kit comercial com 15 
marcadores genéticos STRs. Este estudo foi realizado empregando informações referentes aos perfis STR - autossômicos tabulados no banco de 
dados de casos de paternidade do Laboratório de Genética Forense da POLITEC-AP, com o intuito de avaliar a frequência alélica de 213 indivíduos 
que tiveram seu perfil genético analisado neste Laboratório. Foram amplificados 15 marcadores genéticos (D8S1179, D21S11, D7S820, CSF1PO, 
D3S1358, TH01, D13S317, D16539, D2S1338, D19S433, VWA, TPOX, D18S51, D5S818 e FGA). Através da análise interétnica de Macapá-AP. para as 
populações parentais, constatou-se uma influência de 46.7% para o componente europeu, 23.6% para o componente africano e 29.7% para o 
componente ameríndio. Outros estudos corroboram com o presente resultado, indicando que na região Nordeste do Brasil a contribuição 
africana é alta. Na região Norte o componente dos nativos americanos é pronunciado em relação as demais regiões, enquanto no Sul a influência 
nativa americana e Africana é reduzida em comparação com todas as outras regiões geográficas. Empregando este conjunto de marcadores, foi 
possível concluir através da frequência alélica em uma amostra da população de Macapá-AP a contribuição das três principais populações 
parentais presentes no território brasileiro (europeu, africano e índio) que está de acordo com os aspectos históricos e compatível com as demais 
populações brasileiras.
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RESUMO
O açaizeiro, palmeira nativa do estuário amazônico, produz um fruto o açaí do qual se extrai o vinho, polpa ou simplesmente açaí, como é 
conhecido na região, que pode ser ingerido sem acompanhamentos ou com farinha de mandioca, tapioca, peixe e camarão. O consumo do açaí é 
um hábito da população amazônica, em geral. Para os Amapaenses o açaí faz parte da sua identidade cultural e é um produto relevante para 
economia local, seu consumo é diário e a venda do produto se dá por meio de pequenos estabelecimentos comerciais conhecidos como 
batedeiras, que proliferam em diversos bairros da cidade. A demanda por açaí tem crescido gradativamente nos mercados nacional e 
internacional, devido seu caráter energético e nutritivo. No entanto, o fruto é extremamente manipulado durante toda cadeia de produção da 
polpa, o que propicia a presença de uma elevada carga microbiana, além do açaí poder ser contaminado por condições higiênico-sanitárias dos 
equipamentos, ambiente de processamento e dos manipuladores. O presente estudo tem como objetivo avaliar a qualidade do açaí vendido nas 
batedeiras do centro comercial de Macapá-AP. Foi realizado um estudo qualitativo, transversal e exploratório, através de análises laboratoriais 
em amostras de açaí e da água utilizada para seu preparo. As amostras foram avaliadas quanto ao número mais provável de coliformes totais e 
coliformes fecais utilizando-se a técnica dos tubos múltiplos (NMP). Foi estabelecido como critério a coleta de metade das amostras em 
batedeiras que utilizam água filtrada e aparentavam condições adequadas de higiene e a outra metade coletada de batedeiras que não utilizavam 
água filtrada e não aparentavam condições adequadas de higiene no momento do preparo. Os resultados obtidos na contagem de coliformes 
totais demonstraram que 70% das amostras apresentaram-se fora dos padrões determinados pela legislação federal apresentaram contagem 
maiores 1,1 x 103 NMP/ml e  confirmando a presença de coliformes fecais com resultados acima dos padrões estabelecidos pelo regulamento que 
preconiza valor máximo de 10²NMP/ml. Foi observado que os 30% de amostras que se encontraram dentro dos padrões estabelecidos pela 
legislação e a amostra que apresentou valor referente 2,4x102 NMP/ml faziam parte do grupo de cinco amostras coletadas de batedeiras que 
utilizavam água filtrada e aparentavam condições de higiene adequadas no momento do preparo. Evidenciando que as condições higiênicas 
adequadas, nas etapas de processamento do açaí e um importante fator de manutenção da qualidade do produto final. Na análise da água 
utilizada para o preparo do açaí 40% das amostras apresentaram presença de coliformes fecais estando fora dos padrões estabelecidos, cujo 
padrão é ausência. As 4 amostras de água com presença de coliformes fecais foram utilizadas para o preparo das amostras de açaí que 
apresentaram presença de coliformes fecais acima de 1,1x 103 NMP/ml. Demonstrando que a contaminação da água é um dos fatores de 
contaminação do açaí consumido em Macapá.  Conclui-se que as amostras de açaí vendidas no centro comercial de Macapá apresentaram 
resultados insatisfatórios em sua maioria, evidenciando a baixa qualidade higiênico-sanitária do produto, provavelmente devido à contaminação 
da água e a falhas higiênicas durante o processamento e manipulação.
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RESUMO
A síndrome de burnout está relacionada ao estresse crônico ocupacional, caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e baixa 
realização profissional. Acomete principalmente profissionais em áreas com grande envolvimento interpessoal, tais como policiais, enfermeiros e 
professores. A síndrome está associada a alterações fisiológicas desconhecidas do eixo hipotálamo-pituitária-adrenal (HPA) e consequentemente 
a desregulação do hormônio cortisol. O objetivo para esta revisão foi buscar semelhanças na amostragem, metodologia e resultados para tentar 
identificar padrões na associação da síndrome com alterações do cortisol. Trata-se de uma revisão literária, descritiva e integrativa composta por 
artigos publicados entre os anos de 1999 a 2012, através dos sites de bancos de dados Google Acadêmico, Scielo, MD Consult e Heath Advance. 
Através dos critérios de inclusão oito artigos foram analisados, dos quais sete sugeriram haver tal associação. Os resultados dos estudos 
mostraram-se divergentes em vários pontos e a não associação da síndrome de burnout com alterações do cortisol foi a relacionada como fato 
principal. Entretanto, dos sete artigos selecionados houve concordância com a relação entre o sintoma da exaustão emocional e os níveis de 
cortisol podendo ser um aspecto norteador de novas pesquisas. Conclui-se que é perceptível através da literatura que a fisiopatologia da 
síndrome de burnout necessita ser mais explorada para ser esclarecida. É conhecido que os sintomas que afetam praticamente todos os sistemas 
do corpo tem relação com eixo HPA, porém há uma dificuldade em definir tal relação. Através desta revisão notou-se que diferentes amostras e 
metodologias foram utilizadas em estudos no decorrer dos anos para tentar achar respostas plausíveis sobre tema, mas a divergência perdura. 
Uma das poucas concordâncias entre os estudos é a relação, mesmo que indefinida se negativa ou positiva, dos níveis do hormônio cortisol com o 
sintoma da exaustão emocional. Sugere-se que mais estudos que relacionem os sintomas e os níveis de cortisol pontualmente em um dado 
momento sejam desenvolvidos. Avaliar as alterações fisiológicas no momento mais expressivo dos sintomas parece mostrar resultados mais 
significativos e um direcionamento maior para o esclarecimento da síndrome.
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RESUMO
A Doença Renal Crônica é um problema de Saúde Pública e as calcificações extraesqueletais, sobretudo vasculares, prevalentes em pacientes com 
esta patologia, constituem um inquestionável fator de risco a óbito por evento cardiovascular. No último Censo publicado pela Sociedade 
Brasileira de Nefrologia, em 2011 haveria no Brasil 91.314 indivíduos em regime dialítico. O medicamento utilizado no tratamento de desordens 
ósseas em pacientes renais é indicado como risco a tais calcificações. O objetivo da pesquisa foi avaliar as variações no risco de doença arterial 
coronariana em pacientes hemodialíticos usuários ou não do medicamento utilizando o escore de Framingham. Trata-se de um estudo de coorte, 
retrospectivo realizado no Centro de Nefrologia do Maranhão (CENEFRON-MA) no período de abril a maio de 2013. A coleta dos dados realizou-
se, após a apreciação pela comissão científica do centro, por meio de consulta ao prontuário digital do paciente fornecido pelo Software para 
Gestão de Centros de Nefrologia – Nefrodata ACD. O estudo consistiu na comparação de dois grupos (amostras): um de usuários e um de não 
usuários. O número de pacientes que aceitaram participar da pesquisa foi 97, dos quais 65 eram usuários do medicamento e 32 não usuários. Os 
critérios de inclusão foram ser paciente renal em regime dialítico, não possuir soropositividade para hepatites B, C e HIV e ser usuário do 
medicamento compondo assim o grupo alvo, para os componentes do grupo controle foram utilizados os mesmos critérios exceto o uso do 
medicamento. Os critérios de exclusão foram possuir idade inferior a 18 e ter ido a óbito durante o período da pesquisa. Os dados foram 
coletados em dois momentos sendo estes referentes ao mês de janeiro de 2012 e janeiro de 2013. As informações adquiridas foram: gênero, 
pressão arterial sistólica e diastólica anterior e posterior a hemodiálise, presença de diabetes e níveis de colesterol total e HDL. Os citados dados 
foram utilizados para gerar um índice através do Escore de Framingham para o risco de DAC (doença arterial coronária) num prospecto de 10 
anos. Dos 65 usuários de calcitriol, observou-se uma idade média de 50 ± 14, sendo a maior e menor idade encontrada 83 e 21 anos, 
respectivamente. Para o grupo de não usuários temos uma média de idade semelhante de 51 ± 14. Embora dentro do quadro prevalente 
divulgado no último Censo Publicado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN) a idade média dos pacientes em nosso estudo apresenta 
média levemente abaixo (50±14) das encontradas em outros estudos internacionais que apresentam médias de idade acima de 58 anos. Na 
comparação entre os grupos, levando em consideração apenas o ano de 2013, o grupo de indivíduos com pressões superiores a 140 mmHg foi 
maior em indivíduos não usuários (x2¬= 6,001 , p = 0,0143). Os achados referentes a variação no escore de risco, no percentual de risco 
cardiovascular, não demonstrou diferença significativa entre os grupos de usuários e não usuários de calcitriol apesar das divergências nos índices 
de pressão dos pacientes (p = 0,0143). Apesar de não se evidenciar diferença significativa quanto à variação no Escore de Framingham para DAC 
entre os grupos, o estudo mostrou comportamentos distintos quanto à pressão arterial nos grupos estudados, demonstrando uma disposição de 
pacientes com quadro indicativo de hipertensão maior entre não usuários do calcitriol. Quanto às demais características como Idade, Gênero, 
Diabetes, o estudo apresentou distribuição condizente com a literatura vigente. Essa pesquisa enfatiza a necessidade de mais estudos no Brasil 
referentes ao tema já amplamente abordado internacionalmente.
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RESUMO
A endometriose é o implante de estroma e/ou epitélio glandular endometrial em localização extrauterina, atingindo de 5% - 15% das mulheres no 
período reprodutivo e 3% - 5% na fase pós-menopausa, podendo comprometer diversos locais, entre eles ovários, peritônio, ligamentos 
úterossacros, região retro-cervical, septo reto-vaginal, reto/sigmoide, íleo terminal, apêndice, bexiga e uretere. Embora o diagnóstico definitivo 
da endometriose necessite de uma intervenção cirúrgica, preferencialmente por videolaparoscopia, diversos achados nos exames físicos, de 
imagem e laboratoriais já podem predizer, com alto grau de confiabilidade, que a paciente apresenta endometriose. O objetivo do trabalho foi 
realizar um levantamento das diferentes técnicas para o diagnóstico da endometriose. Trata-se de um estudo de aspecto bibliográfico com 
abordagens descritivas e quantitativas através do banco de dados do Google Acadêmico e da BVS (Biblioteca Virtual de Saúde). Utilizaram-se 
como descritores: diagnóstico clínico da endometriose, o que é endometriose e qual a causa da endometriose. Foram abordados e selecionados 
apenas achados na língua portuguesa e com o texto completo. O período da coleta realizou-se de janeiro de 2014 a maio 2014. Nos artigos 
encontrados, os autores caracterizaram que 95% das mulheres utilizaram a videolaparoscopia como diagnóstico definitivo, não descartando, 
portanto, os exames clínicos (sintomáticos: dor pélvica, aminorréia severa, infertilidade, dispareunia profunda ou assintomáticas), os por imagem, 
tais como Ressonância Magnética, Histeroscopia (sensibilidade e especificidade de 88,7%) e Ultrassonografia pélvica transvaginal (sensibilidade de 
94% e especificidade 98%) e os exames laboratoriais  (dosagens de marcadores como o CA-125, proteína C reativa e anticorpos anticardiolipina) e 
que por sua vez podem predizer com alto grau de confiabilidade que a paciente tem endometriose. Até o momento, nenhum marcador 
bioquímico pode ser considerado como de eleição para diagnóstico de endometriose, porém o CA-125, quando coletado no primeiro e segundo 
dia do ciclo menstrual, pode ser útil para o diagnóstico em estágio avançado, quando os valores ultrapassarem 100 UI/ml. E ainda, a 
endometriose pode ser classificada após a videolaparoscopia, de acordo com o tipo histológico dos implantes, se no peritônio, ovário ou septo 
retovaginal. A classificação mais utilizada é da American Society of Reproductive Medicine que gradua a endometriose em mínima (estagio I), leve 
(estágio II), moderada (estágio III) ou grave (estágio IV), pois é bastante útil na orientação pós-cirúrgico, principalmente quando se trata da 
infertilidade. Conclui-se que, apesar de existirem diferentes tipos de diagnósticos abordados por diferentes autores, 100% sugerem a associação 
dos exames de imagem e clínicos e a laparoscopia, que por sua vez já é utilizada para a realização da biópsia para confirmação da doença, onde 
apenas um não será suficiente para chegar a um diagnóstico preciso. E deve-se ressaltar que a endometriose causa um impacto sobre o bem-estar 
físico, mental e social, diminuindo significativamente a qualidade de vida das mulheres e por isso o quanto antes ser diagnosticado melhor.
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RESUMO
Sabe-se que a maternidade na segunda década da vida é especialmente penosa, frequentemente está associada com maior incidência de 
intercorrências obstétricas e maior risco de morbidade e mortalidade materna e fetal. Visto esse problema como casuística é importante ressaltar 
a investigação continua entre a correlação entre a mãe e seus períodos gestacionais tal como seu perfil hematológico, em estudos que 
contextualizem e exemplifiquem melhor esse contraste. A deficiência de ferro é o agravo nutricional mais prevalente no mundo, afetando 
principalmente lactentes, pré-escolares, adolescentes e grávidas. A principal consequência dessa deficiência é a anemia, que pode ser definida 
como uma redução anormal da concentração de hemoglobina no sangue em níveis menores que 11 g/dL. Trata-se de um estudo epidemiológico, 
e são levados em consideração os meses trabalhados para o levantamento de dados. Segundo as informações coletadas nesta pesquisa à partir do 
banco de dados do laboratório do Centro Clinico da Faculdade Estácio Seama, durante o período de Agosto à Dezembro de 2013, 18 (dezoito) 
gestantes realizaram coleta para exames da série vermelha. Desse total, 50% das pacientes encontravam-se com a concentração de hemoglobina 
abaixo do valor de referência preconizado pela OMS, ou seja, com a dosagem de hemoglobina inferior a 11 g/dL, caracterizando um quadro 
laboratorial de anemia. Analisando a distribuição mensal, observamos uma frequência maior no mês de outubro, cerca de (38%). A concentração 
de hemoglobina na maioria das gestantes (60%) encontram-se na faixa de 10,1 à 11,4 mg/dL. Quanto ao percentual do hematócrito, nota-se que 
7 (sete) das gestantes (40%) apresentavam valores inferiores a 34%, com uma variação de 34% à 45%. Analisando a faixa etária das gestantes 
anêmicas estudadas, calculada em anos, a média foi de 27, 3 anos com faixa etária distribuída de 20 aos 35 anos. O estudo verificou, por meio de 
análise estatística, que a prevalência de anemia em mulheres gestantes atendidas no centro clinico da Faculdade Estácio Seama é presente, sendo 
que cerca de mais de 50% das mulheres apresentaram níveis discrepantes e abaixo dos valores de referência de Hemoglina (Hb) e Hematócrito 
(Ht), estipulado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Das 18 pacientes atendidas, cerca de 3 apresentaram níveis de hemoglobina risco e 15 
em zonas limítrofes alarmante, ou seja, todas. Cerca de 14 pacientes apresentaram níveis de hematócrito baixo, configurando assim um nível de 
anemia carêncial considerável. Das gestantes, cerca de 11, são de idade entre 20-27 anos, definindo assim, que 61% ou a sua maioria, são de uma 
faixa etária jovem que também é a mais acometida. Sendo assim, esforços para o campo de tratamento das anemias entre gestantes deve ser 
tomado, em foco de sua casuística apresentar grande transtornos de saúde para esta população, já que é ratificado o risco a saúde mãe e filho.

Autor(es) Joaquim Amoras Amanajás Neto; Claude Porcy*

Palavra(s) Chave(s): distúrbios do sangue; carência nutricional; diagnóstico; ferro; ferritina

Titulo: Prevalência de anemia em gestantes atendidas no laboratório do Centro Clinico da Faculdade Estácio SEAMA em 
Macapá/AP no ano de 2013

Saúde

BiomedicinaVI Seminário de Pesquisa da Estácio 23



Curso: Ciências Biológicas

Centro Saúde

E-mail para contato: glauciodire@hotmail.com IES: UEZO / Rio de Janeiro

RESUMO
Em alguns países do Continente Americano, especialmente no Brasil, a Costus Spicatus (conhecida popularmente como cana do brejo) é usada na 
forma de infusão para o tratamento de doenças renais e com menor freqüência com a finalidade de diminuir níveis da glicemia sangüínea. 
Pertencente a lista do RENISUS (Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS), a Costus spicatus tem demostrado resultados que 
despertam o interesse pela investigação de suas propriedades farmacológicas. O presente estudo teve por objetivo avaliar os efeitos biológicos de 
um extrato aquoso liofilizado da Costus spicatus utilizando métodos in vitro e in vivo e faz parte do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação dos 
efeitos biológicos de produtos naturais e sintéticos”. Avaliando a atividade do extrato na fragilidade osmótica de hemácias de ratos Wistar foi 
possível observar efeitos que poderiam ser associados a propriedades farmacológicas. Durante os ensaios realizados, após incubação da fração 
sólida de hemácias de ratos Wistar com o extrato, e leitura em espectrofometria de absorbância, foi apresentado um efeito protetor nas 
concentrações de solução salina que induzem a hemólise. Outro método empregado foi a varredura em espectroscopia eletrônica de absorção 
em comprimentos de onda de 200nm a 1000nm. O extrato aquoso bruto da Costus spicatus e o extrato aquoso liofilizado da Costus spicatus 
tiveram seus picos de absorbância comparados com os resultados de extratos com espectro já identificados. Foi constatada uma possível 
presença de compostos fenólicos os quais apresentam picos de absorbância entre 260nm a 290nm o que corrobora com o efeito antioxidante e 
hematoprotetor verificado na curva de fragilidade osmótica.
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RESUMO
A crescente presença de animais errantes em áreas públicas tornou a preocupação por infecções parasitárias zoonóticas constante. Muitos 
parasitos intestinais que são hospedados em animais podem desenvolver em seres humanos. Destaca-se nesta paisagem a Larva Migrans Cutânea 
(Bicho Geográfico). O presente estudo visa preencher algumas lacunas sobre a ocorrência de parasitos no solo de praças públicas de Petrópolis 
através de levantamento de ovos e larvas de parasitos que ocorrem nas praças públicas escolhidas, identificando a espécie ocorre com maior 
frequência e qual das praças públicas apresenta um risco maior a população. Este estudo foi realizado em três praças públicas da cidade de 
Petrópolis, onde duas (Pç. Rui Barbosa; Pç. Prof. Pinto Ferreira) situam-se no centro da cidade, e a terceira no distrito de Itaipava, inserida dentro 
do Parque Municipal de Petrópolis. As coletas foram realizadas semanalmente entre os meses de abril e maio de 2014, sendo extraída uma 
amostra de solo por praça, próximo aos brinquedos. O material foi recolhido utilizado uma pá plástica com volume de aproximadamente 100 
gramas. Logo após a coleta as amostras foram acondicionadas em sacolas plásticas estéreis e encaminhas ao  laboratório da Universidade Estácio 
de Sá/ Unidade Petrópolis. Para o procedimento de análise cada amostra foi homogeneizada com 200 ml de água destilada. Utilizou-se a técnica 
de sedimentação espontânea de Hoffman et al. (1934) para análise do material, e após a sedimentação que durou uma hora foram 
confeccionadas três lâminas por cálice, coradas com solução de lugol. As lâminas foram observadas ao microscópio óptico pelo método de 
varredura pelas objetivas de 10X e 40X. Foram encontradas larvas de Ancylostoma sp. E Strongyloides sp  em todas as amostras analisadas. Este 
encontro reforça a presença de animais errantes nas praças, já que são encontradas nas fezes de cães e gatos. Os resultados permitem também 
deduzir sobre o potencial zoonótico destes parasitos, devido ao aspecto estrutural das praças que não possuem cercas, portões e grades para 
impedir o acesso de animais errantes. Pelos dados obtidos, pode-se sugerir que as praças que fazem parte do projeto mantêm o mesmo nível de 
risco para infecções parasitárias.
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RESUMO
A busca por alimentos de qualidade vem se tornando uma prática constante para o consumidor brasileiro. A necessidade de incorporar uma 
alimentação saudável e balanceada, principalmente como medida de preventiva primária para enfermidades como a obesidade e diabetes. Aliada 
a esta busca, ressalta-se a deficiente estrutura de saneamento básico em nosso país, permitido a disseminação de formas parasitárias entre a 
população.  O objetivo deste estudo foi verificar a ocorrência de  formas infectantes de enteroparasitas em alfaces (Lactuva sativa) da variedade 
crespa, comercializadas e consumidas em Petrópolis – RJ provenientes produtores da região. Para compor a metodologia  cada  pé da verdura, foi 
contabilizada como uma unidade amostral , sendo realizadas quatro coletas com intervalo de 15 dias entre elas, totalizando 36 amostras. As 
amostras  foram colhidas dos produtores e acondicionadas em sacolas plásticas estéreis e encaminhadas ao Laboratório de Ciencias Biológicas da 
Universidade Estácio de Sá/ Unidade Petrópolis. No laboratório cada amostra  foi desfolhada manualmente, obedecendo aos critérios de 
higienização na manipulação das amostras (uso de luvas estéreis). As folhas danificadas foram descartadas, e as folhas representantes das 
amostras foram recolocadas nas sacolas plásticas para que fossem lavadas com água destilada, em constante agitação dentro da própria sacola. 
Após a agitação, o liquido da limpeza foi transferido para cálice de sedimentação e para análise das amostras foi adotado o método de 
sedimentação espontânea. Após a sedimentação foram confeccionadas três laminas com o sedimento de cada amostra sendo estas examinadas 
com auxílio de microscópio óptico através de varredura. Foram encontradas as seguintes estruturas parasitárias: cistos de Entamoeba, ovos de 
Ascaris e; larvas de Strongyloides e Ancylostoma. Desta forma torna realmente necessária a boa sanitização dos alimentos que são consumidos 
crus, por serem veículos de formas parasitárias causadoras de doença.
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RESUMO
Os Pinguins de Magalhães da espécie Spheniscus magellanicus (FORSTER, 1781) são aves pertencentes à ordem dos Sphenisciformes, fazendo 
parte da família Spheniscidae. Ocorrem em toda a costa do sul da América do Sul, com pontos de reprodução no Chile, na Argentina e nas Ilhas 
Malvinas. Ao longo de sua evolução, os pinguins desenvolveram muitas adaptações à vida marinha, mas mesmo com todas as adaptações os 
Pinguins de Magalhães estão classificados desde 2004 pela IUCN (International Union for Conservation of Nature) como espécies quase 
ameaçadas de extinção. Só na costa sul brasileira, por exemplo, aparecem cerca de 30 carcaças por Km durante o ano. Durante os meses de 
janeiro a novembro/2013, foram resgatados e encaminhados para Clinica de Reabilitação de Animais Silvestres da Universidade Estácio de Sá 
(CRAS), cerca de 270 Pinguins de Magalhães, vindo a maioria da praia da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes/RJ, trazidos pela Patrulha 
Ambiental e pelo Parque Natural Municipal do Chico Mendes. Todos os animais passaram por um protocolo de alimentação na primeira semana 
de recuperação na clínica, sendo alimentados por sonda com soro caseiro alternado com uma mistura de peixe e complementos vitamínicos e 
proteicos, no mínimo 8 vezes ao dia. Após um período de aproximadamente quatro dias, era seguido o mesmo protocolo anterior de 
alimentação, sendo que, um peixe era oferecido no final do dia aos animais que já ficavam em pé ou com a cabeça levantada. Após a recuperação 
inicial dos animais, a alimentação oferecida variava de acordo com a disponibilidade de peixe, totalizando em torno de seis a oito sardinhas por 
dia. Como forma de auxiliar na investigação laboratorial desses animais, o objetivo desse trabalho foi determinar o perfil proteico sérico dos 
pinguins, sendo utilizados oito pinguins, independentes de idade e sexo, da espécie Spheniscus magellanicus (FORSTER, 1781), internados por 
períodos maiores que 15 dias na CRAS. Os animais utilizados no experimento haviam sido testados através de exames laboratoriais específicos, 
apresentando em sua maioria, resultados positivos para Aspergilose, Micoplasmose e Plasmodiose. Os pinguins foram submetidos a jejum por 
aproximadamente 15 horas e com o emprego de agulha e seringa estéril descartável de 3 ml, foram coletados de 2 a 3 ml de sangue da veia 
metatarsal medial, sendo acondicionado em tubos de vacutainer sem anticoagulante para o imediato encaminhamento ao Laboratório de 
Patologia Clínica da Universidade Estácio de Sá, onde foi mantido em banho-maria a 37ºC, durante cerca de uma hora, para em seguida ser 
centrifugado a 2500 rpm, por 10 minutos para obtenção do soro. Os soros foram coletados através do uso de pipetas automáticas de 100 
microlitros, e acondicionados em tubos de hemólise, devidamente identificados, os quais foram utilizados para as determinações bioquímicas das 
proteínas totais e albumina séricas, com uso da espectrofotometria e kits colorimétricos específicos da marca Labtest.  Os valores médios para as 
proteínas totais, albumina e globulinas foram respectivamente: 8,6 g/dL, 1,0 g/dL e 7,6 g/dL, com desvio padrão respectivamente de 0,70; 0,15 e 
0,75. Comparando os valores encontrados nos exames bioquímicos dos Pinguins de Magalhães da CRAS com os resultados de referência na 
literatura consultada, os animais apresentaram um quadro de hiperproteinemia, totalizando em média um valor em torno de 43% mais alto. É 
provável que a hiperproteinemia tenha sido causada pelo aumento na fração das globulinas, uma vez que os valores de albumina encontravam-se 
abaixo dos valores referenciais. Em termos interpretativos, conclui-se que a justificativa para a hiperglobulinemia observada nos pinguins do 
presente estudo está associada com doenças inflamatórias crônicas, provavelmente a aspergilose observada nestes animais.
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RESUMO
Os dípteros hematófagos de maior tamanho, alcançando até 2,5 cm, com corpo robusto e alguns com probóscida bem desenvolvida possuem  
aspecto que impõe respeito e temor. Atacam insistentemente o homem, os animais domésticos e silvestres, dentre primatas, roedores, jacarés, 
cobras, tartarugas e aves, principalmente durante as estações mais secas. São conhecidos mundialmente por sua picada dolorosa e por serem 
transmissores mecânicos e biológicos de diversos helmintos, vírus, bactérias e protozoários agentes etiológicos de doenças que podem afetar o 
homem e os animais silvestres e domésticos. O objetivo do trabalho foi averiguar quais as espécies de tabânidas estão presentes e aspectos da 
bionomia das espécies de tabânidas atraídas por isca animal equina na Ilha da Marambaia, Rio de Janeiro, Brasil. Durante os meses de outubro a 
dezembro de 2013 foram realizadas coletas de tabânidas por meio de rede entomológica em uma área de ecótono entre a floresta atlântica e 
campina, próxima a um charco. O animal equino permanecia amarrado durante todo o dia e noite em regime de pastejo contido. As capturas 
foram feitas a partir da 05:00hs e se continuou durante o dia até por volta das 20:00hs.  Foram capturadas por meio de rede entomológica no 
período estudado, atraídas por isca animal equina, 630 espécimes de tabânidas pertencentes a 19 espécies em 9 gêneros, sendo que as mais 
abundantes foram Tabanus occidentalis (37,40%), Chorotabanus inanis (17,91%), Phaeotabanus litigiosus (13,47%), Tabanus importunus (8,72%), 
Poeciloderas quadripunctatus (7,45%) e Diachlorus bivittatus (4,28%); as outras espécie capturadas representaram menos de 2% cada uma. 
Concluiu-se que as diversas espécies de tabânidas capturadas atraídas por equino fazem hematofagismo em diferentes horários, algumas nas 
primeiras horas, outras durante todo o dia e outras apenas no final da tarde. As diversas espécies têm também preferência por diferentes locais 
para pouso e hamatofagismo no corpo do animal.
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RESUMO
Análises filogenéticas baseadas em sequências de amostras ambientais, têm permitido a identificação de diversos genes codificadores de enzimas 
com potenciais biotecnológicos. Dentre estas enzimas, destacam-se as poliquetídeos sintases (PKS). As PKSs são enzimas presentes em genomas 
microbianos, especialmente em bactérias, responsáveis pela síntese de químicos complexos, denominados produtos naturais ou metabólitos 
secundários, os quais apresentam uma vasta gama de atividades biológicas e farmacológicas como antibacteriana, antifúngica, anti-colesterol, 
antiparasitário, anticancerígeno e propriedades imunossupressoras. Relatos na literatura científica têm destacado a comunidade microbiana 
presente em solo, em especial solo tropical, como uma rica fonte de genes codificadores de PKS. O objetivo deste trabalho é a bioprospecção de 
genes codificadores de PKSs, a partir de comunidade bacteriana presente em solo de floresta tropical, empregando técnicas de cultivo em 
laboratório aliado às técnicas de biologia molecular e metagenômica. Para este fim, foi coletada uma amostra de solo na região da trilha ecológica 
conhecida como Castelinho no município de Petrópolis-RJ. Em seguida o solo coletado foi empregado na semeadura em placas contendo meio de 
cultura LB-Ágar, a fim de identificar a diversidade de bactérias cultiváveis através de caracterização de diferentes morfotipos de colônias isoladas. 
A partir da mesma amostra foi realizada a extração de DNA ambiental total empregando kit comercial da empresa MoBio, seguindo o protocolo 
sugerido pelo fabricante. Após a checagem da integridade do DNA total obtido, por meio de eletroforese em gel de agarose 0,8%, cerca de 0.1 µg 
de DNA foi utilizado em uma reação de amplificação de PCR empregando primers para o gene rRNA 16S. Posteriormente foi realizada uma 
segunda reação de PCR empregando dois diferentes pares de primers para domínios conservados de genes codificadores das enzimas PKSI e PKII. 
Análise em eletroforese em gel de agarose 0,8% dos amplicons de ambas as amostras ambientais mostraram que os fragmentos apresentaram o 
tamanho molecular esperado, conforme descrito na literatura, o que indica a presença destes genes na comunidade presente analisada. Para 
perspectivas futuras, estes amplicons serão enviados para sequenciamento, seguida de posterior anotação e análise dos resultados por meio de 
homologia em bancos de dados disponíveis no sítio NCBI.
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RESUMO
Microrganismos presentes no solo têm provado ser uma importante fonte para isolamento de produtos naturais e seus derivados para obtenção 
de substâncias de potencial biotecnológico. Através da análise filogenética dos genes encontrados nestas amostras, por causa da relação linear de 
biossíntese dessas enzimas multimodulares responsáveis pela produção de peptídeos não ribossomais, é possível estabelecer um mapeamento 
dos genes envolvidos nestas vias biossíntéticos. As enzimas denominadas de Peptídeo Não Ribossomal Sintetases (NRPSs) apresentam grande 
relevância, pois seus produtos possuem variadas aplicações biológicas e farmacológicas, como supressores de respostas imunológicas, 
antibióticos e até mesmo como agentes citostáticos. O discernimento do assunto nos fornece modelos para aumentar nossa capacidade de 
desenvolver novas moléculas. O objetivo deste trabalho é a bioprospecção de genes codificadores NRPSs, a partir de comunidade bacteriana 
presente em solo de floresta tropical, empregando técnicas de cultivo em laboratório aliado às técnicas de biologia molecular e metagenômica. 
Para este fim, foi coletada uma amostra de solo na região da trilha ecológica conhecida como Castelinho no município de Petrópolis-RJ. Em 
seguida o solo coletado foi empregado na semeadura em placas contendo meio de cultura LB-Ágar, a fim de identificar a diversidade de bactérias 
cultiváveis através de caracterização de diferentes morfotipos de colônias isoladas. A partir da mesma amostra foi realizada a extração de DNA 
ambiental total empregando kit comercial da empresa MoBio, seguindo o protocolo sugerido pelo fabricante. Após a checagem da integridade do 
DNA total obtido, por meio de eletroforese em gel de agarose 0,8%, cerca de 0.1 µg de DNA foi utilizado em uma reação de amplificação de PCR 
empregando primers para o gene rRNA 16S. Posteriormente foi realizada uma segunda reação de PCR empregando os primer A7R e A3, os quais 
são descritos na literatura na amplificação da região do gene bpsA, a qual é descrita como domínio de adenilação, altamente conservada entre as 
NRPSs. Análise em eletroforese em gel de agarose 0,8% mostrou que a amplificação foi obtida no tamanho molecular esperado, cerca de 800 pb, 
conforme descrito na literatura, o que indica a presença destes genes na comunidade presente analisada. Para perspectivas futuras, estes 
amplicons serão enviados para sequenciamento, posterior anotação e análise dos resultados por meio de homologia em bancos de dados 
disponíveis no sítio NCBI.
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RESUMO
A família Tabanidae (Insecta, Diptera) possui por volta de 4400 espécies descritas, das quais cerca de 1800 estão presentes na região neotropical. 
São os dípteros hematófagos de maior tamanho, de corpo robusto alcançando até 2,5 cm, conhecidos mundialmente por sua picada dolorosa e 
por serem transmissores mecânicos e biológicos de diversos helmintos, vírus, bactérias e protozoários agentes etiológicos de doenças que podem 
afetar o homem e os animais silvestres e domésticos. Entre os anos de 1905 e 1914, Adolpho Lutz realizou diversos estudos da tabanofauna no 
Rio de Janeiro e desde então nenhum outro estudo foi publicado acerca do diagnóstico da tabanofauna fluminense.Este trabalho objetivou 
identificar as espécies de tabanídeos ocorrentes na Ilha da Marambaia, assim como observar aspectos etológicos e ecológicos, como a variação 
sazonal das populações, relacionando-a a fatores climáticos como temperatura, umidade do ar e pluviosidade.Durante o ano de 2013 foram 
realizadas coletas de tabânidas por meio de rede entomológica manual e quatro armadilhas Manitoba modificadas (canopy) em área de ecotone 
entre floresta de restinga e campina, na Armação, na Ilha da Marambaia, município de Mangaratiba, Rio de Janeiro, Brasil. O acesso ao local da 
pesquisa foi autorizado pelo comando do Centro de Avaliação da Ilha da Marambaia, Marinha do Brasil; para a coleta e transporte das amostras 
foi emitida autorização nº 33382-1, SISBIO-IBAMA.  Foram identificadas 30 espécies em 16 gêneros, das quais se apresentam a variação sazonal e 
aspectos da bionomia das espécies das mais importantes coletadas durante o ano de 2013. Seis espécies são registradas pela primeira vez no 
estado do Rio de Janeiro.  Concluiu-se queocomportamento diferenciado de cada uma das espécies de tabânidas  identificadas na ilha da 
Marambaia, quando comparada com o comportamento das mesmas espécies em outras regiões, caracteriza de maneira única e individualizada, 
cada um dos sistemas holárquicos a que pertencem as espécies nas diferentes biocenoses.
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RESUMO
A família Tabanidae (Insecta, Tabanidae) possui por volta de 4400 espécies descritas, das quais cerca de 1800 estão presentes na região 
neotropical. Entre os anos de 1905 e 1914, Adolpho Lutz realizou diversos estudos no Rio de Janeiro relativos às espécies encontradas na região, 
descrevendo um total de 144 espécies das quais 72 são ainda válidas. Diversas espécies registradas por Lutz como ocorrente no estado do Rio de 
Janeiro, foram mais tarde esclarecidas como sinonímia de outras ou invalidadas. O objetivo desse trabalho foi elucidar os registros que foram 
feitos de Chlorotabanus inanis (Fabricius), 1787 no estado do Rio de Janeiro, de maneira equivocada quanto à sua perfeita identificação. Foi 
realizada pesquisa bibliográfica, reunindo os registros da espécie e de outras semelhantes, no estado do Rio de Janeiro e sobre a discussão da 
sinonímia dos gêneros Chlorotabanus e Tabanus. A partir de 1981 iniciaram-se estudos dos tabânidas da Ilha Marambaia, tendo sido coletados 
diversos espécies que foram identificados por Fairchild, como Chlorotabanus inanis. Esses estudos alongaram-se até o presente, sendo seus 
resultados agora publicados. Lutz registrou em 1909 Tabanus mexicanus Linn., 1767 como coletado em Xerém, Rio de Janeiro; entretanto 
Fairchild, em 1961 não reconheceu os espécimes de Lutz como pertencentes à essa espécie, e informou que os espécimes identificados por Lutz 
como T. mexicanus são na verdade, uma mistura de T. inannis Fabr., T. parviceps Kröber e T. ochreus Philip e Fairchild.  Assim, até agora não havia 
sido feito o registro de C. inanis a partir de sua perfeita identificação a partir de exemplares coletados a campo, o que só ocorreu em 1981.  A 
correção de Fairchild (1961) quanto à verdadeira identificação dos espécimes coletados por Lutz em 1990 e identificados como Tabanus inanis, 
fez registro indireto da espécie no estado do Rio de Janeiro. Assim, o registro de Chlorotabanus inanis no estado do Rio de Janeiro é feito agora a 
partir de espécimes coletados a campo, na Ilha da Marambaia, respeitando-se a mudança da espécie do gênero Tabanus para Chlorotabanus.
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RESUMO
Esse trabalho objetiva ampliar os procedimentos metodológicos para identificação da espécie Cyzicus pricei através da descrição e caracterização 
de sua ornamentação microalveolar, propondo uma ferramenta que facilite a identificação desta espécie. A identificação da ornamentação 
também permite a aplicação na interpretação de inferências paleoambientais e paleoclimáticas, bem como facilita seu uso em correlações 
bioestratigráficas, mesmo através de fragmentos de carapaça observados em lâminas delgadas ou palinológicas. Os conchostráceos são 
crustáceos da ordem Conchostraca e fazem parte da fauna bentônica de ambientes aquáticos temporários. Possuem carapaça bivalve com uma 
série de linhas de ecdise consecutivas, as quais são acrescidas na periferia das valvas durante o crescimento do animal, que pelo seu tamanho 
diminuto são facilmente obtidos em dados de poços (amostras de calha, laterais e testemunhos de sondagem). A descrição geral da morfologia 
permite caracterizar cada espécie pela presença de valvas ou fragmentos das mesmas, a partir de observações em microscopia ótica com 
iluminação direta. A análise da ornamentação microalveolar das valvas permite a identificação específica do Cyzicus pricei. A análise foi realizada 
em exemplares através de microscópio estereoscópico e a descrição da ornamentação através da leitura de lâminas preparadas pela metodologia 
pra obtenção de fácies orgânicas e observadas em microscopia ótica. As observações permitiram identificar que essa ornamentação microalveolar 
ocorre nos espaços entre linhas de ecdise, e apresenta uma estrutura carenada, delgada, com forma de bainha, com sinuosidades concêntricas 
entre linhas, simétricas, com uma estrutura conspícua formada por pequenos nódulos distribuídos por toda a extensão da ornamentação e 
impregnados por carbonato de cálcio. Os conchostráceos fósseis são classificados com base na morfologia das carapaças ou por aspectos 
particulares desta. A identificação da ornamentação microalveolar de Cyzicus pricei apresenta um padrão monoespecífico e característico dessa 
espécie, sendo utilizado então como um método mais acurado de identificação através da análise da ornamentação em lâminas delgadas. Este 
estudo contou com o apoio do CNPq e FAPERJ.
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RESUMO
Uma alternativa para a produção de etanol é a utilização de resíduos lignocelulósicos como fonte de açúcares. Uma das barreiras encontradas 
atualmente é o custo elevado e escassa tecnologia para converter materiais lignocelulósicos em etanol de alto rendimento. Esse trabalho tem 
como finalidade identificar em cupins (Cornitermes cumulans) enzimas com alto potencial de degradação dos resíduos lignocelulósicos para 
produção de etanol, assim como o desenvolvimento de novas metodologias para a medição de atividades enzimáticas em substratos complexos 
feitos a partir de materiais lignocelulósicos. A detecção das atividades enzimáticas em diferentes seções do tubo digestivo dos cupins (glândula 
salivar, intestinos anterior, médio e posterior) foi feita sobre os substratos amido, 4-Nitrofenil  Beta-D-glicopiranosídeo, 4-Metilumbeliferil Alfa-D-
glicopiranosídeo e carboximetil celulose (CMC), através de ensaio enzimático miniaturizado em termociclador. A quantificação de proteínas foi 
feita pelo método de Bradford. Para a produção de substratos feitos a partir de materiais lignocelulósicos, foram utilizadas três fontes de 
biomassa: cana-de-açúcar, fibra de coco e pseudocaule de bananeira. Os substratos foram preparados por moagem a seco ou úmida da biomassa 
em água destilada. O produto final foi autoclavado e armazenado sob refrigeração. Os açúcares totais foram medidos pelo método de fenol 
sulfúrico. As suspensões coloidais foram submetidas à microscopia eletrônica de varredura e de transmissão e a ensaios enzimáticos com uma 
enzima comercial (celulase de Thricoderma viride). A microscopia eletrônica mostrou diferenças marcantes entre estes substratos antes e depois 
de serem autoclavados. Todos os ensaios enzimáticos foram lineares até 24 horas, sendo altamente reprodutíveis. A atividade da celulase de T. 
viride contra suspensões de cana de açúcar foi semelhante às obtidas com substratos comerciais. Os ensaios para detecção de atividades 
enzimáticas nas diferentes seções do intestino dos cupins confirmaram a presença de enzimas com alto potencial para degradação de amido, 
Beta-glicosidade, Alfa-glicosidade e carboximetil celulose. Os resultados obtidos até o momento mostram que as enzimas secretadas pelo inseto 
são responsáveis pelas maiores atividades de celulases do cupim (Cornitermes cumulans), em comparação com as enzimas secretadas pelos 
microorganismos no intestino posterior do inseto. A utilização de suspensões coloidais preparadas a partir de biomassas permite o 
desenvolvimento em menor escala de ensaios hidrolíticos lineares e reprodutíveis.
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RESUMO
As bactérias passam a vida sendo afetadas por mudanças das condições ambientais. Com isso, graças aos mecanismos evolutivos, as bactérias são 
capazes de monitorar os fatores ambientais ao seu redor, tais como radiação, temperatura, pH, a atividade osmótica, compostos químicos 
nocivos, nível de oxigênio, fontes de nutrientes e competição contra outros microrganismos presentes no mesmo ambiente. Para se adaptar e 
sobreviver a todas essas condições, especialmente a presença competitiva de outras estirpes bacterianas ou fungos, as bactérias têm sistemas de 
respostas globais que resultam em grandes mudanças em sua expressão gênica e metabolismo celular. Estas respostas podem ser através da 
síntese de antibióticos e fungicidas, ou através da expressão de enzimas hidrolíticas com ação nas paredes celulares de fungos. Problemas 
ambientais causados por fungicidas sintéticos têm despertado o interesse na busca de produtos naturais e enzimas como ferramentas alternativas 
no controle biológico de fungos. Em uma colaboração recente entre os laboratórios de Biotecnologia de Actinomicetos e Biotecnologia Ambiental 
do Instituto de Microbiologia Geral da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), foi isolada em ambiente de solo da Mata Atlântica a estipe 
Streptomyces sp. 80, a qual apresentou uma ação inibitória sobre o crescimento do fungo Sclerotinia slcerotiorum. Estudos subsequentes 
demonstraram que entre os mecanismos utilizados pela estirpe Streptomyces sp. 80 destaca-se a produção de enzimas hidrolíticas, quitinases, 
glucanases e peptidadases, as quais apresentaram ação degradativa sobre a parede celular do fungo S. sclerotium. Com a intenção de melhor 
compreender a genética de Streptomyces sp. 80 o objetivo deste trabalho é sequenciar o genoma do actinomiceto Streptomyces sp. 80 
empregando a tecnologia Illumina HiSeq 2000 e realizar a anotação de seu genoma, com atenção especial aos genes envolvidos na síntese de 
metabólitos secundários e genes codificadores de proteínas hidrolíticas. Após crescimento da estirpe em meio de cultura líquido LB, seu DNA foi 
obtido empregando o kit MoBio, seguindo as sugestões do fabricante. Após análise da integridade do DNA total através de eletroforese em gel de 
agarose 0,8%, o DNA foi enviando para sequenciamento no Laboratório de Microbiologia na Universidade de Copenhague-Dinamarca. Como 
perspectivas futuras, após o sequenciamento e montagem das reads oriunda do sequenciamento em contigs, será realizada anotação automática 
através de homologias entre sequencias disponíveis na internet empregando o pipeline disponível no próprio Laboratório de Microbiologia. Em 
seguida, será realizada a bioprospecção in silico de sequencias de genes coficadores de enzimas de interesse biotecnológico.
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RESUMO
O estilo de vida de um policial militar precisa ser orientado para buscar altos padrões de saúde, já que sua rotina diária de trabalho exige um 
condicionamento físico além da média. Como é de conhecimento, a prática regular de exercício físico promove manutenção ou melhorias do nível 
de condicionamento físico. Considerando o trabalho dos policiais militares, o exercício físico deve ser planejado de acordo com as suas 
necessidades, assim como a avaliação dos seus efeitos deve ser especifica ao seu trabalho. Assim, o objetivo da pesquisa foi avaliar o efeito de 12 
semanas de treinamento físico sistematizado no nível do condicionamento físico dos policiais militares do Batalhão de ROTAM. Foram avaliados 
47 policiais militares do sexo masculino que trabalham no batalhão de ROTAM da policia militar do estado do Espírito Santo com idade de 33,2 ± 
7,3 anos. Inicialmente, os militares foram submetidos a uma avaliação antropométrica e a uma bateria de testes de avaliação física, constituidos 
pelos seguintes testes: (i) abdominal remador; (ii) corrida de 100m rasos; (iii) flexão de braços no solo; (iv) barra fixa; (v) corrida de 3200m. Em 
seguida, todos foram submetidos a um treinamento sistematizado por um período de 12 semanas e frequência de três vezes semanais com 60 
minutos de duração. O treinamento físico sistematizado foi programado com foco no condicionamento físico geral de um policial, trabalhando 
força, potência anaeróbia, potência muscular, velocidade de deslocamento, agilidade e potência aeróbica. Após o período de treinamento, os 
participantes foram avaliados novamente. Os resultados dos testes de avaliação física e da avaliação antropométrica foram comparados no 
período antes e após o treinamento sistematizado. A massa corporal (59,4 ± 6,4 kg antes e 59,9 ± 6,5 kg após o treinamento físico) e o IMC (19,4 ± 
1,5 kg/m2 antes e 19,6 ± 1,5 kg/m2 após) apresentaram aumento estatisticamente significativo (p < 0,05) após 12 semanas de treinamento. Os 
testes de corrida de 100 m rasos (14,79 ± 1,24 s antes e 14,27 ± 1,27 s após), flexão de braços no solo (39,4 ± 7,8 rep antes e 41,6 ± 7,7 rep após), 
abdominal remador (42,1 ± 5,4 rep antes e 44,8 ± 5,0 rep após) e barra fixa (7,3 ± 4,1 rep antes e 7,9 ± 4,3 rep após) apresentaram melhoria 
estatisticamente significativa (p < 0,05) após 12 semanas de treinamento sistematizado. O teste de corrida de 3200m não apresentou melhoria 
estatisticamente significativa (16,82 ± 2,06 min antes e 16,60 ± 2,10 min após, p > 0,05). O treinamento físico sistematizado realizado durante 12 
semanas foi eficaz para melhorar o condicionamento físico dos policiais da ROTAM, com exceção da potência aeróbia.
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RESUMO
Neste estudo analisaram-se as características biomecânicas do chute frontal de lutadores de Artes Marciais Mistas (MMA). Participaram 
cinquenta e cinco atletas adultos com peso médio e desvio padrão 778 N ± 127,53 N, sendo seis atletas profissionais e o restante amadores com 
um tempo médio de prática nas artes marciais de 8 ± 3 anos. Foi utilizado 1 câmera digital CASIO, (modelo EX-ZR 100), a 240 Hz. As seguintes 
variáveis foram quantificadas: velocidade máxima em X e em Y, aceleração máxima em X e em Y (tornozelo) na fase de ataque. No interior do 
boneco de pancadas (BOB), foi instalado um acelerômetro triaxial (VERNIER), posicionados ortogonalmente um em relação ao outro com 
frequência de aquisição de (0 a 100 Hz), com o objetivo de obter a aceleração resultante máxima após o impacto do chute realizado pelos 
participantes. Através da análise cinemática obtida através do BOB, pelos marcadores na cabeça e no ombro, foi obtida a aceleração e velocidade 
em X e em Y da cabeça e do ombro após o impacto do chute. Também foram quantificados, a força do chute no momento do impacto, o ângulo 
do joelho da perna de ataque no momento do impacto e a força de reação do solo na posição inicial do chute, no momento do impacto (pico 1) e 
após o impacto (pico 2). Utilizou-se o método estatístico de regressão linear múltipla – Stepwise e o quadrado da correlação (R²). O intervalo 
adotado em todos os casos foi de 95% (p<0,05). Os resultados evidenciaram: a velocidade máxima do chute, (no eixo X orientado para frente 7,30 
m/s ± 2,07 m/s e no eixo Y na direção vertical orientado para cima 5,63 m/s ± 1,10 m/s). A aceleração do chute (no eixo X, 62,27 m/s² ± 120,90 
m/s² e em Y, 75,67 m/s² ± 97,50 m/s²). Os valores de força do chute tiveram média e desvio padrão de 2298,57N ± 1071,05N e os valores do 
ângulo do joelho, no momento do impacto, foram de 129° ± 14,70°. Conclui-se que a força do chute frontal, teve maior correlação com o ângulo 
do joelho, 0,284 (28%). Considerando-se a amostra analisada verificou-se que para os valores de impacto encontrados neste estudo confirmam 
que com um chute no MMA, é possível produzir com um único golpe um efeito efetivamente arrasador.
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RESUMO
A adequada distribuição das cargas de treinamento físico é essencial para promover alterações morfo-funcionais no organismo e contribuir para o 
sucesso competitivo de atletas de elite. Considerando o importante papel das adaptações induzidas na microcirculação tecidual sobre o 
rendimento físico e o reconhecido impacto negativo da inflamação que predomina em períodos de sobreposição de cargas estressoras, o 
presente trabalho pretende investigar o efeito das diferentes fases de treinamento sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio e 
a densidade capilar sistêmica de lutadores. Após aprovação do CEP do Instituto Nacional do Coração (parecer 455.969), onze atletas entre 16 e 17 
anos integrantes da seleção brasileira júnior de Luta Olímpica tiveram a reatividade microvascular em resposta a acetilcolina (ACh) e após 
hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) e a perfusão capilar cutânea (PCC) avaliadas através das tecnologias de fluxometria Laser Speckle e de 
video-microscopia intravital na décima sexta (fase A: final do período preparatório), vigésima quarta (fase B: final do período de obtenção da 
forma) e  vigésima oitava semana de treinamento (fase C: final do período pré-competitivo) e os resultados associados com parâmetros do 
sangue. O elevado volume e intensidade de treinamento característicos da fase A contribuiu para aumento de 238% nos níveis séricos de CPK 
(575,3 ± 356,6), de 47% de CK-MB (36,7 ± 27,8), 26% de lactato desidrogenase (LDH) (277,2 ± 81,6) e 3,1% de globulina (3,8 ± 0,4) em relação aos 
padrões de referência (p<0,05, teste T) além de redução de 2,6% na PCC em resposta ao HRPO (110,5 ± 11,9 x 108,3 ± 22,1). Em relação a jovens 
não atletas, os lutadores avaliados na fase A, apresentaram maior condutância vascular (CVC) no estado basal (0,22 ± 0,06 x 0,34 ± 0,05) e na 
primeira dose de ACh (0,26 ± 0,09 x 0,34 ± 0,06) e alcançaram valores mais elevados na HRPO (0,81 ± 0,21 x 1,07 ±0,20; p<0,05, teste T). 
Incrementos adicionais de intensidade verificados na fase B, produziram em relação a fase A, aumento significativo (p<0,05, teste T pareado) de 
3,4% nos níveis séricos de ácido úrico (5,4 ± 1,3 x 5,6 ± 1,0) e melhoria na PCC basal e após HRPO (120 ± 12,7 x 126 ± 7,0) além de reduzir em 
14,4% os níveis de LDH (277,2 ± 81,6 x 237,2 ± 28,3), em 16,8% a CPK (575 ± 357 x 479 ± 316), em 28,6% a CK-MB (36,7 ± 27,8 x 26,17 ± 6,3), em 
5,7% as proteínas totais (7,9 ± 0,4 x 7,5 ± 0,2) e em 13,6% o T3 (1,4 ± 0,09 x 1,19 ± 0,09) contribuindo também para redução de 6,2% na massa 
magra (71,2 ± 17,7 x 66,8 ± 14,5), de 21,6% no pico máximo alcançado na HRPO (94,9 ± 12,4 x 74,3 ± 15,1) e de 21,1% no CVC máximo da HRPO 
(1,1 ± 0,16 x 0,9 ± 0,18) além de  forte tendência de diminuição sobre o percentual de CVC máximo mediado por ACh (116,1 ± 61,0 x 75,1 ± 72,2). 
A fase C de caráter regenerativo, não alterou significativamente (p<0,05, teste T pareado) a PCC basal e em resposta ao HRPO (118 ± 16,14 x 128,7 
± 16,63) e contribuiu para reduções adicionais de 24,8% sobre a LDH (178,3 ± 17), de 56,6% na CPK (208 ± 46,2), de 14% na CK-MB (22,5 ± 2,9), de 
8,9% nas proteínas totais (6,8 ± 0,3) e de 11,5% no T3 (1,05 ± 0,10) sendo incapaz de recuperar a massa magra (66,1 ± 13) e a CVC induzida por 
ACh e HRPO. Os resultados sugerem que, apesar das adaptações teciduais positivas verificadas durante as fases de treinamento, períodos 
regenerativos pré-competição podem ser insuficientes para a completa recuperação do organismo e que o treinamento intensivo provoca 
reduções nos níveis de energia e T3 diretamente associados ao overreaching funcional e capaz de induzir prejuízos sobre a reatividade 
microvascular dependente de endotélio parcialmente compensadas por aumentos na PCC.
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RESUMO
O vegetarianismo é um comportamento alimentar cujos adeptos se abstém do consumo de qualquer tipo de carne e derivados e podem ser 
classificados como lacto-ovo-vegetarianos, que consomem laticínios e/ou ovos, e veganos, que não consomem qualquer tipo de produto animal. 
Apesar de bem evidenciado que o aumento na ingestão de frutas e vegetais reduz o risco de doenças cardiovasculares, a exclusão de carnes na 
dieta vegetariana pode reduzir cronicamente a oferta de micronutrientes e contribuir para aumento dos níveis de homocisteína (HCY) e disfunção 
do endotélio vascular. O objetivo deste trabalho foi identificar o efeito de diferentes tipos de vegetarianismo sobre a reatividade microvascular 
dependente de endotélio correlacionando os resultados com a análise dos níveis de HCY e micronutrientes no sangue. Após aprovação do CEP do 
Instituto Nacional do Coração (parecer 53301) dezesseis indivíduos lacto-ovo vegetarianos (LOV), quatorze veganos (VEG) e trinta onívoros (ONV) 
pareados por gênero, idade e IMC tiveram a perfusão capilar cutânea (PCC) avaliada através de video-microscopia intravital em microscópio de 
fibra ótica com epi-iluminação e a reatividade microvascular em resposta a acetilcolina (ACh) e após hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) 
identificada por Fluxometria Laser Speckle (FLS) e os resultados associados com os elementos do sangue. A FLS foi realizada na microcirculação 
cutânea do antebraço em 6 doses cumulativas de solução contendo 2% de ACh e administradas durante 10 segundos em intensidades crescentes 
de 30, 60, 90, 120, 150 e 180μA através de sistema de micro-iontoforese. A avaliação da HRPO foi realizada após a liberação de manguito inflado 
em pressão supra-sistólica durante 3 minutos. Indivíduos LOV apresentam em relação a VEG e ONV, níveis de colesterol HDL (52,4 ± 10,7 x 40,5 ± 
9,8 x 44,1 ± 10,6) e fluxo (21,5 ± 6 x 22,6 ± 5 x 26 ± 4,2) e condutância microvascular cutânea (CVC) basal (0,30 ± 0,06 x 0,25 ± 0,05 x 0,23 ± 0,06) 
mais elevados (p<0,05; Anova) além de tendência de menores incrementos no fluxo e na CVC em resposta a maior dose de ACh (152,6 ± 49,11 x 
170,4 ± 82,6 x 176,4 ± 73,7). Indivíduos LOV apresentaram também, em relação a VEG e ONV, tendência de maiores aumentos no fluxo (79,6 ± 
13,7 x 77,8 ± 11,7 x 73,0 ± 17,1) e CVC máximo (0,90 ± 0,2 x 0,87 ± 0,1 x 0,78 ± 0,2) em resposta a HRPO. Ambos os grupos de vegetarianos 
apresentaram níveis de HCY maiores que controles (LOV:10,3 ± 2,9 x VEG:10,2 ± 4,0 x ONV:8,6 ± 1,7) e B-12 (204,5 ± 94,2 x 230,0 ± 100,7 x 611,0 ± 
122,2), CPK (88,3 ± 45,1 x 91,6 ± 36,9 x 377,3 ± 303,1), ureia (19,6 ± 5,4 x 19,4 ± 7,5 x 34,5 ± 9,7), creatinina (0,79 ± 0,13 x 0,70 ± 0,21 x 0,92 ± 
0,14) e PCC basal (113,5 ± 13,9 x 117,5 ± 11,3 x 126,0 ± 16,3) e após HRPO (118,3 ± 17,0 x 119,2 ± 1,9 x 133,9 ± 16,4) significativamente menores 
(p<0,05; Anova). Veganos apesar de possuírem os menores níveis séricos de colesterol total (LOV:170,7 ± 18 x VEG:146,7 ± 29 x ONV:177,7 ± 48) e 
LDL (96,8 ± 16 x 79,8 ± 23,9 x 118,6 ± 41,9), apresentaram também os menores aumentos de PCC após HRPO (4,7 ± 9,9 x 1,7 ± 9,4 x 7,9 ± 5,8). Os 
resultados indicam que o vegetarianismo promove melhorias no perfil lipídico e reduz a sobrecarga renal normalmente associada ao consumo 
excessivo de proteínas entre não vegetarianos. Sugere ainda, que LOV parecem capazes de compensar eventuais prejuízos provocados pela dieta 
sobre a reatividade microvascular dependente de endotélio, através de melhorias na resposta de dilatação mediada por hiperemia e dependente 
da liberação de mediadores endoteliais. A incapacidade de VEG compensarem tais alterações, apresentando respostas inferiores de dilatação 
mediada por ACh e HRPO em relação a ONV, contribui para prejuízos na perfusão capilar tecidual e sugere a existência de deficiências nutricionais 
adicionais à redução dos níveis de HCY e B-12 e a necessidade de correção terapêutica através de suplementos alimentares para preservação da 
função vascular normal.
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RESUMO
O treinamento concorrente é utilizado para desenvolver capacidades fisiológicas distintas, através da combinação de treinamentos com 
diferentes estímulos em um mesmo período de tempo. Essa abordagem de treinamento implica na requisição de adaptações neurais e periféricas 
antagônicas. Existe uma variedade muito grande de programas de treinamento através da combinação desses estímulos, e o entendimento do 
grau de intervenção sobre a performance aeróbia destes modelos de treinamento se faz importante para ampliar o conhecimento e garantir 
atuação profissional mais adequada as necessidades dos alunos. O presente estudo teve como objetivo verificar se há declínio no desempenho do 
treinamento aeróbio quando realizado subsequente a diferentes sessões de treinamento concorrente. A amostra deste estudo foi composta por 
nove indivíduos do gênero masculino, fisicamente ativos, submetidos a três diferentes modelos de treinamento (MP), que consistiram em sessões 
de exercício contra resistência para membros inferiores, seguido de intervalo de dez minutos; sessão de treinamento aeróbio, novo intervalo de 
trinta minutos antes da avaliação aeróbia. As combinações de estímulos foram de diferentes intensidades, comparando-se os três modelos 
propostos de intervenção. Após as sessões de treinamento os indivíduos foram avaliados através do teste de Tlim, onde o desempenho é 
verificado com a maior duração sustentada em segundos na carga equivalente a 100% do VO2Máx. Os dados foram analisados através da analise 
de variância ANOVA, levando em consideração o intervalo de confiança equivalente ao p < 0,05, para as diferenças estatísticas. Todas as 
intervenções provocaram declínio estatisticamente siginificativo (p <0,05) no desempenho avaliado através do Tlim. O MP1, revelou-se como o 
estímulo que mais comprometeu o desempenho dos avaliados, resultando em aproximadamente 20% de perda de performance aeróbia no teste 
Tlim, quando comparado ao controle, indicando que este modelo potencialmente provoca adaptações periféricas mais pronunciadas, quando 
comparado aos outros modelos. Com base nos dados extraídos nessa pesquisa, concluímos que mesmo havendo a necessidade da combinação de 
dois treinamentos distintos, em uma determinada zona, há declínio na performance aeróbia. Adicionalmente, quando em combinação e em 
intensidades que geram adaptações periféricas, há um comprometimento do desempenho aeróbio ainda mais pronunciado.
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RESUMO
Objetivou-se nvestigar os motivos que levam as pessoas com deficiência visual a praticarem atividades esportivas. Participaram deste estudo 12 
pessoas com deficiência visual (10 do sexo masculino) com idade entre 20 e 62 anos, (média 36,6 ±12,9) sendo oito com cegueira adquirida e 
quatro com cegueira congênita. Dentre eles seis praticam atletismo, quatro goalball e dois goalball e atletismo. Estas atividades esportivas são 
desenvolvidas em uma Associação para pessoas cegas. O instrumento de pesquisa utilizado no presente estudo foi a Escala Sobre Motivos para 
Prática Esportiva (EMPE) “Participation Motivation Questionnaire (PMQ)” criada por Gill; Gross e Huddleston, na qual foi traduzida e validada no 
Brasil por Barroso e Krebs (2007). Trata-se de uma escala com 33 itens que visa verificar os motivos para a prática da atividade esportiva. Esta 
escala é composta de sete  categorias equivalentes aos fatores motivacionais:  Afiliação (5 itens) , Aperfeiçoamento Técnico (4 itens), 
Condicionamento Físico (3 itens),  Contexto (5 itens) , Liberação de Energia (6 itens), Saúde (3 itens) e Status (7 itens). Assim, os participantes 
respondem aos itens a partir da pergunta: “eu pratico atividade esportiva por que...” através de uma escala likert variando entre 0 (nada 
importante) e 10 (totalmente importante). Para determinar a importância de cada fator motivacional para o individuo entrevistado, é preciso 
calcular as médias. A escala foi aplicada pelos pesquisadores no ano de 2013 de forma individual e nas dependências da Associação. As perguntas 
foram lidas e marcadas de acordo com respostas concedidas oralmente pelos participantes. Verificou-se que entre os fatores apresentados pela 
escala utilizada, o fator 7 relacionado à categoria  saúde e representado pelos itens 11, 22 e 32, demonstrou maior pontuação com total de 107,7 
pontos ou seja, avaliado como item de maior importância pelos participantes. A menor pontuação apresentada foi o fator 1 relacionado ao status 
representado pelos itens 3, 13, 15, 21, 23, 27 e 30 com total de 82,3 pontos sendo então o item de menor importância entre os participantes. 
Dentre os participantes, 2 pertenciam ao sexo feminino e 10 ao sexo masculino. Comparando-se os resultados referentes ao sexo houve diferença 
quanto ao resultado geral acima apresentado. A soma para o sexo masculino foi maior referente ao fator 6 relacionado a afiliação 
(amigos/familiares) com total de 87,8 pontos e menor pontuação foi referente ao fator 1 (status), com 68,4 pontos. Já a soma para o sexo 
feminino, o fator 7 (saúde) permaneceu com maior pontuação totalizando 20 pontos e menor pontuação para o fator 4 (contexto) com 13,8 
pontos. Com os resultados obtidos foi possível verificar que não há um motivo único, com maior importância, para a prática esportiva, e sim 
motivos diferentes de acordo com o sexo. Assim, os fatores relacionados à saúde, seja promoção ou manutenção, e o fator condicionamento 
físico e melhoria das condições de aptidão física e estar inserido numa atividade com amigos, foram os motivos destacados pelos participantes do 
estudo para a prática de um esporte. Os motivos avaliados como menos importantes estão à liberação de energia ou tensão e obtenção de status. 
Desta foram, pode-se concluir que fatores motivacionais intrínsecos foram mais destacados pelos participantes. Apesar do grupo da amostra ser 
pequeno, principalmente relacionado ao sexo feminino, foi percebido uma imensa boa vontade de participação na pesquisa. Além do 
embasamento teórico escasso em relação à motivação da prática de esporte para pessoas com deficiência visual e de ser um tema ainda 
recentemente pesquisado e trabalhado, este estudo pode ser de grande utilidade para os profissionais que desejam trabalhar com esse público, 
pois sabendo quais seus principais motivos para a prática esportiva, os profissionais planejem e desenvolvam suas práticas fundamentadas nestes 
conhecimentos.
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RESUMO
Este estudo discute a formação inicial, especificamente no curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Estácio Cotia. Caracteriza-se 
por ser uma pesquisa longitudinal, pois pretende acompanhar a trajetória dos alunos no curso. A primeira etapa foi realizada junto a 48 alunos 
que ingressaram no primeiro semestre do curso em 2014. Como critérios para participação foi definido: Estar regularmente matriculado no 
primeiro semestre do curso de Licenciatura em Educação Física da Faculdade Estácio Cotia (excetuando-se alunos de transferência externa ou 
reabertura de matrícula). O objetivo da pesquisa é identificar o perfil dos alunos ingressantes no curso e conhecer as razões que motivaram a 
escolha. Como procedimento metodológico foi aplicado um questionário elaborado pelo Grupo de Pesquisa de Educação Física da Estácio Cotia – 
GPEFEC, composto por questões fechadas e abertas que permitissem a busca da caracterização dos participantes, considerando sexo, idade, 
condições atuais de trabalho, rotinas variadas e planos profissionais futuros. As questões tiveram também o objetivo de conduzir o processo de 
investigação dos principais assuntos abordados, que trouxessem respostas, de acordo com uma sequência lógica pré-estabelecida, sobre as 
razões que levaram o estudante a se matricular no curso, o seu conhecimento sobre Licenciatura e Bacharelado e se a área que deseja seguir 
profissionalmente está de acordo com a escolha. Os dados obtidos foram agrupados e tabulados no programa Microsoft Office Excel 2007, 
tomando como referência o perfil do aluno, o curso de Licenciatura em Educação Física e a instituição Estácio Cotia. Cada um desses 
agrupamentos deu origem às categorias de análise inspiradas nos conceitos e princípios da teoria de desenvolvimento sócio-histórica de Lev S. 
Vygotsky. Os primeiros resultados obtidos revelaram que cerca de 60% dos alunos participantes da pesquisa têm até 20 anos de idade, 85% dos 
seus pais cursaram até o Ensino Médio, mais de 60% têm renda familiar de até três salários mínimos, quase 60% contribuem financeiramente 
para a família e quase 80% cursaram a educação básica em escolas públicas. Sobre o principal motivador da escolha do curso de Educação Física, 
cerca de 44% apontaram o fato de sempre terem gostado de esporte e atividades físicas. Outros dados interessantes de serem apresentados são 
o relato de 87% de que cursariam a Licenciatura e em seguida o Bacharelado (se fosse oferecido), 90% não fizeram inscrição em outro curso ou 
outra instituição e há um equilíbrio sobre o que desejam seguir profissionalmente no futuro, pois 28% almejam ser professores de escola ou 
faculdade e outros 28% querem ser professores de iniciação esportiva. A partir dos primeiros resultados, concluí-se que a maioria dos alunos da 
Estácio Cotia apresenta dificuldades financeiras e que gostam e se identificam com as atividades físicas. Percebeu-se também que a grande 
maioria teve os referidos curso e instituição como única opção, mas ainda não estão certos sobre o que vão fazer no futuro. A escolha do curso, 
de modo geral, se fez uma decisão pessoal, porém constituída nas e pelas relações sociais e históricas que cada aluno, sujeito único e singular, 
estabeleceu no seu meio de existência. Estudar a formação profissional leva a concluir que a situação de aprendizado com a qual os estudantes se 
deparam tem sempre uma relação com os conceitos que eles já tinham formulado a partir das suas experiências de vida. Considera-se que os 
indicativos trazem contribuições que podem gerar propostas de como pensar, organizar e articular a teoria e a prática, tendo em vista a formação 
de qualidade dos profissionais que atuarão como professores de Educação Física.
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RESUMO
O diabetes mellitus tipo 1 (DM-1) é uma doença que caracteriza-se pela destruição auto-imune das células beta do pâncreas, hiperglicemia e 
extensivos danos sobre a microcirculação. Seus portadores apresentam rarefação capilar e prejuízos na capacidade de dilatação vascular que 
relaciona-se diretamente com as complicações clínicas da doença. Diante do já evidenciado efeito protetor e adaptativo do treinamento físico 
sobre o endotélio vascular, o presente estudo investigou o efeito do exercício aeróbico crônico sobre a reatividade microvascular dependente de 
endotélio em pacientes com DM-1 e associou os resultados com as alterações em elementos do sangue. Após aprovação do CEP do Instituto 
Nacional do Coração (parecer 0345/24) 25 pacientes DM-1 entre 22 e 55 anos, portadores da doença há mais de 8 anos tiveram a perfusão capilar 
cutânea (PCC) avaliada através de video-microscopia intravital em microscópio de fibra ótica com epi-iluminação e a reatividade microvascular em 
resposta a acetilcolina (ACh) e após hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) identificada por Fluxometria Laser Doppler (FLD) antes (PRÉ-T) e após 
(PÓS-T) período de 40 sessões de corrida realizadas durante 30 minutos em intensidade de 55-70% do VO2 máximo durante 3 meses. A FLD foi 
realizada na microcirculação cutânea do antebraço em 4 doses cumulativas de solução contendo 1% de acetilcolina (ACh) e administradas em 
intensidade de 0,1mA durante 10, 20, 40 e 80 segundos através de sistema de micro-iontoforese incorporado à sonda de raios laser com 
temperatura padronizada de 32 ºC. A avaliação da HRPO foi realizada após a liberação de manguito inflado em pressão supra-sistólica durante 3 
minutos. Um grupo de 25 indivíduos sem DM-1 e pareados por idade e IMC foi utilizado como controle (C) para comparação com o PRÉ-T.  As 
alterações de fluxo, foram calculadas em relação ao fluxo basal e a resposta de hiperemia térmica máxima obtida por aquecimento da sonda a 
44°C durante 20 min. Pacientes DM-1 apresentaram no PRÉ-T, pressão arterial média (94,2 ± 15 x 87,7 ± 4,9), diastólica (79,9 ± 12,3 x 69,4 ± 5,7) e 
temperatura da pele (29,5 ± 1,5 x 28,8 ± 1,5) mais elevadas em relação ao grupo C (p<0,05). Apesar de eficaz em reduzir significativamente a 
massa corporal (68,8 ± 15,6 x 68,0 ± 14,9) e o IMC (24,2 ± 4,4 x 23,9 ± 4,2) em relação aos valores PRÉ-T e reestabelecer a temperatura da pele de 
pacientes DM-1 aos níveis dos controles (C:28,3 ± 1,9 x PRÉ-T:29,5 ± 1,5 x PÓS-T:28,8 ± 1,5), o treinamento físico foi incapaz de normalizar as 
alterações sobre a pressão média (94,2 ± 15 x 93,6 ± 14,7 x 87,7 ± 4,9) e diastólica (79,9 ± 12,3 x 76,6 ± 14,1 x 69,4 ± 5,7) e o menor fluxo  (32,4 ± 
19,1 x 38,7 ± 25,7 x 52 ± 30,5) e condutância microvascular (CVC) em resposta a maior dose de ACh (35,0 ± 21,5 x 41,8 ± 25,8 x 62,1 ± 36,5). O 
treinamento entretanto, reduziu os níveis séricos de creatinina (PRÉ-T:0,88 ± 0,18 x PÓS-T:0,79 ± 0,15), proteína C reativa (0,45 ± 0,86 x 0,23 ± 
0,35) e interleucina-6 (8,5 ± 3,1 x 4,5 ± 2,6) e aumentou a PCC no estado basal (119,0 ± 20,3 x 135,1 ± 25,1) e após HRPO (121,6 ± 24,8 x 140,8 ± 
26,5), revertendo a rarefação capilar observada em DM-1 no PRÉ-T.  O período de exercícios também contribuiu para aumentar o fluxo (C: 30,5 ± 
13,2 x PRÉ-T: 34,9 ± 17,8  x PÓS-T:45,7 ± 27,2) e a CVC máxima em resposta ao HRPO (33,9 ± 14,6 x 36,7 ± 15,7 x 49,0 ± 29,5 x) e ao calor (192,6 ± 
86,7 x 150,6 ± 69,1 x 191,0 ± 108). Os resultados indicam que 3 meses de corrida aeróbica moderada reduz o peso corporal, melhora a função 
renal e atenua o perfil inflamatório sistêmico de pacientes DM-1. Apesar de não promover alterações na vasodilatação dependente de ACh na 
microcirculação, o treinamento melhora a dilatação mediada por hiperemia e calor sugerindo a indução de mecanismos adaptativos que 
melhorem a função endotelial e contribuam para elevação da PCC sendo portanto, importante coadjuvante para nutrição tecidual e terapia de 
prevenção das complicações clínicas do DM-1.
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RESUMO
A Educação Física com sua gama de conteúdos como a dança, as lutas, os jogos, a ginástica, os esportes, entre outros, pode proporcionar aos 
alunos uma diversidade de conhecimentos que os possibilitam terem uma leitura crítica de “mundo”. Com isso o objetivo geral desta pesquisa foi 
investigar sobre as aulas teóricas de Educação Física no Centro de Ensino Liceu Maranhense e específicos: refletir sobre a prática pedagógica nas 
aulas de educação física; identificar as dificuldades para se trabalhar conteúdos teóricos nas aulas de educação física; detectar as diferenças 
existentes dos conteúdos teóricos sobre a percepção dos alunos para com a educação física e compreender a importância dos conteúdos teóricos 
para estes. Participaram desta pesquisa 30 alunos do 3º ano do Ensino Médio e seu respectivo professor(a) de Educação Física. A metodologia 

 ullizada foi estudo de caso com o instrumento queslonário com perguntas mistas. A parlr dos dados levantados, detectou-se que os 
questionados entendem que a Educação Física tem influência na sua formação como cidadão, pois, segundo os alunos, além dos hábitos 
saudáveis, ajudam no fato de se comportarem em meio aos outros, aprenderem o respeito ao próximo, compreenderem a importância do 
trabalho em grupo para solucionar problemas impostos nas aulas, aprenderem a “saber ganhar e perder”, conhecerem seus limites individuais, a 
não ter uma vida sedentária, a ajudarem jovens a saírem do mundo das drogas através dos esportes e no desenvolvimento psicológico e na 

 relação corpo e mente. Com relação à existência de aulas teóricas, 93,33% da amostra dos alunos relataram que possuem aulas teóricas 
frequentemente e mais de 90% considerou importante esses conteúdos, tais como conhecimentos sobre o corpo, esporte, jogos, lutas, e outros; 
ressaltaram ainda que a teoria é premissa para a prática, pois naquelas esclarecem as dúvidas sobre as regras, história, corpo humano, benefícios 
desta disciplina e seus respectivos fatores importantes para o ser humano, apesar do conteúdo mais explorado pelo professo ser o “esporte”, 

 seguido dos “jogos”, “temas do coldiano”, “Gináslca”, e, por úllmo, “Dança e Luta. No que tange ao Método de ensino do professor, a maioria 
dos alunos está satisfeita, pois afirmam que ele utiliza estratégias variadas e sempre fazendo relação com o cotidiano. Além disso, enfatizam que 
professor não encara seu trabalho como cansativo, exaustivo ou obrigatório, pois ele está sempre de bom humor, alegre, bem relacionado 

 fisicamente, mentalmente e psicologicamente, tornando o decorrer de cada aula mais interessante e atraente. Sobre a apreensão de 
conhecimentos nas aulas, 86,66%, confirmam que o professor se preocupa a cada aula com o conhecimento transmitido e ao final faz 

 queslonamentos para ter certeza que todos entenderam a aula. O professor, durante a pesquisa, se mostrou conhecedor das habilidades 
exigidas pelo ENEM, o que facilita o planejamento e o próprio desempenho em sala de aula; e ao fazer essa relação, tanto interfere na formação 

 do aluno quanto no empenho deste no processo selelvo do Enem. Diante de tal configuração, os resultados obldos demonstraram um maior 
interesse dos alunos pelos conteúdos teóricos, com evidências de um bom desempenho de seu respectivo professor melhorando a visão acerca 
dessa disciplina no ambiente escolar. Ressalta-se ainda que, a abordagem teórica desta disciplina está aos poucos ganhando espaço e respeito no 

 ambiente escolar, sendo hoje mais valorizada pelos alunos como disciplina importante na sua formação como cidadão. O interesse pela 
abordagem teórica da disciplina é um grande avanço, assim aos poucos há a possibilidade de mudança do perfil de Educação Física estabelecido 
ao longo da história. A prática do professor do Liceu Maranhense pode ser um exemplo para conscientizar outros professores e com isso estes 
aprimorarem seu desempenho superando a visão de professores “rola a bola”.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo investigar os motivos que levam pessoas com deficiência visual a não praticarem esportes. Participaram 
dessa pesquisa 10 indivíduos com deficiência visual com idade entre 22 e 53 anos (média 41,7 anos ±10,6) sendo sete do sexo feminino de uma 
Associação para pessoas Cegas. Dentre eles, sete indivíduos com deficiência visual congênita e três adquirida. Nenhum dos indivíduos 
entrevistados praticava atividade esportiva. Foi utilizado o Inventário de Motivação para a Ausência de Atividade Esportiva (IMAAD) desenvolvido 
pelo Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro por Fernandes; Lázaro e Vasconcelos Raposo 
(2005). Trata-se de uma escala com 30 itens que visa verificar os motivos para ausência da prática de atividade esportiva. Esta escala é composta 
por cinco categorias equivalentes aos fatores motivacionais: aversão Esportiva, falta de apoio e condições, desinteresse pelo esforço físico, 
insatisfação estética e falta de tempo. Assim, os participantes respondem aos itens a partir da pergunta: “eu não pratico atividade esportiva por 
que...” através de uma escala likert variando entre 1 a 5 (1 = discordo plenamente, 5 = concordo plenamente) sendo que cada item possui uma 
única resposta. Para determinar a importância de cada fator motivacional para o indivíduo entrevistado, é preciso calcular as médias. A escala foi 
aplicada pelos pesquisadores no ano de 2013 de forma individual e nas dependências da Associação. As perguntas foram lidas e marcadas de 
acordo com respostas concedidas oralmente pelos participantes. Verificou-se que entre os fatores apresentados pela escala utilizada, os fatores 
relacionados às categorias falta de tempo e falta de apoio/condição obtiveram ambos maiores escores médios (34). Quando comparamos os 
resultados em função do sexo, verificamos que existem diferenças entre os indivíduos do sexo masculino e do feminino. Os indivíduos do sexo 
masculino apontam o fator mais determinante para a não prática esportiva a “falta de tempo” (12) seguido pela falta de apoio/condições (9). Para 
o sexo feminino, a falta de apoio/condições (25) foi o fator principal para abstinência da atividade esportiva seguindo pela aversão esportiva 
(23,5). No presente estudo, os resultados revelam que os principais motivos para a ausência da pratica esportiva de pessoas com deficiência visual 
se refere aos fatores falta de tempo e falta de apoio/ condições. Segundo a pesquisa realizada por Fernandes; Lázaro; Vasconcelos Raposo (2005), 
sobre os fatores para não prática esportiva por pessoas sem deficiência prevaleceram os fatores falta de tempo, desinteresse pelo esforço físico e 
fator falta de apoio/condições. Estes resultados podem estar relacionado a ideia padronizada de prática desportiva aliada ao modelo de 
competição de alto rendimento. Já Escarti (2009) é de opinião de que, no que diz respeito à falta de interesse pela atividade física, esta pode 
dever-se a fatores psicológicos tais como variáveis de personalidade, valores e crenças do sujeito, seu desconhecimento sobre saúde e benefícios 
da atividade física e percepção de capacidade. Estas questões, aliadas ao ritmo de vida das sociedades de hoje, fazem com que a prática do 
esporte e da atividade física passe a ser vista como não prioritária, sendo a falta de tempo um argumento fácil para justificá-la. Outro fato 
importante relatado pelos participantes do estudo para a ausência da prática esportiva foi que alguns dos indivíduos não possuem orientação e 
mobilidade autônoma. Como se pode observar este estudo demonstra como é importante a pessoa com deficiência visual ter uma autonomia 
para que se sinta motivada a desenvolver alguma prática esportiva trazendo assim os benefícios para sua vida é para saúde.
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RESUMO
O objetivo do estudo foi avaliar os níveis de correlação entre equilíbrio e indicadores de saúde em mulheres idosas. A amostra contou com 19 
sujeitos iniciantes (Idade: 66±4,1 anos; IMC: 27,29±2,96) no programa de atividades físicas do Projeto III Idade em Movimento, no período do 
primeiro semestre de 2014, na Universidade Estácio de Sá - Cabo Frio/RJ, que consiste em exercícios aeróbicos e resistidos (caminhada: 15 
minutos; 2 a 3 séries de 8 a 10 repetições para cada exercício: 35 minutos; 3x/sem; 50 minutos/sessão). A análise do equilíbrio foi feita através da 
plataforma de força (AMTI, USA), acoplada ao software Balance Clinic, utilizando-se o protocolo de base aberta e olhos abertos com duração de 
20 segundos na posição bipodal, com o sujeito mantendo o olhar na direção de um alvo visual fixado a 90 cm de distância. Avaliou-se o centro de 
pressão (COP) projetado na plataforma observando-se a amplitude de deslocamento látero-lateral (DLL) e ântero-posterior (DAP) e a área elíptica 
(AE). Foram utilizados os indicadores de saúde da circunferência de cintura abdominal (CC) e a relação cintura-quadril (RCQ), através de medidas 
de circunferência aferidas com uma trena (Sanny, Brasil). O teste de correlação de Pearson apresentou associações significantes entre o DLL e 
RCQ (r=0,678; p=0,005), DAP e CC (r=0,557; p=0,031), DAP e RCQ (r=0,700; p=0,004), AE e CC (r=0,528; p=0,043) e AE e RCQ (r=0,659; p=0,007). 
Observou-se que quanto maior forem os valores de CC e RCQ, maior é o deslocamento do COP nas amplitudes látero-lateral e ântero-posterior e 
na área elíptica. A gordura excessiva na região abdominal pode diminuir o equilíbrio de sujeitos idosos. Dessa forma, a participação regular em um 
programa de exercícios físicos pode ser uma estratégia de preservação do equilíbrio corporal e controle dos indicadores de saúde no 
envelhecimento.
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RESUMO
No Brasil, uma a cada quatro pessoas possui hipertensão arterial sistêmica (HAS). A HAS, uma condição clinica multifatorial, e muitas vezes de 
etiologia idiopática aumenta a probabilidade do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, funcionando como uma cascata para a lesão de 
outros órgãos do corpo humano, ocasionando efeitos deletérios irreversíveis, como a insuficiência cardíaca e a insuficiência renal. O exercício 
físico, uma intervenção não medicamentosa, funciona como um aliado para manter os níveis da pressão arterial sistêmica (PA) naqueles 
considerados normais, diminuindo os riscos citados anteriormente, proporcionando uma melhor qualidade de vida. O profissional capacitado 
para prescrever exercício físico é o profissional de educação física (PEF). O objetivo do presente trabalho foi analisar o nível de conhecimento do 
profissional de Edcação Física sobre HAS. A amostra do estudo foram 27 profissionais de educação física (PEFs) do bairro Jardim Camburi, que 
trabalham em salas de musculação. Esses profissionais responderam a um questionário de 11 perguntas fechadas, que posteriormente foram 
interpretadas por meio de uma análise estatística qualitativa (não paramétrica). A grande maioria dos PEFs, 85.2%, se sente preparado para 
prescrever exercícios para indivíduos com HAS, mas quando ocorre a comparação entre grupos que tiveram e não tiveram a disciplina referente 
ao treinamento para indivíduos com HAS, esse percentual diminui para 42,9%. Quando questionados sobre como ocorre a identificação de um 
aluno com HAS, não houve nenhuma tendência, inexistindo um consenso entre os profissionais. Apesar de mais da metade dos profissionais 
responderem que a identificação de um aluno com HAS ocorre por meio de exames médicos, muitos acabam por diagnosticar o aluno como 
hipertenso apenas com uma medida casual auscultatória. O PEF do bairro Jardim Camburi não possui um nível de conhecimento satisfatório sobre 
HAS, necessitando de melhorias de formação a nível de graduação para melhor atender a esse tipo de público que aumenta consideravelmente 
no Brasil e no mundo.
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RESUMO
O envelhecimento é um fenômeno observado em todo o mundo. Este processo mostra-se mais acelerado e significativo nos países em 
desenvolvimento como o Brasil. Até o ano de 2025, estima que a população idosa Brasileira cresça 16 vezes, contra 5 vezes da população total. 
Desta forma, o Brasil se tornará a 6º população do mundo em idosos, correspondendo a mais de 32 milhões de pessoas com 60 anos ou mais de 
idade. O envelhecimento está associado a um declínio funcional, no entanto um programa de exercício regular torna-se uma modalidade de 
intervenção efetiva para reduzir e prevenir tais declínios. A Ginástica Funcional trata-se de um método de exercícios que utiliza o peso do próprio 
corpo, trabalhando um grupo muscular específico em cada movimento. Tal modalidade pode ser realizada em qualquer idade tornando-se uma 
excelente opção para pessoas idosas, pois ajuda a recuperar o equilíbrio, a força muscular, assim como, a flexibilidade, evitando quedas e 
problemas nas articulações. O objetivo do estudo foi investigar as alterações proporcionadas por um programa de 12 sessões de Ginástica 
Funcional nos componentes da aptidão física, relacionados à força dos membros inferiores, equilíbrio estático e flexibilidade de quadril em 
indivíduos idosos usuários da Unidade de Saúde Oswaldo Brandão. Participaram da pesquisa 25 idosos com idade de 67,9±7,9. Os dados foram 
analisados com o auxílio pacote estatístico Statistical Package for the Social Science, (SPSS) versão 15.0 (Chicago, IL, USA). Para todos os testes 
estatísticos, foram considerados níveis de significância de p<0,05. Analisando os valores pode-se observar que para o teste de sentar e levantar da 
cadeira em 30 segundos houve diferença estatisticamente significativa (p=0,001), no teste de equilíbrio também apresentou diferenças 
estatisticamente significativas (p=0,003), no entanto para a flexibilidade articular os valores do pré e pós-teste não mostraram diferença 
estatisticamente significativa (p=0,377). Conclui-se que o programa de ginástica funcional realizado durante 12 semanas, com 50 minutos de 
duração, e com uma frequência semanal de duas vezes, conseguiu melhorar a força e resistência dos membros inferiores e o equilíbrio estático 
das idosas que compuseram a amostra deste estudo. Entretanto as mesmas alterações não foram observadas na flexibilidade de quadril.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi descrever o comportamento da Percepção Subjetiva do Esforço (PSE) durante a fase preparatória de uma 
equipe de alto rendimento de voleibol e verificar a correlação do volume de treinamento com a PSE no voleibol. Quinze atletas profissionais de 
voleibol do sexo masculino (idade 24,0 ± 3,5 anos; massa corporal: 96,5 ± 10,2 Kg; estatura 194,3 ± 6,7 cm; % de gordura 14,5 ± 5,4), que 
competiam em nível nacional, participaram do estudo. Durante o período preparatório, os atletas foram submetidos a três microciclos de 
treinamento, que compreenderam 7 semanas. Os microciclo 1 e 2 foram compostos por 2 semanas cada um, enquanto que o microciclo 3 foi 
composto por 3 semanas. Foram realizadas 54 sessões em 37 dias ao longo do período preparatório. O Microciclo 1 foi composto por 58,42% de 
treino físico e 41,58% treino técnico. No microciclo 2 treinou-se 42,71% físico e 57,29% técnico, enquanto que no microciclo 3 foi inserido o 
trabalho tático, sendo composto por 52,76% de físico, 36,07% técnico e 11,17% tático, além de quatro amistosos com duas equipes diferentes na 
semana 6. Os treinamentos físicos foram compostos por exercícios de hipertrofia na sala de musculação, cinco vezes por semana, circuitos de 
estimulo aeróbio, 2 vezes por semana e circuito de treinamento funcional, 3 vezes por semana, além de alongamentos e aquecimento dinâmico 
antes de iniciar a sessão. No treinamento técnico houve a predominância de habilidade e domínio (toque, manchete), defesa, saque do chão e 
levantamento. O treino tático, iniciado somente na semana 5, foi enfatizado o posicionamento do sistema defensivo e algumas combinações de 
ataque. É importante ressaltar que apenas na semana 5 iniciaram os trabalhos técnicos e táticos que exigiam saltos, como saque, ataque e 
bloqueio, visando uma melhor sustentação e progressão nessa qualidade. Após cerca de 30 minutos do término de cada sessão, os atletas 
responderam à seguinte pergunta: “Como foi o seu treino?”. A resposta ao questionamento foi obtida a partir da escala de PSE de 10 pontos. Por 
meio deste procedimento o estresse interno individual de cada sessão foi quantificado. O volume líquido total de cada sessão foi mensurado em 
minutos. A estatística descritiva para PSE é apresentada como média. Ainda, foi utilizado o teste de correlação de Pearson e, para as análises, 
utilizou-se o software SPSS 17.0. Os valores da PSE médio para cada sessão e os respectivos volumes em minutos, entre parênteses, foram: 
Semana 1 - 2,9 (123); 4,1 (126); 3,3 (53); 4,6 (135); Semana 2 – 4,1 (52); 4,3 (87); 4,6 (98); 2,8 (60); 3,4 (91); 5,1 (117); 5,0 (158); Semana 3 – 3,5 
(53); 3,9 (132); 6,9 (129); 3,6 (112); 4,0 (110); 5,1 (144); 4,1 (111); 6,6 (115); 4,8 (109); Semana 4 – 3,4 (128); 3,9 (109); 6,3 (157); 3,3 (123); 5,1 
(123); 6,5 (123); 3,3 (135); 5,2 (108); Semana 5 - 3,6 (135); 4,5 (109); 5,7 (83); 4,1 (59); 5,4 (147); 5,5 (88); 3,9 (59); 4,2 (123); 4,9 (103); 3,3 (59); 
Semana 6 – 4,7 (145); 4,4 (77); 3,7 (50); 5,4 (83); 4,2 (82); 6,9 (99); 5,7 (113); 5,7 (86); 5,4 (55); 4,3 (80); Semana 7 – 4,1 (150); 4,9 (102); 4,0 (132); 
4,5 (84); 4,7 (148); 3,5 (111); 3,9 (98); 3,0 (73); 4,2 (102). A correlação do volume líquido de cada sessão com a PSE dos atletas foi: Semana 1 
r=0,48, semana 2 r=0,64, semana 3 r=0,48, semana 4 r=0,83, semana 5 r=0,41, semana 6 r=0,44 e semana 7 r=0,73. Não foi observada correlação 
estatisticamente significativa entre o volume líquido de cada sessão e a PSE média dos atletas. Os resultados mostram que, assim como em outros 
esportes coletivos, os valores da PSE não tem correlação com o volume, sendo influenciada principalmente pela intensidade, o que justifica a 
utilização do produto destas duas variáveis para quantificar a carga de treino no voleibol. Assim, pode-se concluir que a PSE pode ser utilizada 
para quantificar o estresse de treino e como referência no planejamento e monitoramento do treinamento neste esporte.
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RESUMO
Nas Olimpíadas de 2016, que serão realizadas no Rio de Janeiro, o Rugby Sevens será incluído novamente nas modalidades competitivas dos 
jogos. Derivado do Rugby-15, o Rugby Sevens vive um período de franco crescimento e popularidade entre jogadores e espectadores, 
principalmente entre praticantes do sexo feminino. O Rugby Sevens é jogado em um campo com as medidas oficias do Rugby-15 e com duração 
de dois tempos de 7 minutos entre equipes com apenas 7 jogadores cada. Apesar de no Sevens três jogadores serem designados como forwards e 
quatro como backs, esses papéis táticos não são tão claros como no Rugby-15. O objetivo do presente estudo foi avaliar e comparar ente as 
diferentes posições o perfil antropométrico e de performance aeróbia de jogadoras de Rugby Sevens. Participaram da pesquisa 20 atletas 
femininas do Vitória Rugby Club (Vitória, ES). As atletas foram agrupadas em função da sua posição no campo, em forwards (n = 11) e backs (n = 
9). Foi realizada uma avaliação antropométrica e uma avaliação cardiorrespiratória das atletas. A avaliação cardiorrespiratória constituiu na 
realização de um teste incremental máximo, com velocidade inicial de 5 km/h e incremento de 1 km/h a cada 2 minutos, até a exaustão da atleta. 
O limiar ventilatório, limiar de compensação respiratória e consumo máximo de oxigênio foi determinado por meio da análise de gases (Metalyzer 
II, Cortex) durante a avaliação cardiorrespiratória. As forwards apresentaram maior massa corporal, maior índice de massa corporal, maior 
percentual de gordura e maior massa muscular. As backs apresentaram maior consumo máximo de oxigênio (45,3 ± 3,8 mL/kg/min vs 39,7 ± 5,0 
mL/kg/min), maior velocidade do consumo máximo do oxigênio e maior intensidade do limiar ventilatório e limiar de compensação respiratória. 
Conclui-se que que existem diferenças significativas entre as posições táticas de forwards e backs das jogadoras amadoras de Rugby Sevens. 
Todas essas diferenças são explicadas pelas ações específicas realizadas em campo por cada grupo de jogadoras.
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RESUMO
A suplementação com creatina (S-Cr), amplamente utilizada por atletas e praticantes de atividades físicas, é capaz de promover melhorias na 
força muscular bem como proporcionar alterações na síntese de homocisteína (HCY) e no metabolismo energético de vários tecidos. Apesar de 
evidenciado o papel deletério da hiperhomocisteínemia sobre a função vascular e a ação anti-inflamatória e anti-oxidante da S-Cr sobre o tecido 
endotelial, nenhum estudo até o presente investigou os efeitos deste procedimento sobre a reatividade vascular dependente de endotélio na 
microcirculação cuja disfunção tem sido frequentemente associada ao desenvolvimento de complicações clínicas em doenças crônico-
degenerativas como diabetes e hipertensão. Neste sentido, este estudo investigou os efeitos da S-Cr sobre a reatividade microvascular 
dependente de endotélio e suas consequências sobre a perfusão capilar sistêmica e os níveis séricos de homocisteína. Após aprovação do CEP do 
Instituto Nacional do Coração (parecer 53301), quarenta e cinco indivíduos entre 20 e 40 anos, tiveram a reatividade microvascular em resposta a 
acetilcolina (ACh) e após hiperemia reativa pós-oclusiva (HRPO) e a perfusão capilar cutânea (PCC) avaliadas através das tecnologias de 
Fluxometria Laser Speckle (FLS) e de video-microscopia intravital e os elementos do sangue analisados antes e após uma semana de 
suplementação com 20g diárias de creatina monohidratada. A FLS foi realizada na microcirculação cutânea do antebraço em 6 doses cumulativas 
de solução contendo 2% de ACh e administradas durante 10 segundos em intensidades crescentes de 30, 60, 90, 120, 150 e 180μA através de 
sistema de micro-iontoforese. A avaliação da HRPO foi realizada após a liberação de manguito inflado em pressão supra-sistólica durante 3 
minutos. A S-Cr não alterou a reatividade microvascular em resposta a ACh porém melhorou significativamente (p<0,05, teste t pareado) o fluxo 
(74,2±17 x 77,8±14) e a condutância vascular máxima (CVC) após HRPO (0,81±0,2 x 0,87±0,2) e elevou a PCC em repouso (114,2 ±26 x 118,8±28) e 
após HRPO (118,6±28 x 126,3±28). Apesar de não alterar os níveis séricos de HCY (11,2 ± 4,0 x 10,8 ± 3,5), elevou significativamente a massa 
corporal total (74,9±12 x 75,4±13), o IMC (25,2±3 x 25,4±3kg/m2) e os níveis de creatinina (0,9±0,1 x 1,0±0,2) e creatino-kinase (CK) (351±272 x 
537±563) provocando também, reduções na pressão arterial média (PAM) (92,06±7,7 x 89,76±7,4), nos níveis de ácido úrico (5,0±1,2 x 4,3±1,1) e 
colesterol total (177±47 x 173±47) e LDL (118±42 x 112±41). A S-Cr aumentou os níveis de T4 (1,08±0,13 x 1,13±0,13) e reduziu os de T3 
(1,08±0,21 x 1,02±0,20) evidenciando menor taxa de conversão tecidual de tetraiodotironinia provavelmente associada a reduções na razão de 
PCr/Cr no músculo esquelético, condição representativa de crise energética intracelular e que pode contribuir também para o maior 
extravasamento de CK. Os resultados, obtidos em indivíduos saudáveis, sugerem que a S-Cr eleve a CVC e PCC máximos através de aumentos na 
resposta de dilatação mediada por fluxo e através de mecanismo independente de óxido nítrico e provavelmente associado a hiperpolarização do 
endotélio microvascular que contribui para reduções significativas sobre a PAM e aumentos da turgência osmótica de fibras musculares. Por 
produzir aumentos desproporcionalmente mais elevados de creatina intracelular em relação a fosfocreatina, a S-Cr apresenta potencial para 
promover alterações endócrinas e metabólicas associadas a produção e conservação de energia que justificam futuras investigações acerca de 
seu papel no tratamento de desordens fisiopatológicas associadas a disfunção mitocondrial e redução da nutrição tecidual como é o caso do 
diabetes e da hipertensão arterial.

Autor(es) Roger de Moraes*; Diogo Van Bavel Bezerra; Beatriz de Serpa Pinto Lopes Guimarães; Eduardo Tibiriça

Palavra(s) Chave(s): suplementação com creatina; reatividade microvascular; densidade capilar; metabolismo energético; fator hip

Titulo: Suplementação com creatina melhora a reatividade microvascular dependente de endotélio e reduz a síntese de 
triiodotironina

Saúde

Educação FísicaVI Seminário de Pesquisa da Estácio 39



Curso: Enfermagem

Centro Saúde

E-mail para contato: renata.saraiva@superig.com.br IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
Estudo de revisão sistemática a partir da prévia do Trabalho de Conclusão de Curso, que será apresentado à Universidade Estácio de Sá, Campus 
R9. A motivação para a pesquisa é resultante da observação e experiência em campo práticona Disciplina de Saúde da Mulher, cujo objeto foi a 
importância de um pré-natal de qualidade para evitar complicações neonatais. A questão norteadora foi "Como se dá a atuação do Enfermeiro 
para prevenir complicações fetais causadas pela ausência de ácido fólico?". O objetivo do trabalho foi identificar a atuação do Enfermeiro para 
prevenir as complicações fetais na ausência de ácido fólico. Como relevância e contribuição, pretende-se trazer uma reflexão para os acadêmicos, 
a respeito da importância de um pré-natal, visando futuros enfermeiros qualificados para atender as gestantes de nossa sociedade. Metodologia 
de abordagem qualitativa, descritiva, bibliográfica. Para fundamentar o estudo, foi realizado revisão sistemática: 19 artigos nas bases de dados da 
Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) - LILACS, MEDLINE e IBECS e 03 teses e dissertações (MINERVA/UFRJ). O critério de inclusão foi um recorte 
temporal 2005 a 2013, no idioma Português. Após análise, foram elegíveis, até o momento, 10 artigos e nenhuma tese e dissertação. Assim, 09 
artigos não foram escolhidos, pois se tratavam de complicações no tubo neural do feto em desenvolvimento, ocasionadas por outros motivos que 
não eram relacionados à ausência ou baixa dosagem de Ácido Fólico durante a gestação. Houve ainda declínio de publicação em 2006 e aumento 
em 2007. O nível de evidência foi IV.
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RESUMO
Os receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPAR) são importantes reguladores do metabolismo glicídico e lipídico, bem como 
participam da regulação do processo inflamatório. Entretanto, poucos estudos têm sido realizados sobre os efeitos dos agonistas desses 
receptores sobre doenças pulmonares, que constituem um grave problema de saúde pública. O presente estudo avaliou a ação anti-inflamatória 
de novos derivados sintéticos da classe das tiazolidinadionas (TZD) sobre a inflamação pulmonar aguda (modelo de pleurisia) induzida por 
carragenina em camundongos. Quarenta camundongos foram divididos nos seguintes grupos: (I) grupo controle (placebo), que recebeu apenas 
salina (0,1 ml i.pl.), (II) grupo carragenina (CAR), que foi submetido à pleurisia induzida por carragenina (0,1 ml i.pl.), (III) grupo LPSF/RA-4 + CAR, 
que foi tratado com LPSF/RA-4 (10, 30 ou 60 mol / kg, i.p.) e após 0,5 hora foi submetido à pleurisia, (IV) grupo INDO, que recebeu indometacina 
(5mg/kg i.p.) 0,5 horas antes da injeção de carragenina. Os parâmetros inflamatórios de todos os grupos foram avaliados 4 horas após a injeção 
de carragenina ou solução salina. A contagem total de células e medição do óxido nítrico (NO) foi realizada no exsudado pleural; fragmentos de 
pulmão foram processados para microscopia de luz, microscopia eletrônica de transmissão, imunohistoquímica, e Western blotting. O influxo de 
leucócitos foi significativamente reduzido após tratamento com LPSF/RA-4 60 mol / kg ou INDO, comparado com o grupo CAR. Do mesmo modo, 
os níveis de óxido nítrico também diminuíram significativamente nestes grupos. Análise histopatológica e ultra-estrutural do grupo controle 
mostrou tecido pulmonar bem preservado. O grupo CAR mostrou evidentes alterações significativas no parênquima pulmonar como enfisema, 
hemorragia, vasodilatação, presença de células inflamatórias, destruição de pneumócitos tipo I, hipertrofia das mitocôndrias, apoptose e necrose 
de pneumócitos tipo II, que foram significativamente reduzidas nos grupos tratados com LPSF/RA-4 ou INDO. A imuno-histoquímica revelou um 
aumento de marcadores inflamatórios como a COX-2, iNOS, TNF-α e IL-1β no tecido pulmonar do grupo CAR, enquanto os grupos tratados com 
LPSF/RA-4 e INDO apresentaram uma redução significativa desses imunomarcadores. A análise por Western revelou a expressão aumentada da 
COX-2 e IL-1 no grupo do CAR, que foi reduzida após o tratamento com LPSF/RA-4. Estes resultados demonstram a potente ação anti-inflamatória 
do novo derivado tiazolidinadiona LPSF/RA-4 (60 mol / kg) na lesão pulmonar aguda induzida por carragenina.
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RESUMO
A portaria nº 2616/1998 define infecção hospitalar como aquela adquirida após a internação do paciente e que se manifesta durante a internação 
ou mesmo após a alta quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares. A problemática das infecções hospitalares 
no Brasil cresce a cada dia, considerando que o custo do tratamento dos clientes com infecção hospitalar é três vezes maior que o custo dos 
clientes sem infecção. A Comissão de Controle de Infecção relacionada ao serviço de saúde do hospital deverá: elaborar, implementar, manter e 
avaliar Programa de Controle de Infecção Hospitalar, adequado às características e necessidades da instituição. O Ministério da Saúde (MS), na 
Portaria nº 2.616 de 12/05/1998, define a organização da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), órgão de assessoria à autoridade 
máxima da instituição e de execução das ações de controle de infecção hospitalar. Objetiva-se neste projeto verificar os métodos utilizados pelos 
profissionais da equipe de SCIH do Hospital de Urgência de Goiânia, para o controle ou diminuição dos índices de infecção hospitalar (IH), 
relacionados aos serviços de saúde. Material e Métodos: Estudo descritivo e prospectivo realizado no Hospital de Urgência de Goiânia através da 
aplicação de questionários contendo perguntas objetivas e subjetivas, pelos pesquisadores, a sete membros da SCIH no período de julho de 2013. 
O rastreamento por focos de infecção é realizado em (6) 85.7% por busca ativa e passiva e somente em (1) 14.3% realizam o método ativo. 
Dentre os entrevistados, (5) 71.4% afirmaram terem dificuldades na implementação de medidas de controle de infecção, enquanto (2) 28,6%, não 
relataram esta dificuldade. Em relação às fontes de informações, (4) 57.1% buscam os dados através do prontuário dos pacientes. Todos os 
profissionais (7) 100% aplicam uma associação entre os sinais e sintomas como pistas para identificação das infecções hospitalares e utilizam 
consultoria para uso racional de ATM (antimicrobianos).Verificou-se que existem dificuldades na ação da SCIH sobre o controle de infecção 
hospitalar e que o rastreamento de IH é realizado pelas formas ativa e passiva. Acredita-se que a educação continuada dos profissionais da SCIH 
bem como a integração da equipe seria uma forma eficaz para a realização das buscas e consequentemente reduziria os índices de infecções 
hospitalares.
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RESUMO
A alface (Lactuca sativa) é uma das hortaliças mais consumidas no Brasil, pois apresenta sabor agradável e refrescante, além de ser rica em sais 
minerais, vitaminas. Entre as propriedades fitoterápicas temos a ação calmante, diurética e laxante (MOGHARBEL, MASSON 2005). O cultivo da 
alface pode ser realizado de várias formas: tradicional, hidropônica e orgânica. O consumo do alface cru permite a transmissão de várias doenças 
infecciosas, propiciadas por fatores como: umidade presente desde o plantio até a comercialização, flora microbiana proveniente do solo, pela 
água, ar, insetos e animais, em que são influenciados pela estrutura da planta e pelo homem, com sua tecnologia de cultivo, transporte e 
armazenamento (BALIONI, 2003). Assim, é importante realizar de medidas que busquem uma melhoria da qualidade desses produtos. Entre os 
procedimentos conhecidos a higienização é o mais conhecidos e realizado pela população realizando-se a lavagem doméstica de hortaliças e a 
desinfecção das mesmas (COELHO et al., 2001). No Brasil, o hipoclorito de sódio é o único agente sanitizante permitido pela legislação para 
higiene de frutas, hortaliças e legumes (BRASIL, 2001). Entre os parâmetros mais importantes que determinam a qualidade de um alimento, estão 
os parâmetros intriseos e extrínsecos, os quais definem as suas características microbiológicas, o que permite avaliá-lo quanto às condições de 
processamento, armazenamento, distribuição para consumo, vida útil e riscos à saúde da população (FRANCO, LANDGRAF 2005). Foram 
analisadas 04 amostras de alface sendo 02 de cultivo normal e 02 de cultivo hipodromico que foram adquiridos em supermercado em Fortaleza. 
As análises foram realizadas em laboratório de instituição de ensino superior, no período de outubro de 2013. As análises foram realizadas na 
hortaliça in natura, lavada com água e  higienizada com hipoclorito de sódio estabilizado. A contagem de bactérias foi feita para verificar o 
número de bactérias aeróbias mesófilas a contagem padrão em placas pela técnica pour plate. Para isso, foi distribuído 1 mL de cada uma das 
diluições em placas Petri estéreis, em duplicata. Utilizou-se placas contendo 15-20 mL de Ágar para Contagem Padrão (PCA) mantido líquido a 
50ºC em banho-maria. As placas foram homogeneizadas e após a solidificação, foram incubadas por 48 horas a 35ºC em estufa bacteriológica. A 
contagem das placas foi realizada com o auxílio do contador de colônias. As amostras foram submetidas a contagem bacteriana em meio estufa a 
35ºC por 24h e a contagem de fungos e bolores por 72h.  Foi analisado o pH de cada amostra individualmente utilizando-se phmetro de bancada. 
Os resultados das avaliações microbianas indicaram que as 100% das amostras de alface comum in natura apresentaram um elevado crescimento 
bacteriano nas primeiras 24h, após a lavagem com água. Todas as amostras que forma sanitizadas. Foi realizado nova analise 48h após o 
contagem e verificou-se que não houve um aumento no crescimento de colônias in natura, as amostras higienizadas permanecem com reduzida 
evidenciando a ação da água sanitária. Foi evidenciado que o procedimento de lavar a hortaliça com água e em seguida colocar o alface em 
molho com20 gotas para cada litro de água. É um estudo preliminar que condira adequada as boas praticas de manipulação dos hortaliçss. 
Entretanto é necessário realizar estudos mais prolongados para garantir a qualidade total destes produtos.
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RESUMO
A glicoforina A (GPA) é a maior sialoglicoproteína transmembrana dos eritrócitos e no segmento N terminal externo estão representados os 
antígenos dos grupos sanguíneos M e N. O organismo produz um anticorpo monoclonal de provável especificidade anti-N, para a validação em 
Imunohematologia (IH) e Citometria de Fluxo (CF. Este trabalho teve como objetivo  estudar o perfil de reconhecimento de antígenos 
eritrocitários sabendo-se que os clones produzidos são IgG1-k e confirmar a especificidade N ou estudar a possibilidade de ser um anti-GPA. 
Foram realizadas titulações de anticorpos por hemaglutinação em microplaca . As análises por CF avaliou a expressão de antígenos N em 
hemácias, leucócitos e plaquetas além dos testes de coexpressão em hemácias NN, MM e NM com objetivo de analisar o reconhecimento de 
epítopos diferentes ou competição entre eles. Mediante os resultados foram realiizadas novas análises com amostras de doadores fenotipados 
afim de confirmar a especificidade do anticorpo monoclonal em estudo. A análise IH mostra que ambos os clones obtidos reconhecem 
especificamente antígenos N expressos na superfície das hemácias onde a positividade e intensidade das aglutinações foram confirmadas em 
microscopia convencional. Com relação à expressão dos antígenos N por CF, nos diferentes gates, observa-se que apenas as hemácias expressam 
essa especificidade. No ensaio de competição por CF os resultados sugerem um reconhecimento diferente das amostras NN (homozigotas) para 
cada anticorpo (epítopos diferentes) não havendo competição entre eles com evidente aumento da intensidade de fluorescência, porém quando 
se analisa amostras MN (heterozigotas) os anticorpos 1 e 2 competem entre si, sugerindo o reconhecimento de um mesmo sítio antigênico. As 

 técnicas ullizadas para análise do perfil destes diferentes clones de anlcorpo monoclonal, nos permite idenlficar a alta sensibilidade da 
Citometria de Fluxo que mostra que ambos os clones reconhecem a GPA existente nas hemácias, pois as análises confirmatórias com hemácias 

 MM apresentam o mesmo índice de posilvidade quando comparadas aos resultados apresentados pelas hemácias NN, isso porque a 
sensibilidade da CF permite evidenciar o reconhecimento do anticorpo à glicoforina e não ao sítio antigênico específico do grupo MN ao qual se 
liga. Porém os resultados da análise IH revela um perfil definido de anticorpo de especificidade anti-N com alta intensidade de aglutinação quando 
testado com hemácias NN, resultados negativos com hemácias MM e menor intensidade de aglutinação para hemácias MN.
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RESUMO
A esquizofrenia é um transtorno mental grave, que afeta cerca de 1% da população Mundial. Na atualidade, o tratamento mais eficaz para os 
pacientes esquizofrênicos é o uso de antipsicótico. Sabe-se que o uso de antipsicóticos de primeira geração (APGs) e de segunda geração (ASGs), 
envolvem importantes efeitos adversos, tais como ganho de peso, alterações do perfil lipídico e metabolismo da glicose, resultando em aumento 
de risco metabólico e cardiovascular. A explicação para o ganho de peso ocasionado pelo uso de antipsicóticos ainda não esta bem elucidada, 
porem encontra-se na literatura relatos do que seriam as causas, sendo: os efeitos anticolinérgicos, anti-histaminérgicos, antagonismo dos 
receptores de serotonina, além da interferência da predisposição genética. Entretanto, pacientes com esquizofrenia em uso de antipsicótico, 
comumente apresentam fatores de risco como sedentarismo e dieta desbalanceada, que contribuem significativamente para ganho de peso 
ponderal. Este estudo teve como objetivo caracterizar o perfil socionutricional de pacientes esquizofrênicos em uso de antipsicóticos atendidos 
em um Hospital Público de Fortaleza-Ce. Trata-se de um estudo descritivo e transversal, sob uma abordagem quantitativa. Foram coletados dados 
sociodemográficos e antropométricos dos indivíduos esquizofrênicos (n=146) no ambulatório de um hospital. Foi aferido peso, altura, 
circunferência da cintura (CC), circunferência do quadril (CQ) e circunferência abdominal (CA). O referido estudo foi avaliado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade de Fortaleza, sob parecer Nº. 111.587. Dentre os entrevistados, 44,52% eram mulheres e 
55,48%, homens. A idade prevalente foi de 20 a 39 anos, a maioria brancos (50%), solteiros (80,14%), que tiveram de 1 a 9 anos de estudo 
(34,93%), sem ocupação (75,34%) e com renda de até 1 salario (49,32%). Pela classificação do IMC, 25% sobrepeso e 28% obesidade. Dos 
homens, 78% apresentavam risco muito alto de doença cardiovascular e das mulheres 92%. Da amostra, 51% dos homens e 67% das mulheres 
apresentaram risco de desenvolver doenças metabólicas. A partir dos resultados, pode-se inferir que o maior percentual de pacientes avaliados 
estava em sobrepeso e obesidade, ou seja, maior probabilidade de desenvolver doenças cardiovasculares. Sugere-se que sejam desenvolvidos 
estudos abordando a temática por profissionais de saúde para contribuir com os pacientes esquizofrênicos em uso de psicóticos.
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RESUMO
Há mais de uma década inúmeros grupos de pesquisa têm se dedicado ao estudo das células tronco e de seus potenciais usos no estabelecimento 
de terapias celulares. Os processos de regeneração envolvem a diferenciação de células tronco para substituição de células com lesão, sua fusão 
com células lesadas e promovendo regeneração, e liberação de fatores parácrinos que estimulam a proliferação de células íntegras após danos ao 
tecido. Apesar das controvérsias éticas, os riscos de formação de tumores e de rejeição imunológica, os meios de comunicação tendem a 
exacerbar a expectativa de eficácia terapêutica em pacientes cujas terapias convencionais não funcionam. Isto somado à existência de regras 
flexíveis para o uso de células tronco em países como a China, Índia e Alemanha, tem provocado a proliferação de instituições que oferecem 
terapias celulares, mesmo que não tenham sido testadas suficientemente quanto a seus riscos e eficácia. Com base nos últimos avanços 
científicos sobre a biologia das células tronco, propôs-se uma revisão que introduza esse assunto através de uma discussão sobre sua definição, 
origem e classificação, bem como suas aplicações atuais na medicina regenerativa. De acordo com os resultados, obtidos a partir de artigos 
disponíveis na base de dados MEDLINE, LILACS e Scielo, Portal CAPES e Portal de Revistas Científicas da BVS, verificaou-se inúmeras evidências de 
que tecidos adultos possuem um “pool” de células tronco residentes com capacidade mais ampla de diferenciação, contrariando antigo dogma 
que considera os tecidos adultos com limitada capacidade para produção de fenótipos celulares diferenciados. As células tronco adultas são 
facilmente obtidas, sua utilização terapêutica elimina problemas relacionados a questões éticas e permite o transplante autólogo, evitando 
complicações relacionadas à rejeição imunológica. Em especial as células da fração mononuclear derivadas da medula óssea têm sido utilizadas 
em ensaios clínicos para várias doenças, tais como doenças neurodegenerativas, doenças inflamatórias intestinais, infarto do miocárdio, 
isquemia, doenças hepáticas e diabetes, mostrando segurança e resultados promissores.
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RESUMO
A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida surgiu a mais de três décadas, tornando-se um grave problema de saúde pública. Atualmente, uma das 
características preocupantes da transmissão do HIV/AIDS consiste na infecção de um maior número de mulheres heterossexuais em idade 

 reprodulva, e um aumento significalvo de crianças contaminadas com o vírus, através da transmissão verlcal. Para reduzir esta incidência, o 
Ministério da Saúde recomenda o teste anti-HIV durante o pré-natal, que, para ser realizado com qualidade, exige preparo dos enfermeiros das 
unidades de saúde da família. Este profissional desempenha importante papel na abordagem e esclarecimento sobre o teste, no entanto, muitas 
gestantes não o realizam devido às dificuldades de acesso ou baixa qualidade da atenção básica. O estudo foi de caráter quantitativo, transversal 
e exploratório, realizado nas USF do município do Cabo de Santo Agostinho – PE. Objetivou-se averiguar as medidas tomadas pelos Enfermeiros 
diante do teste anti-HIV para gestantes atendidas pelas ESF do município. Os resultados apontaram que todos os Enfermeiros passaram por algum 
tipo de capacitação e a maioria sentiu-se habilitada para o enfretamento do problema, realizando aconselhamento e oferecendo o exame durante 
a consulta. Com relação ao gênero, todos eram do sexo feminino, 31,2% encontravam-se na faixa etária de 36 a 40 anos e, 34,4% eram maiores 
de 40 anos de idade. Em relação à instituição de formação, 47,0% das enfermeiras graduaram-se em instituição privada e, 34,4% em instituição 
pública estadual. Com relação ao tempo de formação 34,4% possuíam de 11 a 20 anos de graduação, enquanto que 31,2% tinham entre seis e dez 
anos. No que diz respeito à titulação, 31 enfermeiras (97%) eram especialistas. Quanto ao tempo de atuação nas ESFs, 40,6% atuam por mais de 
dez anos, enquanto que 31,2% trabalhavam na unidade entre seis e dez anos. Com relação a treinamentos em DST’s/AIDS, todas as Enfermeiras 
revelaram ter passado por algum tipo de capacitação. Porém, 15,6% relataram que a mesma foi realizada antes de ingressar na ESF e, 72,0% que 
o foi após o ingresso. Em relação à abordagem das gestantes quanto ao teste anti-HIV, identificou-se que 78,0% das enfermeiras realizam algum 
tipo de aconselhamento e esclarecimento, 22,4% oferecem o exame e 12,8% apenas solicita o exame. Mais de dois terços (87,5%) não encontrou 
rejeição por parte da gestante para fazer o exame, 65,6% já entregou resultado positivo de HIV; 90,6% encaminham a gestante para serviço de 
referência. Apontando assim, boa cobertura do exame e alta prevalência da doença no município. No entanto, uma parcela das mulheres com 
diagnóstico positivo não são encaminhadas a serviços de referência, como também não se encontrou consenso nas informações a respeito dos 
encaminhamentos. Quando questionadas se elas se sentiam habilitadas para o enfrentamento deste problema, 87,5% responderam que sim. As 
enfermeiras pesquisadas demostraram um bom conhecimento sobre o assunto relativo ao manejo da gestante diante da solicitação e entrega de 
resultados do teste anti-HIV durante a consulta do pré-natal. O presente estudo ressalta ainda a necessidade de um melhoramento na 
capacitação das mesmas em alguns pontos específicos onde existe um déficit na conduta quando se referiram as gestantes de menor idade, pois 
uma parte significativa absteve-se de responder o motivo pelo qual não solicitavam autorização dos responsáveis para a realização do teste. 
Assim como não entram em consenso nas informações a respeito do encaminhamento pós-resultado.
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RESUMO
Na ausência de oxigenação adequada, ocorre insuficiência respiratória (IR), que é a incapacidade do sistema respiratório em atender as 
necessidades metabólicas do organismo em termos de oxigenação e excreção de dióxido de carbono (CO2), resultando em hipoxemia e ou 
hipercapnia. Este evento constitui importante causa de morbimortalidade na faixa etária pediátrica, correspondendo a 50% nas admissões em 
unidades de terapia intensiva (UTI) pediátrica. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relata aumento da mortalidade por insuficiência 
respiratória aguda em crianças com menos de cinco anos. Essas taxas são mais elevadas em países e regiões em desenvolvimento. A 
oxigenoterapia torna-se então uma das mais importantes modalidades de tratamento para pacientes pediátricos com hipó¬xia. Este quadro 
clínico é resultante de condições como infecções do trato respiratório inferior, podendo levar à sequela e até a morte. Pela alta frequência de 
crianças hospitalizadas que necessita desta terapia como suporte, os enfermeiros devem estar preparados para prestar assistência adequada à 
criança, com cuidados especializados, minimizando os riscos associados. Objetivou-se identificar o conhecimento dos enfermeiros sobre o uso de 
métodos de oxigenoterapia não-invasivos (cateter de oxigênio, halo, máscara de Venturi e CPAP nasal) em pacientes pediátricos. Trata-se de um 
estudo descritivo, de corte transversal e abordagem quantitativa, desenvolvido com enfermeiros que trabalham na assistência às crianças 
atendidas na emergência e pediatria clínica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) em Recife-PE. O instrumento de 
pesquisa foi constituído por um formulário estruturado com perguntas fechadas. A coleta foi iniciada após a aprovação do projeto pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa sob o número CAAE – 0228. 0. 099. 000 – 09. De um total de 22 enfermeiros, 17 foram entrevistados destes, apenas 01 relatou 
não conhecer os sinais de insuficiência respiratória na criança. 88,2% apontaram a dispnéia e 41,2% a correção de hipóxia como indicações para 
oxigenoterapia; 94,1% não encontraram dificuldade em manusear cateter nasal, halo ou máscara de Venturi, porém 64,7% registraram 
dificuldades em lidar com CPAP nasal artesanal. Os resultados evidenciam que os enfermeiros apresentam conhecimento sobre o manuseio das 
modalidades de oxigenoterapia, exceto em relação ao manuseio do CPAP nasal. Os profissionais afirmam ainda conhecer os sinais de gravidade 
clínica quanto à insuficiência respiratória.  No entanto, permanece a necessidade de educação permanente por meio de atualização e 
aperfeiçoamento.
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RESUMO
As infecções hospitalares ocorrem com maior freqüência e gravidade em recém-natos do que quando comparado a crianças e adultos. Além da 
maior suscetibilidade a infecções comum nesta fase da vida, observa-se a sobrevivência de um número crescente de neonatos prematuros graças 
a permanência prolongada em terapia intensiva neonatal, o que incide na maior exposição a procedimentos invasivos e ao uso de 
antimicrobianos de largo espectro (PINHATA e NASCIMENTO, 2001). O estudo constitui um Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso de 
Enfermagem da Universidade Estácio de Sá – Unidade Nova Friburgo. Teve como objetivo geral compreender as ações de controle de infecção 
hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, e seus impactos na saúde do paciente e da coletividade; e como objetivos específicos 
identificar a metodologia do cuidado de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal; promover conhecimentos científicos na 
área de enfermagem com relação a prevenção de infecção hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. Foi adotado o método de 
pesquisa bibliográfica descritiva qualitativa. O levantamento bibliográfico foi realizado no período de março de 2014 a maio de 2014. Utilizando-
se de fontes de pesquisa a biblioteca da Universidade Estácio de Sá do Campus Friburgo, por meio de consulta eletrônica, utilizando-se as bases 
de dados científicas como Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico, Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn), Biblioteca 
Digital de Teses e Dissertações, LILACS, Medline, e base de dados do Ministério da Saúde. Foram utilizados como descritores Infecção Hospitalar; 
Recém Nascido; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; Conhecimentos, Atitudes e Práticas em Saúde; Cuidado em Enfermagem. Os critérios de 
inclusão determinados foram artigos que avaliavam o controle de infecção hospitalar em Unidade de Terapia Intensiva, resistência aos 
antibióticos, bactérias que mais acometem os pacientes em Unidades de Tratamento Intensivo Neonatal e o desafio da equipe de enfermagem 
frente ao grande número de pacientes internados na UTI neonatal com infecção hospitalar (IH). A linha de pesquisa utilizada para meios de 
estudo foi "O Cuidado no Processo Saúde-Doença". Foram abordados como contextualização os assuntos relacionados a: infecção hospitalar, seu 
conceito e evolução histórica; grande suscetibilidade da infecção hospitalar no recém-nato; epidemiologia das infecções hospitalares; aquisição 
de microorganismos e fatores predisponentes à infecção; prevenção e controle das infecções hospitalares; enfermagem e o controle da infecção 
hospitalar em unidade de terapia neonatal; e formas de prevenção das infecções hospitalares. A equipe de enfermagem é o grupo mais numeroso 
e que passa mais tempo em contato com o paciente no ambiente hospitalar. A natureza do seu trabalho, que é essencialmente a prestação de 
cuidados físicos e procedimentos de diagnósticos e terapêuticos, torna esta categoria um elemento fundamental nas ações de prevenção, 
detecção e controle de infecções hospitalares. Embora a formação dos enfermeiros inclui-se conteúdos que circundam esta problemática, o 
mesmo não ocorre com os auxiliares e técnicos em enfermagem, sendo atribuição do enfermeiro responsável por sua supervisão á vigilância das 
infecções hospitalares. A educação desses profissionais inclui-se orientação na admissão até a educação continuada de forma regular durante o 
processo de trabalho. Deve-se frisar que a prestação de uma assistência adequada e com adoção de medidas de controle de infecção incide em 
uma diminuição do risco de adquirir ou disseminar infecções. Importante ressaltar que mudanças concretas e permanentes só ocorrem se houver 
motivação neste processo (TURINI, 2000). Espera-se com este estudo refletir sobre a atuação dos profissionais de enfermagem e a equipe 
multiprofissional que lida com o recém-nato e suas formas de prevenção e controle da infecção hospitalar na Unidade Neonatal.
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RESUMO
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, do tipo exploratório descritiva, realizada em um Hospital de Referência no atendimento pediátrico do 
Estado de Santa Catarina- SC, cujo objetivo geral foi conhecer as percepções da equipe de enfermagem frente aos cuidados paliativos realizado à 
criança oncológica fora de possibilidades terapêuticas. A pesquisa foi realizada no mês de abril de dois mil e treze com dez profissionais da equipe 
de enfermagem, dentre estes Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares. A coleta de dados se deu por meio de entrevistas semi-estruturadas as quais 
foram gravadas e posteriormente transcritas em arquivo Word® para facilitar o processo de análise, além de obter fielmente o conteúdo de suas 
falas. A análise dos dados foi realizada por meio da análise de conteúdo de Bardin (2011) nas três etapas: pré-análise, exploração do material e o 
tratamento dos resultados, inferência e interpretação, sendo os dados sustentados pelo referencial teórico de Joyce Travelbee, a qual trata da 
relação pessoa-pessoa no contexto dos cuidados em saúde. A pesquisa obedeceu todos os preceitos Éticos de pesquisa que envolve Seres 
Humanos segundo a Resolução 196/96 (Brasil, 1996), assim como foi submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da referida Instituição 
pesquisada consentindo a realização do início de coleta dos dados após avaliação do projeto. Contudo, a pesquisa revelou como perfil, pessoas 
com idade entre 26 e 57 anos, sendo apenas um destes do sexo masculino e as demais do sexo feminino. Destes, três são Enfermeiras e os 
demais, técnicos e auxiliares de Enfermagem. O menor tempo de atuação entre eles no setor de Oncohematologia, é de 1ano e 2 meses e o maior 
tempo de 18 anos e 1 mês.  No que concerne o modo como os profissionais se descobriram no cuidado paliativo, alguns dos participantes referem 
gostar de atuar em oncologia, enquanto que outros foram se adaptando ao longo do tempo. Porém, houve também profissionais que relataram 
não estar adaptados ao trabalho no setor. Ao significar o cuidado paliativo, apontam este como um cuidado especial diante da terminalidade da 
vida, além destes cuidados se estenderem às famílias, aproximando-os nas suas relações e interações com a criança oncológica fora de 
possibilidades terapêuticas. Assim, estas relações promovem sentimentos de afetividade dos quais superam as dificuldades vivenciadas, que, 
segundo os participantes, buscam fazer o melhor dentro de suas capacidades frente ao cuidado com as crianças fora de possibilidades 
terapêuticas. Porém, o vínculo criado com a criança e família é findado com o processo de morte da criança, trazendo-lhes grandes sofrimentos. 
Quanto a satisfação em prestar os cuidados, estes se envolvem de forma bastante intensa com a criança e família, mas referem que, apesar do 
cuidado paliativo ser difícil, acreditam que a dor pode ser minimizada através do conforto, evitando prolongar o sofrimento tanto da criança 
quanto do familiar diante das tentativas heróicas por parte de alguns membros da equipe médica ao avançar com os procedimentos e técnicas 
mesmo quando à cura já é impossível. Assim, apontam não ser esta a melhor forma de cuidar neste contexto surgindo à reflexão a respeito de 
quando é a hora de parar com tais procedimentos. Mesmo com o despreparo profissional relatados tanto de sua parte, diante do fato de não se 
sentirem preparados para lidar com tal situação, os participantes relatam que fazem o que está ao seu alcance. Neste contexto, apontam que 
amenizar as dificuldades desempenharem suas funções relativas a profissão, utilizam-se de subsídios como carinho, e a conversa, além de 
brincadeiras que auxiliam na amenizando o sofrimento da criança. Com isso, aproximam mais do mundo da criança descontraindo também o 
ambiente. Por fim, apontam que o cuidado com a família deve ser diário, ao qual deve ser promovidos momentos de calma, além de ampará-los e 
informá-los sempre que solicitado. A progressão da doença é neste caso inevitável frente a condição de terminalidade da vida no cuidado à 
criança em cuidados paliativos.
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RESUMO
O cuidado paliativo surge como uma forma de cuidado total para o paciente, cuja doença não responde mais ao tratamento curativo. Teve início 
em Londres (1967), através de Cicely Sounders, através dos Hospices, locais destinados ao tratamento de doentes acometidos por patologias 
severas e progressivas. É reconhecido como uma filosofia própria de cuidado, visando melhorar a qualidade de vida do indivíduo e da família, por 
meio do controle dos sintomas físicos, emocionais, espirituais e sociais, com ética, compromisso e compaixão. O enfermeiro possui a 
competência de apoiar o paciente e os familiares dentro dos cuidados paliativos, para se adaptarem às mudanças, guiar o cuidado global e 
promover a participação da família. Estudo de caráter quantitativo, transversal e exploratório, realizado em hospital público universitário da 
cidade do Recife-PE, com o objetivo de averiguar o conhecimento dos enfermeiros que atuam na assistência oncológica acerca da definição dos 
cuidados paliativos, conhecimento das técnicas e princípios ético-legais. Participaram 10 enfermeiros da enfermaria adulto oncológica. Quase dois 
terços da amostra informaram ter ciência da definição de cuidados paliativos da Organização Mundial de Saúde, no entanto, identificou-se o 
desconhecimento dos enfermeiros acerca da legislação brasileira vigente, o que poderá dificultar condutas e atividades de CP pelos profissionais.  
Ainda observou-se a fragilidade dos mesmos em correlacionar os cuidados paliativos com a prática diária profissional, além da necessidade em 
adquirir conhecimentos específicos na área de concentração escolhida. A maioria não conhece escalas de cuidados paliativos, apesar de a 
literatura recomendar o uso de diversas, conforme a clientela. Quanto à utilização de técnicas de paliatividade, metade não faz uso 
rotineiramente e, 60,0% responderam que a equipe multidisciplinar é parte integrante e essencial do processo. A enfermagem é peça chave na 
construção e manutenção dessa filosofia, uma vez que está diretamente em contato com o paciente. Desenvolve uma maneira contínua de 
cuidados com doentes, com o objetivo de acolher, preservar e prover subsídios para o enfretamento de sua enfermidade, por isso a importância 
de capacitação contínua.
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RESUMO
Grande parte da população brasileira possui medicamentos em sua residência, porém estes não são geralmente descartados de maneira correta 
nos casos de sobra ou vencimento. Estes resíduos normalmente são direcionados ao lixo comum ou lançados direto em pias e vasos sanitários, o 
que comumente resulta no acúmulo destas substâncias nos corpos hídricos ou mesmo no solo. Devido a estes compostos serem descartados em 
sua forma química original, que mantém suas características biocidas e estruturas químicas complexas, estes podem gerar sérios danos 
ambientais e à saúde pública. Em função disto, estes produtos vêm sendo classificados como contaminantes ambientais emergentes, e devem 
receber destinação adequada. A Resolução n° 44 de 17 de Agosto de 2009, a ANVISA permite no artigo 93 às farmácias e drogarias participarem 
de programas de coleta de medicamentos a serem descartados pela comunidade, porém, não há legislação específica para cobrar desses 
estabelecimentos ou de qualquer outro setor qualquer medida no sentido de estimular e conscientizar à população para tanto. Neste contexto, o 
presente projeto visa gerar dados a serem utilizados futuramente em uma campanha de sensibilização, sobre os riscos e impactos associados ao 
descarte incorreto de medicamentos, para os funcionários e alunos da Faculdade Estácio de Cotia. Para tanto, este projeto visou revitalizar a 
estrutura previamente disposta na instituição para que os alunos e funcionários pudessem levar seus medicamentos vencidos e/ou não utilizados 
alcançando seu descarte adequado; e também realizar uma avaliação quali e quantitativa destes resíduos, relacionando seu impacto em potencial 
à saúde e ambiente caso seu descarte fosse inadequado. Desta maneira, a etapa inicial do trabalho consistiu na revitalização da estrutura 
previamente disponibilizada na entrada da faculdade, recebendo esta uma nova pintura, capa para as lixeiras e nova sinalização, incluindo além 
da coleta de comprimidos, líquidos e medicamentos pastosos ou em pó, também estrutura específica para perfuro-cortantes. Já quanto a 
avaliação dos itens descartados, foram obtidos até o momento 159 itens, distribuídos em 58 medicamentos distintos. A maioria destes itens 
apresentou sua data de vencimento ultrapassada (79,3%), e apresentação em forma líquida (59,6%) ou comprimido (29,8%). Já considerando sua 
atividade farmacológica, estes incluíram em sua maioria analgésicos/antitérmicos (21,6%), antibióticos (13,7%), antiparasitários (9,8%), 
broncodilatadores (7,8%), anti-histamínicos (7,8%) e descongestionantes (nasais e oftalmológicos, total = 7,9%). Os demais medicamentos 
(31,4%) incluíram uma variedade de ações, abrangendo desde antieméticos, calmantes e expectorantes até vitaminas variadas. Em relação a 
humanos, os efeitos toxicológicos de fármacos no ambiente, ainda não são bem compreendidos mas diversos efeitos vêm sendo demonstrados 
em outras espécies. Dentre estes, os que se relacionam as substâncias identificadas neste estudo são os associados a antibióticos. O efeito destas 
substâncias, mesmo em baixas concentrações, se dá principalmente sobre bactérias, resultando na seleção de indivíduos resistentes, e na 
consequente acentuação de um problema atual sério associado à multirresistência e ineficácia de antibióticos. Estas consequências reforçam a 
necessidade de que os resíduos de medicamentos recebam a destinação adequada, deixando óbvia a necessidade de campanhas educacionais de 
sensibilização já que a colaboração da população é essencial para a destinação correta destas substâncias.
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RESUMO
A prevalência da doença renal crônica é crescente em todo mundo e as modalidades de tratamento se restringem ao transplante e a dialise ou 
hemodiálise que não são capazes de reverter o quadro histológico ou recuperar a função renal. Na última década a crescente compreensão da 
biologia de células tronco e resultados obtidos em estudos sobre seus efeitos em modelos para várias doenças, acendeu as perspectivas de 
opções regenerativas também para a doença renal. Como as informações sobre seus efeitos na recuperação da lesão renal, ainda não são bem 
conhecidos e tem provocado controvérsias, resolveu-se discutir através de uma revisão, os avanços da terapia celular na doença renal, 
considerando o uso de diferentes modelos de lesão; os tipos de células tronco derivados da medula óssea e os processos que levam a 
regeneração. Para tanto, recorreu-se à base de dados da área de saúde e foram obtidos 142 artigos, dos quais 29 foram excluídos por tratarem de 
revisões, e dos 118 artigos restantes, distribuídos da seguinte maneira: sobre efeitos da fração de células mononucleares (30 artigos), de células 
tronco mesenquimais (29 artigos), de células tronco hematopoiéticas (32 artigos) e de células progenitoras endoteliais (22 artigos). Os resultados 
mostram que o uso da fração de células mononucleares da medula óssea e a ação parácrina dessas células, através da liberação de microvesículas 
com fatores renoprotetores, parecem estar mais relacionados a resultados promissores no controle da fibrose renal. Isto permite a troca de 
informações entre as células lesadas e células tronco, podendo ser bidirecional. Assim, as microvesículas podem transferir fatores de células 
lesadas para células-tronco, resultando na reprogramação de fenótipo para adquirir características específicas do tecido, ou inversamente, os 
fatores podem ser transferidos de células-tronco para células com lesão causando reparo. A possibilidade de transdiferenciação e fusão de células 
tronco com células renais apresentam papel menos relevante.
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RESUMO
As complicações de estoma e pele periestoma em estomizados intestinais requerem indicação de equipamentos com tecnologias específicas para 
o atendimento de suas necessidades, de acordo com o tipo de estoma e o uso de adjuvantes indicados corretamente pela enfermeira 
estomaterapeuta. Para tanto é necessário que o paciente aprenda a realizar o autocuidado de acordo com a sua necessidade, com suporte de 
uma equipe especializada que faça o acompanhamento durante todo o perioperatório do estomizado intestinal. O atendimento para a melhor 
indicação dos equipamentos se inicia no pré-operatório com o ensino do autocuidado na confecção do estoma e a demarcação deste no 
abdomên , o processo cirúrgico, e no pós-operatório o contato direto em orientações na troca da bolsa coletora e a importância desse ensino na 
prevenção de complicações e a fase de reabilitação do estomizado no pós-operatório tardio. Objetivou-se neste estudo indicar equipamento 
coletor ao estomizado intestinal mediante a avaliação clínica e capacidade e disposição para o autocuidado com a estomia e troca dos 
equipamentos que esses pacientes apresentavam. A metodologia utilizada consistiu em uma pesquisa prospectiva exploratória com 6 
estomizados intestinais desenvolvidos no município de Ourinhos (SP). Os critérios para a indicação de equipamentos da tecnologia moldável 
foram escolhidos neste estudo porque são produtos novos dispostos no mercado, e os pacientes selecionados para avaliação destes 
equipamentos foram falta de coordenação motora fina, acuidade visual diminuída, localização inadequada do estoma e presença de lesões 
periestomais. Observou-se que dos 6 pacientes, 3 eram mulheres e 3 homens, que  utilizavam 3 equipamento de base plana e 3 de base convexa. 
O estudo demonstrou que houve aumento no tempo de durabilidade do equipamento de 2 a 7 dias na troca, relato de maior conforto e fácil 
realização do autocuidado, cicatrização das lesões periestomais e diminuição de odores da fezes nas atividades cotidianas. Conclui-se que a 
indicação da tecnologia moldável propicia aos estomizados intestinais e na compra dos produtos: contenção de custos, autocuidado, segurança 
em relação à sua condição de estomizado e qualidade de vida para estes pacientes.

Autor(es) Janaína da Silva*; Helena Megumi Sonobe

Palavra(s) Chave(s): estomizados intestinais; enfermagem; ensino do autocuidado

Titulo: Indicação de equipamento com tecnologia moldável para estomizados intestinais de uma cidade brasileira

E-mail para contato: michellecardosinho@yahoo.com.br IES: ESTÁCIO FIR / Pernambuco

RESUMO
A gravidez na adolescência é caracterizada atualmente como um problema de saúde publica. A jovem gestante enfrenta modificações radicais em 
seu estilo de vida, ficando sobrecarregada na tentativa de equilibrar a administração do lar, dos estudos e do trabalho.  As adolescentes ainda 
lidam com a discriminação por parte da família e da sociedade, podendo ocasionar problemas psicológicos e sociais. Geralmente, a gravidez não é 
planejada, e pode estar relacionada a vários fatores, como a baixa escolaridade e a ausência de perspectiva profissional. Existe ainda muita falta 
de informação para a adolescente sobre reprodução, orientação sexual e doenças sexualmente transmissíveis, tanto por parte da família, como 
serviços de saúde e da comunidade, o que acarreta em um estado de vulnerabilidade. Devido a isto, as jovens iniciam precocemente a vida sexual 
levando ao aumento da incidência de gestações nessa faixa etária, assim como de novos casos de DST’s. Trata-se de uma pesquisa descritiva, 
exploratória e transversal, com abordagem quantitativa. Objetivou-se identificar a reincidência de gravidez nas adolescentes cadastradas nas 
Unidades de Saúde da Família-Charneca I e II, do município do Cabo de Santo Agostinho-PE, além de relacionar os motivos de reincidência com 
variáveis socioeconômicas, falta de informação e uso inadequado de métodos contraceptivos. A maioria das entrevistadas tinha 17 anos no 
momento da pesquisa (34,0%), eram solteiras (54,0%), não trabalhavam fora (64,0%), possuíam ensino fundamental completo (42,0%) e 
moravam com os pais (58,0%).  A primeira menstruação ocorreu aos 10 anos de idade (42,0%), e a primeira experiência sexual, entre os 12 e 13 
anos (92,0%). Quase a metade não fazia uso de nenhum método contraceptivo (42,0%). Este último foi apontado como o principal motivo de 
reincidência da gravidez.  O enfermeiro da USF figurou como principal profissional orientador para educação em saúde.  O fator provável ao qual 
deixa a adolescente vulnerável à gravidez e à reincidência é o baixo nível de escolaridade e as condições socioeconômicas precárias às quais elas 
se encontram. É importante que as pesquisas forneçam instrumentos para aprimorar os programas de apoio a adolescente grávida, como forma 
de proteger e evitar a Palavras chaves: reincidência, oferecendo assim uma melhor qualidade de vida e saúde para a jovem e seu filho. A 
reincidência da gravidez não é somente fruto da falta de informação adequada sobre saúde reprodutiva e métodos contraceptivos, mas também 
do despreparo de alguns profissionais de saúde, que devem estar capacitados a prestarem informações e ações educativas a fim de evitar tantos 
novos casos de segunda gestação.
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RESUMO
O Câncer de Colo de Útero (CCU) apresenta alta prevalência de óbito no Brasil e em países em desenvolvimento. A maioria dos casos deste tipo 
de neoplasia é causada pelo Papiloma Vírus Humano (HPV), sendo os mais comuns os tipos 16 e 18, podendo ocorrer lesões intra-epiteliais de 
baixo ou alto grau. Outros fatores também contribuem para o surgimento da doença: início precoce da atividade sexual, multiplicidade de 
parceiros, tabagismo, baixa condição socioeconômica, multiparidade, uso irregular de preservativo e não realização do exame preventivo 
periódico. No entanto, há chance de até 100,0% de cura nos casos precocemente diagnosticados. A faixa etária mais acometida pelo CCU é entre 
os 25 e 60 anos. No entanto, as adolescentes constituem uma população de alta vulnerabilidade, devido ao início precoce da atividade sexual, 
desconhecimento da necessidade do exame, falta de informação e acesso ao serviço de saúde, facilitando a contaminação pelo HPV. É nesta fase 
que acontecem descobertas marcantes na vida sexual, sendo um período de transição da infância para a vida adulta, não transcorrendo de forma 
contínua e uniforme, marcante nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Este estudo teve caráter quantitativo, transversal e exploratório, 
realizado em uma Unidade de Saúde da Família no município de Recife – PE. Objetivou-se identificar os motivos que levam as adolescentes a não 
realizarem o exame Papanicolau, assim como verificar o conhecimento quanto ao exame. A pesquisa foi realizada com 100 adolescentes 
voluntárias com idade entre 12 e 19 anos cadastradas na área II da USF Tia Regina no Bairro de Água Fria – Recife – PE. Quase a metade (43%) 
iniciou a atividade sexual entre os 13 e os 15 anos de idade, e 52% ainda estavam cursando o ensino fundamental. Apenas uma entrevistada 
soube definir qual a utilidade do exame, e 84% nunca o haviam realizado, sendo os principais motivos serem virgens (46%), vergonha (22%) e 
medo (8%). É de suma importância a realização de exames preventivos quando se iniciou a vida sexual, independente da idade. Deve haver 
incentivo e informação suficiente por parte da família, sociedade e dos profissionais de saúde para conscientizar as adolescentes quanto à 
necessidade da prevenção do CCU. Apesar de ser facilmente prevenível e diagnosticado, o CCU ainda é sinônimo de mortes em mulheres em 
idade reprodutiva. É necessária maior atenção por parte dos profissionais de saúde, em especial os da enfermagem, no manejo da doença. O 
trabalho destes profissionais é muito importante nas ações de promoção, prevenção e detecção precoce. O desenvolvimento de atividades 
educativas, incluindo a participação da comunidade, amplia o conhecimento sobre a importância do exame, o desenvolvimento do CCU e seus 
fatores de riscos. O incentivo ao cuidado com a saúde da mulher não deve ser voltado apenas para o CCU, mas às outras doenças de um modo 
geral, para que elas se sintam cada vez mais conquistadoras de seu espaço e sua saúde.
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RESUMO
As infecções alimentares são causadas pela ingestão de micro-organismos patogênicos, denominados invasivos, com capacidade de penetrar e 
invadir tecidos, originando quadro clínico característico como as infecções por Salmonella spp, Shigella spp, Yersinia enterocolitica e 
Campylobacter jejuni. Estes quadros geralmente são associados às diarreias frequentes, mas não volumosas, contendo sangue e pus dores 
abdominais intensas, febre e desidratação leve, sugerindo infecção do intestino grosso por bactérias invasivas. Já as intoxicações alimentares são 
provocadas pela ingestão de toxinas ou micro-organismo formada em decorrência da intensa proliferação do micro-organismo patogênico no 
alimento. Os mecanismos de ação das toxinas em humanos não estão bem esclarecidos. Os vômitos possivelmente estão associados a uma ação 
das toxinas  sobre  o  sistema  nervoso  central.  Pretende-se analisar o nível de conhecimento dos acompanhantes de pacientes internados nas 
enfermarias de um hospital público da cidade de Goiânia-GO sobre o potencial risco de infecção ou intoxicação alimentares devido à ingestão de 
frutas mal higienizadas e sucos trazidos do meio externo para o ambiente hospitalar. Material e métodos: Estudo prospectivo realizado em um 
hospital público da cidade de Goiânia-GO. Foram aplicados questionários a 50 acompanhantes das enfermarias, em julho 2013. Os participantes 
foram informados sobre o estudo e após a assinatura do TCLE seguiu-se a coleta dos dados. Resultados: Dentre os acompanhantes  entrevistados  
(13) 26%  eram  homens  e  (37) 74%  mulheres.  Sobre  os alimentos levados pelos acompanhantes para as enfermarias os mais frequentes são as 
frutas (28) 56% e sucos (14) 28%. Quanto à higienização das frutas (47) 94% realizam higienização desses alimentos antes de entregar ao paciente. 
A preferência foi por sucos naturais (34) 68% e (16) 32% industrializados. A maioria desses alimentos (27) 54% foram armazenados no armário da 
enfermaria, seguidos pelo criado mudo (17) 34% e frigobar (6) 12%. Além disso, (23) 46% disseram que não há necessidade de lavar as caixinhas 
antes de consumi-las e (6) 12% que não há necessidade de lavar as mãos somente as caixinhas de sucos com água. Verificou-se que 82% dos 
acompanhantes conhecem os riscos do paciente ficar doente devido à ingestão de alimentos mal higienizados provenientes do meio externo, 
porém ainda realizam técnicas de armazenamento dos alimentos em locais impróprios e quase a metade não sabem como proceder com a 
lavagem das mãos e das caixinhas de suco.
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RESUMO
Esse estudo emergiu de experiência profissional pessoal como enfermeira de um hospital especializado em oncologia, com crianças internadas e 
consideradas fora de possibilidade de cura atual acompanhadas de um familiar. É considerado fora de possibilidade de cura o paciente para o qual 
foram esgotados os recursos atuais conhecidos para sua cura, o que possibilitou o desenvolvimento do cuidado paliativo, caracterizando a morte 
como um processo natural da vida introduziu o conceito de qualidade de vida na assistência aos indivíduos com câncer. Neste sentido, traçou-se 
como objeto de estudo a ação de cuidado do enfermeiro à criança hospitalizada portadora de doença oncológica e fora de possibilidade de cura 
atual e sua família, e como objetivo apreender o típico da ação de cuidar do enfermeiro à criança hospitalizada portadora de doença oncológica 
fora de possibilidade de cura atual e sua família. Estudo de natureza qualitativa com abordagem fenomenológica que coloca o homem na 
condição existencial de ser no mundo, sendo capaz de incorporar o significado e a intencionalidade como inerentes aos seus atos. O estudo foi 
desenvolvido com o apoio da fenomenologia sociológica de Alfred Schutz, por possibilitar entender a relação eu-tu que se dá entre o enfermeiro e 
a criança hospitalizada, em tratamento oncológico fora de possibilidade de cura atual, em iminência de morte, como uma ação social. Os sujeitos 
foram 14 enfermeiros lotados nas enfermarias de oncologia e hematologia do setor de internação pediátrica de um hospital público federal 
especializado em oncologia, localizado no município do Rio de Janeiro. A apreensão das falas deu-se por meio de entrevista fenomenológica 
guiada pela questão orientadora: "Quando você cuida da criança em tratamento oncológico fora de possibilidade de cura atual, o que você tem 
em vista?"; "E o que você faz?". A análise mostrou que os enfermeiros cuidam das crianças portadoras de doença oncológica e fora de 
possibilidade de cura atual e de sua família, confortando a criança, cuidando da família, atendendo as necessidades da criança, fazendo o melhor, 
dando qualidade de vida, dando apoio espiritual, emocional e religioso, estando mais próximo da criança, mostrando-se disponível. Este cuidado é 
diferenciado e pautado na compreensão, no carinho e nos sentimentos de cada um em relação ao outro, cabendo ao enfermeiro desenvolver 
esse cuidado integral á criança e a família de modo peculiar e significativo constituindo-se numa ação para cuidar imbuída de um projeto 
intencional.
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RESUMO
O Centro de Material e Esterilização (CME) é o setor destinado à recepção, expurgo, preparo, esterilização, guarda e distribuição de materiais, 
para todas as unidades que prestam cuidados aos pacientes. A CME tem finalidades e objetivos nitidamente definidos, tais como: concentrar os 
artigos odonto-médico-hospitalares, esterilizados ou não, facilitando seu controle, conservação e manutenção; padronizar e realizar técnicas de 
limpeza e preparo, empacotamento e esterilização, assegurando economia de pessoal, material e tempo; distribuir material esterilizado ou não 
aos diversos setores de atendimento a pacientes; treinar pessoal para atividades específicas do setor, conferindo-lhe maior produtividade; 
facilitar o controle de consumo, qualidade dos materiais e das técnicas de esterilização, aumentando a segurança do uso; favorecer o ensino e o 
desenvolvimento de pesquisas; manter estoque de material, a fim de atender prontamente à necessidade de qualquer unidade do hospital. O 
objetivo do presente estudo foi verificar os métodos de limpeza utilizados pelos profissionais que atuam na Central de Material e Esterilização 
(CME) do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO), durante o processamento de artigos odonto-médico-hospitalares e a sua percepção quanto à 
importância de sua realização. Trata-se de um estudo prospectivo, em que foram aplicados questionários contendo 13 questões objetivas a 17 
colaboradores do CME do HUGO no mês de julho de 2013. Dentre os 17 colaboradores que participaram da pesquisa 14 (82,3%) possuíam faixa 
etária entre 29 e 45 anos e somente 3 apresentaram idade superior a 45 anos, sendo a maioria destes, 14 (82,3%) do sexo feminino. As categorias 
profissionais dos colaboradores questionados eram: auxiliares de enfermagem, técnicos em enfermagem e enfermeiros, destes, menos da 
metade, 7(41,2%) declaram que há periodicidade anual de capacitação dos profissionais. Embora a equipe do referido hospital tenha um 
conhecimento satisfatório sobre os métodos de limpeza, quando eles foram questionados sobre a revisão desta limpeza no artigo como, por 
exemplo, o uso de lupas, alguns não souberam a forma correta do procedimento. Conclui-se que a equipe da Central de Material e Esterilização 
sabe da importância da higienização correta dos artigos odonto-médicos-hospitalares, porém necessitam de capacitações (educação permanente) 
a fim de garantir uma assistência de enfermagem mais qualificada.
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RESUMO
A microbiota oral é uma das mais complexas de todo o organismo humano e por ser uma porta de entrada ao organismo, a cavidade oral 
apresenta-se como um importante reservatório de microrganismos, inclusive alguns potencialmente patogênicos, como as enterobactérias. Esses 
microrganismos são potenciais agentes causadores de distúrbios gastrointestinais, infecções hospitalares e agravamento de doenças bucais. O 
objetivo do presente estudo foi verificar a ocorrência de enterobactérias na microbiota oral de escolares de 11 a 17 anos de idade. A pesquisa 
trata-se de um estudo transversal, que foi realizado em uma Escola Estadual de Recife-PE. Os dados foram obtidos a partir de amostras da 
mucosa oral de 24 alunos, coletadas com o auxílio de swab estéril. As amostras foram inoculadas em meio BHI (Brain Hearth Infusion), semeadas 
em Agar EMB (Eosin Methylene Blue), para crescimento seletivo de bactérias Gram negativas, e incubadas em estufa bacteriológica por 24 horas a 
37 °C. O crescimento bacteriano foi submetido a testes para identificação de Enterobacteriaceae, utilizando-se kit comercial Newprov®. A amostra 
de conveniência foi composta por alunos matriculados do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, onde 70% foram do sexo feminino e 66,5% com 
13 anos de idade. Os resultados demonstraram que cerca de 33% dos alunos avaliados alegou apresentar algum episódio de faringite e confirma a 
necessidade de frequentar o dentista. Além disso, aproximadamente 16,6% afirma escovar os dentes apenas 2 vezes ao dia e 71% informou não 
usar antisséptico bucal. Como dado microbiológico, o estudo demonstrou que 40% das amostras apresentaram positividade para enterobactérias. 
As espécies mais encontradas foram Klebsiela pneumoniae e Escherichia coli. Este estudo apresentou um perfil preliminar com elevado índice de 
contaminação bucal por enterobactérias. É preciso observar que este tipo de gênero não apresenta a mucosa oral como habitat natural de 
colonização, e esta contaminação pode estar correlacionada a baixos índices de higiene bucal e frequência de consulta ao dentista, podendo 
promover no futuro um comprometimento à saúde dos escolares.
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RESUMO
Segundo as projeções estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), o período de 1975 a 2025 será a era do envelhecimento. O Censo de 
2000, contava com mais de 14,5 milhões de idosos, em sua maioria com baixo nível sócio-econômico e educacional e com uma alta prevalência 
de doenças crônicas e causadoras de limitações funcionais e de incapacidades. No que se refere ao trabalho de suas habilidades, há a exigência de 
uma equipe multiprofissional e interdisciplinar para atender de forma integral ao idoso. Diante desta perspectiva a Universidade Estácio de Sá 
campus Petrópolis desenvolveu um projeto multidisciplinar Academia da Terceira Idade com intuito de desenvolver ações de pesquisa, ensino e 
extensão voltados para o atendimento das necessidades da população idosa do município de Petrópolis. A população atendida no projeto é de 
idosos a partir de 55 anos de idade.  A pesquisa surgiu com a necessidade de verificar a saúde dos idosos que participam do projeto, com intuito 
de atender as demandas de cuidados de enfermagem já diagnosticados através de atividades educativas desenvolvidas pelos acadêmicos do curso 
de Graduação Enfermagem da Universidade Estácio de Sá - campus Petrópolis com intuito de melhorar a qualidade de vida da população 
assistida. O objetivo do presente trabalho foi de traçar o perfil dos idosos atendidos no projeto Academia da Terceira Idade UNESA – campus 
Petrópolis para que posteriormente possa-se oferecer uma assistência de enfermagem de qualidade baseada nas necessidades dos integrantes do 
grupo. Estudo realizado através de uma pesquisa de campo com entrevistas individuais semi estruturadas, para avaliar os aspectos: auto-estima, 
autonomia, hábitos saudáveis, patologia crônica e seqüelas, vacinação do idoso, sociabilidade e adesão a terapia medicamentosa e 
acompanhamento médico. Foi estudada uma população de 15 idosos, 87% do sexo feminino e 13% do sexo masculino. Dentre a faixa etária de 55 
à 60 anos tem-se 13% , de 60 à 65 anos tem se 20%%, 65 à 74 anos tem-se 33% e de 70 à 84 anos são 33% . Destes 80% são aposentados, 5% 
pensionistas e 15% não possuem aposentadoria. Em relação aos hábitos de vida: 93% nãofumam, 7% fumam atualmente e 13% pararam de fumar 
há 5 anos. Fazem uso de bebida alcoólica 47%, destes 40% frequentemente e 7% raramente. Em relação a atividade física 20% não praticam, pois 
são iniciantes no grupo, 80% realizam atividade física orientada duas vezes por semana. Todos relataram boa convivência em família e 93% com 
boa convivência social. Em relação a saúde 73% são hipertensos, 20% diabéticos e 5% com doença neoplásica, 26% já apresentam seqüelas, 
destas 13% com AVC e 13% com problemas vasculares. Todos fazem acompanhamento médico, 70% realizaram consultas recentes, 5% há um 
ano, 20% há mais de 1 ano e 5% há mais de 3 anos. Destes, 80% aderem a terapia medicamentosa 13% não faz uso e 7% não precisa utilizar a 
medicação diária. Quanto a habilitação para o autocuidado: 93% conseguem realizar hábitos de higiene sem auxílio, 87% realizam atividades 
cotidianas do lar. 26% possuem habilidades tecnológicas, 46% utilizam celular e telefone, 93% usam transporte coletivo sem precisar de ajuda, 
somente 73% manuseiam a própria renda. Em relação a necessidade de sono e repouso 80% dormem em torno de 6 à 8 horas por dia e 20% 
possuem insônia, fazendo uso de medicação. Quanto a imunização 93% estão em dia com vacina influenza e 47% com esquema de vacina dupla 
adulto completo. Conclui-se, então, que é importante a realização da educação em saúde para os idosos, observando sua capacidade funcional e 
sua independência física e mental, tanto na convivência familiar quanto na comunitária, proporcionando alternativas que atendam suas condições 
biopsicosociais, valorizando a promoção a saúde e a prevenção de doenças e de incapacidades que acometem a terceira idade.
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RESUMO
As necessidades biológicas, de crescimento e desenvolvimento da criança são afetadas por práticas alimentares inadequadas ocorridas nos dois 
primeiros anos de vida, estas, exemplificadas pela introdução incorreta e precoce de alimentos complementares, além do desmame precoce.  
Essa conduta pode levar ao surgimento de enfermidades muitas vezes com repercussões negativas na vida adulta, como desnutrição, déficit no 
crescimento pôndero-estatural, carência de micronutrientes, exposição aumentada à agentes infecciosos, doenças cardiovasculares, obesidade, 
diabetes e câncer.  Desde a implantação do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), na década de 1980, ocorreram 
melhorias na situação do aleitamento materno (AM). No entanto, ainda existem diferenças regionais significativas, evidenciando a necessidade de 
ações integradas e continuadas de planejamento, implementação e execução de políticas públicas centradas no fortalecimento do aleitamento 
materno em todas as suas formas, especialmente no que concerne ao aleitamento materno exclusivo (AME). A complementação do leite materno 
com outros líquidos não nutritivos (água, chás e sucos) antes dos seis meses de idade ainda é comum, especialmente no nordeste brasileiro, visto 
que as mães consideram necessária esta complementação. No entanto, deletéria do ponto de vista biológico e nutricional, levando à diminuição 
da produção de leite materno e do seu consumo, à desnutrição, desmame precoce e ao aumento dos riscos de morbimortalidade. A decisão em 
parar de amamentar e a introdução precoce e inadequada de outros alimentos é fortemente influenciada pela falta de conhecimento, de apoio à 
amamentação e ao enfrentamento das dificuldades. Este estudo objetivou identificar as práticas alimentares no primeiro ano de vida e os fatores 
maternos associados. Estudo transversal, com dados da II Pesquisa de Prevalência do Aleitamento Materno, com 3119 crianças menores de um 
ano que compareceram à campanha de vacinação em Recife, PE em 2008. Os acompanhantes foram entrevistados através de questionário 
estruturado contendo variáveis relacionadas à amamentação, introdução de outros líquidos e alimentos, características maternas e relacionadas à 
criança. Mais de dois terços dos menores de seis meses consumiram outro alimento além do leite materno: 24,7% água, 48,6 % suco, 63% outro 
tipo leite e 40,3 % mingau. Houve associação entre a maior escolaridade materna e o consumo de água, chá e mingau (p < 0,001), além do feijão 
(p < 0,05) Quanto ao trabalho materno, encontrou-se associação com o consumo de água, suco, outro leite, mingau, fruta e comida de sal (p < 
0,001). A associação entre o consumo de água e mingau com as variáveis maternas permaneceu significante (p< 0,05) após a análise de regressão 
logística de Poisson. Verificou-se prevalência elevada no consumo de alimentos adoçados e biscoitos recheados/salgadinhos nos primeiros meses. 
A maior escolaridade e o trabalho maternos foram associados à introdução precoce de líquidos, alimentos sólidos e doces, representando riscos à 
saúde infantil.  Os resultados apresentados indicam que embora a situação do aleitamento materno no município de Recife tenha melhorado, 
ainda encontra-se muito aquém do recomendado. Estes avanços podem ser creditados às inúmeras iniciativas em prol da amamentação e 
alimentação saudável. Porém, alguns grupos populacionais precisam ser priorizados pelos programas de incentivo à amamentação e alimentação 
saudáveis. Mães com maior nível de escolaridade e que trabalham fora de casa constituem categorias de risco para o desmame precoce e para a 
introdução inoportuna de alimentos complementares, além daqueles alimentos de alto valor energético e baixa importância nutricional. Torna-se 
necessário realizar diagnóstico da situação e analisar seus indicadores para subsidiar o planejamento de intervenções apropriadas
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RESUMO
Introdução: O aumento da quantidade de lixo gerado pela população é uma consequência do crescimento tecnológico e industrial na sociedade 
contemporânea. Esses resíduos sólidos quando não tratados de maneira correta e simplesmente desprezados em locais indevidos, acarretam 
prejuízos a todo o meio ambiente, afetando diretamente seu próprio gerador, o homem. Entre as mais variadas formas de lixo, existem os 
resíduos sólidos dos serviços de saúde (RSSS), também denominado lixo hospitalar ou apenas resíduos dos serviços de saúde (RSS), que são 
aqueles gerados por prestadores de assistência médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e pesquisa médica, 
relacionadas tanto à população humana quanta à veterinária. Antes de destinar o resíduo é preciso classificá-lo e quem o faz é a NBR 10.004/1987 
uma norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) que classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 
ambiente e à saúde pública, para que estes resíduos possam ter manuseio e destinação adequados. Os RSS apesar de representarem uma 
pequena parcela em relação ao total de resíduos gerados em uma comunidade são fontes potenciais de propagação de doenças e apresentam um 
risco adicional aos trabalhadores dos serviços de saúde e a comunidade em geral, quando gerenciados de forma inadequada. O objetivo do 
presente estudo foi verificar os métodos utilizados pelos profissionais do setor de emergência quanto à forma de segregação de resíduos de 
serviços de saúde do Hospital de Urgências de Goiânia (HUGO). Este foi um estudo prospectivo realizado no HUGO através da aplicação, pelos 
pesquisadores, de 70 questionários aos funcionários do setor de emergência, no período Julho a Agosto de 2013. Verificou-se que 55,7% dos 
profissionais que participaram do estudo disseram haver treinamento quanto à segregação dos resíduos de saúde. Dentre os profissionais 
avaliados 38,6% e 37,1% disseram haver treinamento periódico mensal e outros não tinham conhecimento sobre o treinamento, 
respectivamente. Além disso, 77,2% afirmaram ter recursos materiais suficientes e 95,7% fazem o descarte corretamente. Contudo, 91,4% 
relataram conhecer algum profissional que sofreu acidente ocupacional. Observou-se também que os resíduos químicos não são devidamente 
acondicionados em recipientes identificados com discriminação de substância química e rótulos de identificação e que os coletores de 
perfurocortantes estão dispostos a uma altura de 1,10m a partir do piso em relação à borda superior da caixa. Conclui-se que a segregação de 
resíduos de serviços deste hospital foi considerada satisfatória, uma vez que são disponibilizados recursos materiais e educação continuada para 
os profissionais.
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RESUMO
O uso da tecnologia torna-se cada vez mais necessário, como instrumento que venha colaborar com a construção do conhecimento, sendo assim, 
tecnologia refere-se a algo que desenvolvida pelo próprio homem venha facilitar a realização de um trabalho, bem como viabilizar o 
entendimento e aplicação de uma ação. Sendo assim, as tecnologias em saúde são ferramentas elaboradas pelo homem que promovem 
conhecimento facilitando o entendimento do assunto abordado. Podem ser classificadas como: tecnologias leves, que envolvem as relações do 
tipo vínculo e acolhimento; leves e duras, que abrangem os saberes bem estruturados da saúde; duras, que compreendem equipamentos 
tecnológicos e estruturas organizacionais. A tecnologia leve, quando aplicada ao contexto de saúde da mulher, permite a utilização de estratégias, 
que integram os saberes e os fornecem, visando à adoção de condutas que permitem a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a 
realização do autocuidado. Objetivou-se descrever a aplicação das tecnologias leves no contexto da Estratégia de Saúde da Família. Trata-se de 
um estudo descritivo, tipo relato de experiência, desenvolvido na Estratégia de Saúde da Família, no município de Fortaleza, Ceará, Brasil, no mês 
de abril de 2013. Realizaram-se ações de educação em saúde, na prevenção do câncer de colo uterino. Para isto, produziu-se uma tecnologia leve, 
uma televisão, em forma de artesanato, confeccionada a partir de papelão, papel ofício, recortes de revistas, imagens extraídas da internet e tubo 
plástico. No segundo momento, houve a demonstração de materiais necessários para a realização do exame preventivo do câncer de colo 
uterino. No último momento, foram entregues os kits preventivos, os quais continham preservativo feminino e masculino, sabonete para 
higienização no intuito de incentivar as mulheres a realização das práticas apresentadas. A partir das atividades de educação em saúde com as 
mulheres, constatou-se que ainda existem mitos sobre o exame preventivo, que foram esclarecidos com a educação em saúde. Conclui-se que a 
utilização da tecnologia leve aplicada na educação em saúde auxilia na construção da prevenção, da promoção e do autocuidado, permitindo 
melhor absorção do conhecimento pelas mulheres e interação com os profissionais de saúde, proporcionando o vínculo entre profissional e 
paciente antes, durante e depois da realização do exame preventivo.  Permite-se afirmar que a tecnologia leve se constitui em um processo 
acessível, de baixo custo, de fácil aplicabilidade e que proporciona um resultado favorável na prevenção do câncer de colo uterino, quando 
utilizada no acolhimento da Estratégia Saúde da Família.
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RESUMO
A inflamação é uma resposta do organismo a um dano tecidual caracterizada por alterações bioquímicas, vasculares e celulares, que tem como 
objetivo restaurar  a homeostase tecidual. Os macrófagos desempenham um papel  essencial na imunidade, funcionando como detectores iniciais 
de sinais inflamatórios, tais como lipopolissacarideo derivado de bacterias (LPS). Os macrófagos ativados liberam mediadores inflamatórios que 
causam o recrutamento de neutrófilos, e a comunicação cruzada entre estas duas células está associado com o desenvolvimento de doenças 
inflamatórias. A Curina é um alcalóide bisbenzilisoquinolínico que é isolado apartir da planta Chondrodendron platyphyllum (Menispermaceae). 
Estudos recentes demonstraram os efeitos antialérgicos, analgésicos e antiinflamatórios da curina em doses não-tóxicas . No entanto, os 
mecanismos subjacentes a estes efeitos permanecem por ser elucidados. Este estudo teve como objetivo investigar os efeitos da curina na 
ativação de macrófagos e  no recrutamento de neutrófilos em um modelo murino de inflamação induzida por LPS. Para tanto foram utilizados 
protocolos estabelecidos de pleurisia induzida por LPS, em que camundongos C57Bl/6 foram pre-tratados com a curina (2,5 mg/kg) antes do 
desafio com LPS. Os neutrófilos foram coletados 4h após o desafio e a contagem foi realizada por microscopia ótica. A partir do sobrenadante  
foram feitas dosagens de citocinas características. Paralelamente, macrófagos peritoneais foram coletados, mantidos em cultura e estimulados in 
vitro com LPS, após pré-tratamento com diferentes concentrações da curina. Quatro horas após o estímulo, os sobrenadantes foram coletados e 
as citocinas foram dosadas por ELISA.  A Curina inibiu significativamente o recrutamento de neutrófilos para o lavado pleural, o que foi associado 
com a inibição da produção de citocinas inflamatórias, tais como TNF - α , IL - 1β , IL - 6 , MCP - 1 e com a inibição de leucotrieno B4 na lavado 
pleural. A Curina inibiu a produção de TNF - α , IL - 1β , IL - 6 e de NO por macrófagos estimuladas com LPS in vitro , e verapamil , um antagonista 
de canal de cálcio apresentou efeitos semelhantes na produção de TNF - α e  IL - 1β por macrófagos , sugerindo que a curina desempenha um 
efeito inibitório sobre a ativação de macrófagos, que resulta, pelo menos em parte, da inibição do influxo de cálcio. Em conclusão, a curina 
apresentou efeitos anti inflamatórios que são associados com a inibição da ativação de macrófagos, através de mecanismos que envolvem a 
inibição de citocinas inflamatórias, LTB4, NO e do influxo de Ca2+, confirmando que este alcaloide tem o potencial de utilização no 
desenvolvimento de drogas antiinflamatórias.
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RESUMO
Este trablho teve como objetivo a comparação dos métodos de extração líquido-líquido (ELL) e extração em leito de fase sólida (EFS) empregando 
cartucho C18 para monitoramento de drogas de abuso e seus metabólitos em matriz de urina. No presente estudo foi utilizado um “pool” de 
urina conhecidamente livre das substâncias monitoradas nas metodologias submetidas a comparação. O estudo foi conduzido através da análise 
de 5 controles positivos (amostras de urina fortificadas com os analitos monitorados em concentrações conhecidas) e 5 controles negativos 
(amostras de urina conhecidamente livre dos analitos monitorados). Tais metodologias se destinam a análise de anfetamina (ANF), 
metanfetamina (MET), metilenodioxianfetamina (MDA), metilenodioximetanfetamina (MDMA), metilenodioxietilanfetamina (MDEA), 
benzoilecgonina (BZE), morfina (MOR), 6-Monoacetilmorfina (6-MAM) e Ácido 11-nor-9-carboxi-Tetrahidrocanabinol (nor-THC). Em ambas as 
metodologias de extração, um total de 3 mL urina teve seu pH ajustado para 8,0 de modo a propiciar um ambiente químico favorável a sua 
extração. Na ELL, através do emprego de diclorometano como solvente extrator, os analitos foram extraídos e a fase orgânica resultante 
submetida à concentração em temperatura de 50ºC sob fluxo de gás inerte. Em paralelo, para EFS as amostras de urina foram inseridas 
diretamente em cartucho fase C18 para que, ao final, fossem eluídas com três sistemas de solventes distintos: acetato de etila:NH4OH (100:2), 
acetato de etila:n-hexano (1:1) e acetato de etila:n-hexano:ácido acético glacial (1:9:1). Todas as amostras foram injetadas em sistema 
cromatográfico a gás acoplado a espectrômetro de massa (GC-MS) com analisador de massa tipo “ion trap”. Ao avaliar o desempenho das 
metodologias de extração foi observado um melhor rendimento na EFS (superior a 80%) quando comparado a ELL. Aliado a isto, a análise dos 
espectros de massa adquiridos para EFS permitiu a identificação de uma melhora significativa com relação à redução dos níveis de interferentes e 
componentes da matriz o que evidencia a seletividade da EFS; além disso, também foi observada uma melhora expressiva na sensibilidade do 
método permitindo a detecção de ANF, MET, MDA, MDMA, MDEA, BZE, MOR, 6-MAM e nor-THC.Conclui-se que a EFS quando comparada a ELL 
revelou ser uma técnica de maior refino para a análise em níveis traços de concentração; fundamental, para realização de exames toxicológicos 
onde se avalia a exposição do organismo a uma droga de abuso.
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RESUMO
O ar interior dos ambientes fechados pode ser mais poluente do que o ar exterior e os edifícios geralmente são instalados de forma 
indiscriminada, sem consideração para a higiene ambiental ou saneamento. O homem precisa de ar limpo em sua residência. Este projeto 
pretende avaliar a qualidade do ar, como provável fonte de contaminantes biológicos na atmosfera, de apartamentos residenciais de edifícios em 
áreas urbanas da cidade de São José-SC. Os dados serão comparados através das coletas realizadas em dois momentos nas unidades amostradas, 
dezembro de 2013 (verão) e junho de 2014 (inverno). O estudo está sendo realizado por meio de questionário estruturado e a técnica utilizada 
para a pesquisa dos microrganismos do ar, é a da sedimentação em placa. Esta técnica consiste na exposição de placas de Petri com Agar Batata 
Dextrose Acidificado com ácido tartárico 10%, para a coleta e isolamento de fungos, e Agar Padrão para contagem para a coleta e isolamento de 
bactérias mesófilas aeróbias. As placas ficam abertas em pontos estratégicos dentro das casas, por 1 hora, após o qual são cobertas, etiquetadas, 
acondicionadas em caixas de isopor e encaminhadas ao Laboratório de Microbiologia do Centro Universitário Estácio de Sá-SC. As placas com as 
amostras são devidamente incubadas nas temperaturas e tempos específicos. Os resultados das contagens são expressos em unidades 
formadoras de colônia (UFC). Os dados finais serão analisados estatisticamente para testar a correlação entre os fatores avaliados no questionário 
e a ocorrência dos microrganismos, e também a diferença significativa na freqüência de isolamento de microrganismos com respeito aos dois 
momentos de coleta. Foram amostradas 20 residências e isoladas, em média, 15 UFC de fungos e 36 UFC de bactérias mesófilas aeróbias. Os 
resultados preliminares indicam uma relativa freqüência de isolamento de microrganismos nas residências amostradas. As amostras do período 
de inverno serão coletadas a partir do próximo mês (junho/2014). A análise comparativa poderá evidenciar a diferença no isolamento de 
microrganismos entre os dois períodos de amostragem, bem como nas diferentes unidades amostradas. Os resultados das amostras não 
dispensam as medidas de controle, que devem ser rotineiras para garantir a qualidade do ar. Ressalta-se a necessidade de regulamentação no 
Brasil de padrões microbiológicos para o ar, considerando as particularidades ambientais do país.
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RESUMO
A obesidade é um grande problema que a área da saúde enfrenta atualmente. De acordo com estatísticas da Organização Mundial de Saúde 
(OMS), estima-se que o excesso de peso e a obesidade aumentaram nos últimos seis anos no Brasil. Várias drogas são utilizadas com o propósito 
de emagrecimento. Os anorexígenos são medicamentos que diminuem a vontade de comer, que devem ser utilizados clinicamente como 
medicamentos para tratamento de obesidade durante um pequeno período de tempo. De acordo com relatório divulgado pela Junta 
Internacional de Fiscalização de Entorpecentes (JIFE), foi constatado um aumento de 500% no consumo dos anorexígenos desde 1998. A 
sibutramina é uma substância psicotrópica anorexígena. A avaliação nas quantidades de prescrições da sibutramina é de suma importância, pois 
permite ter uma noção dos alertas da ANVISA sobre os riscos da sibutramina, e se as condições impostas para sua comercialização através da RDC 
52/11, tenham causado algum impacto, tanto na sociedade, quanto na classe médica em geral, fazendo com que médicos especialistas 
prescrevam o medicamento somente para quem realmente necessita. O objetivo da pesquisa foi analisar a quantidade de prescrições do 
medicamento sibutramina, no período de Janeiro à Junho do ano de 2011, comparando com as quantidades prescritas no mesmo período no ano 
de 2012, em uma farmácia privada da cidade de Florianópolis, SC. Os dados foram coletados através da Relação Mensal de Notificações de 
Receita B2 (RMNRB2), com auxílio do sistema Pódium Informática. Primeiro foi realizado o levantamento geral das quantidades de vendas de 
sibutramina prescritas nos de 2011 e 2012, e em seguida a análise comparativa das vendas nos dois anos. Esta análise permitiu constatar o 
aumento ou a diminuição nas prescrições do medicamento sibutramina, após a proibição pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 
de emagrecedores derivados de anfetamina (mazindol,femproporex e anfepramona). Os resultados mostraram que, no ano de 2011, as vendas 
do medicamento sibutramina foram extremamente maiores do que no ano de 2012, sendo que em 2011, no período em que foi feito a pesquisa 
não era necessário o preenchimento do termo de responsabilidade para prescrição da sibutramina. Concluiu-se que esta queda brusca nas vendas 
no ano de 2012 ocorreu provavelmente devido a prescrição da sibutramina ter ficado restrita somente a médicos endocrinologistas e 
especialidades relacionadas, e também devido a população estar buscando outros tipos de medicamentos para emagrecimento, tais como o 
orlistat, metformina, victoza, alguns antidepressivos e fitoterápicos.
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RESUMO
Colinesterase é a enzima responsável pela hidrólise da acetilcolina, presente nas sinapses, com a função de mediadora química da transmissão de 
impulsos nervosos através de fibras pré-ganglionares parassimpáticas e pós-ganglionares simpáticas. Existem dois tipos de colinesterases: 
acetilcolinesterase e pseudocolinesterase. A acetilcolinesterase (AChE) também chamada de colinesterase verdadeira é produzida nas hemácias, 
no tecido nervoso e nos músculos estriados, e, tem maior importância na destruição da acetilcolina, e a pseudocolinesterase inespecífica ou 
Butirilcolinesterase (BChE)  está presente  em quase todos os tecidos, principalmente no fígado, no plasma, pâncreas e no intestino delgado e em 

 menor concentração no sistema  nervoso  central  e periférico. Estes dois sistemas enzimálcos apresentam meias-vidas diferentes, ou seja, três 
meses para a AChE e cerca de uma semana para a BChE. Baseada nesta diferença é possível identificar temporalmente as intoxicações agudas em 
exposição recente e crônica.  Os inseticidas do grupo carbamatos e organofosforados são inibidores das colinesterases, sendo a plasmática 
(BChE)  um biomarcador de exposição recente  e a acetilcolinesterase  eritrocitária (AChE) um biomarcador de exposição crônica.  Devido o 
emprego destes compostos na saúde pública, nos programas de controle de endemias, os agentes que atuam no controle de vetores estão 
ocupacionalmente expostos, tanto na fase de armazenamento, preparo, aplicação, limpeza e manutenção dos equipamentos. O controle da 
exposição ocupacional é realizado através da determinação da atividade colinesterásica no sangue dos trabalhadores, pois, sua variação é 
proporcional à intensidade e duração da exposição aos agentes  anticolinesterásicos. Considerando que os níveis basais de colinesterase sofrem 
variação de uma pessoa para outra, torna-se necessário a determinação do valor de pré-exposição de cada indivíduo, para controle ocupacional 
de exposição a pesticidas organofosforados e carbamatos.  Como esta determinação nem sempre é possível, recomenda-se o uso de um valor de 

 referência da alvidade enzimálca, obldo de uma população não exposta. Como a alvidade enzimálca varia de acordo com o sexo, raça, idade, 
fatores sócio econômicos, a escolha desta população oferece certa dificuldade.  Diante destas limitações buscou-se estabelecer o valor de 
referência com uma amostra de trabalhadores da mesma atividade ocupacional com um período de ausência de exposição aos agentes 
anticolinesterásicos. O objetivo deste trabalho foi determinar o valor de referência para colinesterase plasmática e eritrocitária através de um 
grupo de trabalhadores de controle de vetores com um período de ausência de exposição aos inseticidas.  A amostra foi composta de 93 
trabalhadores que atuam no controle de vetores dos programas de Saúde Pública, do estado de Mato Grosso do Sul, com ausência de exposição 
aos pesticidas do grupo carbamatos e organofosforados. A metodologia utilizada foi de Ellman (1961)  modificada por Oliveira –Silva (2000).  Os 
trabalhadores eram compostos de 30 (32,26%) do sexo feminino e 63 (67.74%) masculinos. A média de ausência de exposição aos inseticidas 
carbamatos e organofosforados  foi de 148,1 ± 17,7 dias, com mínimo de 90 dias e o máximo de 210 dias. A idade para o sexo feminino variou de 
18 a 57 anos, com uma média de 33,4 ± 10,9 anos, enquanto, que o  sexo masculino  de 22 a 59 anos, com média de 34,6 ± 9,3 anos. Observou-se 
o predomínio da raça branca (63,44%), e o estado civil solteiro (44,09%). Foi identificado um bom nível de escolaridade (94,93%). O valor de 
referência do grupo para  AChE foi de 0.18 µmoles/min/mg de proteína, para o sexo masculino 0,18 µmoles/min/mg de proteína, e feminino 0,17 
µmoles/min/mg de proteína, e para BChE foi de  6.98 µmoles/min/mL de plasma, 7,32 para o sexo masculino , e 6,30 µmoles/min/mL de plasma  
para o feminino, correspondendo ao ponto de corte do primeiro quartil  da atividade enzimática do grupo. A determinação da AChE e BChE 
permite avaliar a relação entre processo de trabalho e a saúde dos trabalhadores, possibilitando estabelecer ações de intervenção, para impedir 
intoxicação crônica com manifestações neurológicas.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo a caracterização da hidroxiapatita, um biomaterial utilizado como substituto ósseo, produzida através de 
técnica de precipitação química, no laboratório de pesquisa de Farmácia da Universidade Estácio de Sá, campus Barra II. A hidroxiapatita em pó 
foi produzida através do método de precipitação utilizando hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) e ácido fosfórico (H3PO4) em meio amoniacal, com 
controle de pH na faixa de 11 e temperatura de meio na faixa de 60 ºC. O material precipitado foi filtrado e seco em estufa a 105 ºC durante 24h. 
Após a secagem, o material foi submetido a tratamento térmico em temperaturas entre 600 ºC e 1000 ºC durante 2h para cada faixa de 
temperatura escolhida. Após os diferentes tratamentos térmicos, o material foi resfriado até temperatura ambiente e recolhido para a 
caracterização. A caracterização dos pós sob diferentes condições de síntese foi realizada através das seguintes técnicas: 1) Microscopia 
eletrônica de Varredura (MEV); 2) Difração de Raios-X (DR-X); 3) BET para determinação da superfície específica. Adicionalmente, em relação à 
técnica de MEV, houve a caracterização de hidroxiapatita comercial para comparação das diferenças de morfologia em relação ao produto obtido 
no presente estudo. Foram obtidos os seguintes resultados: 1) A análise por MEV mostrou que o material produzido no presente estudo 
apresentava um menor tamanho de partícula quando comparado à hidroxiapatita comercial; 2) em relação ao DR-X, observa-se um aumento da 
cristalinidade do pó em temperaturas mais elevadas de tratamento térmico; 3) A caracterização através  da técnica BET mostrou uma redução da 
superfície específica e do volume de microporos com o aumento da temperatura de tratamento. A análise dos resultados permite concluir que o 
material produzido apresenta menor tamanho de partícula em comparação ao produto comercial em virtude da técnica de precipitação 
empregada que utiliza soluções bastante diluídas em condições que favorecem o baixo crescimento dos cristais no material precipitado em meio 
amoniacal. As diferenças de cristalinidade observadas nos pós tratados em diferentes temperaturas podem ser atribuídas à consolidação da fase 
hidroxiapatita nas condições termodinâmicas do presente estudo,  com favorecimento do crescimento dos cristais do pó tratado termicamente 
através de mecanismo de sinterização. O mecanismo de sinterização, ou fusão superficial das partículas, favorece a aglutinação dos cristálitos, 
formando partículas maiores em temperaturas mais elevadas.  A técnica BET corrobora a hipótese de sinterização dos nanocristais de 
hidroxiapatita, visto que há uma diminuição da superfície específica e do volume dos microporos, mostrando um aumento dos tamanhos de 
partículas de acordo com o aumento de temperatura.
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RESUMO
A máscara capilar com enxágue também conhecida mundialmente como “leave in” tem função condicionante. O Óleo de Pracaxi, usado com 
princípio ativo da formulação desenvolvida nesta pesquisa, é uma matéria-prima anfótera, totalmente orgânica, de baixo custo, pouco conhecido 
nas grandes cidades, mas faz parte do dia-a-dia dos povoados da Amazônia. Este trabalho teve como objetivo geral, desenvolver uma formulação 
capilar, leave in, a base de Óleo de Pracaxi. A metodologia empregada foi preconizada pelo guia de estabilidade de produtos cosméticos da 
ANVISA, Farmacopéia Brasileira e demais compêndios da farmacotécnica, pois se sabe que pelo perfil de estabilidade de um produto é possível 
avaliar seu desempenho, segurança e eficácia. Assim sendo, realizou-se o desenvolvimento de pré-formulações e o estudo de estabilidade 
acelerada por um período de 60 dias, nos tempos: zero, 7, 15, 30, 60 dias, em diferentes condições de temperatura: ambiente, luminosidade, 
estufa e geladeira, sendo todas as análises feitas em triplicata. Para cada resultado aplicava-se a média e o desvio padrão e estabeleceu-se 
aceitável uma variação máxima de 20% quando comparado com a amostra padrão do tempo zero que foi mantida em geladeira. Observou-se que 
durante o período de análise tanto os caracteres organolépticos, quanto o pH, densidade e a viscosidade não sofreram variações significativas. 
Também nas análises cosméticas de performance através de aplicações no painel teste, onde o produto desenvolvido leave in a base de Óleo de 
Pracaxi, foi aplicado em mechas de cabelos naturais afros e após lavagem e secagem fez-se a devida avaliação, anotando em formulário 
desenvolvido para profissionais da área cosmética. Ficou comprovado pela análise visual e de tato, a sua hidratação e selamento das cutículas, 
reduzindo a eletricidade estática e melhorando a textura do fio. Portanto conclui-se que, para o tempo estudado, o produto desenvolvido no 
Centro Universitário Estácio de Sá SC manteve-se dentro dos atributos cosméticos e das características físico-químicas preconizadas, 
demonstrando a sua premissa de futura comercialização para tratamento principalmente de cabelos afro.
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RESUMO
O extrato solúvel de soja (EHS), conhecido como “leite” de soja, é um produto com elevado valor nutricional e revela-se uma excelente fonte 
alternativa para pessoas intolerantes a lactose, vegetarianos ou que optam por uma dieta diferenciada. Porém a exclusão do leite de vaca e seus 
derivados pode acarretar a ingestão insuficiente de cálcio que é um dos elementos fundamentais para a saúde óssea. O teor de cálcio presente no 
“leite” de soja é baixo, visando o seu enriquecimento se faz necessário a adição do cálcio ao produto. O intuito deste estudo foi verificar o teor de 
cálcio presente em diferentes marcas comerciais de “leite” de soja enriquecidos com cálcio, existentes no mercado, através da Técnica de 
Permanganometria, bem como, comparar os teores de cálcio encontrados na análise com os indicados nos respectivos rótulos dos produtos. Para 
a consecução do objetivo proposto, a metodologia adotada foi baseada nas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz.  A primeira etapa da 
pesquisa consistiu na seleção de três marcas de “leite” de soja (duas nacionais e uma importada), definidas como amostra A; amostra B e amostra 
C, respectivamente comercializadas no varejo da grande Florianópolis/SC, em seguida foram feitas análises laboratoriais em triplicata das 
amostras “A; B e C”, com relação ao teor de umidade: a estimativa da umidade foi realizada com base na determinação gravimétrica de voláteis a 
105ºC em estufa com circulação de ar até peso constante; teor de cinzas: foi determinado mediante a resíduo mineral fixo por gravimetria em 
mufla a 550ºC até peso constante, e quantificação do teor de cálcio, por permanganometria. Os resultados encontrados na análise em relação ao 
teor de umidade e teor de cinzas indicaram que todas as referidas amostras, estão em conformidade com a Tabela Brasileira de Composição de 
Alimentos (TACO). Já os resultados obtidos do teor de cálcio pela técnica da permangonometria, presente no leite de soja, revelaram que as 
amostras (A e B) referentes as duas marcas nacionais, estava dentro do limite estabelecido pelo fabricante no rótulo, padrão de referencia: 
240mg Ca+2 a cada 200 ml. A marca de leite de soja importada (amostra C) apresentou teores de cálcio abaixo do especificado no rótulo, com 
teor de apenas 59,12% em relação ao rótulo, indicando um menor teor de cálcio, indo contra a resolução da ANVISA, RDC 259/2002 (Rotulagem 
de Alimentos Embalados), ANVISA RDC 360/2003 (Rotulagem Nutricional de Alimentos Embalados) e ANVISA RDC nº 175/2003 (Regulamento 
Técnico de Matérias Macroscópicas e Microscópicas Prejudiciais à Saúde Humana em Alimentos Embalados), indicando que o produto esta em 
desacordo com a legislação vigente.
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RESUMO
Este estudo foi baseado no processo comparativo entre dois métodos distintos para quantificação de glicose, sendo a medição de glicose venosa 
e glicose capilar. Métodos muito utilizados para diagnóstico e acompanhamento dos níveis glicêmicos principalmente para pacientes diabéticos, 
assim foi realizado um levantamento bibliográfico sobre as duas metodologias e realizado a comparação dos dados após dosagem de amostras 
utilizando simultaneamente os dois métodos. O diabetes mellitus (DM) é uma patologia metabólica caracterizada por altos níveis de glicose 
sérica, atualmente atinge em torno de 1,7 % da população mundial. O diagnóstico e acompanhamento para o controle do DM são fundamentais 
para garantir a qualidade de vida e longevidade dos portadores da patologia. Como principal ferramenta para automonitorização da glicemia 
utiliza-se de glicosímetros portáteis, onde o teste quantitativo de glicose é simples e rápido, podendo ser realizado pelo próprio paciente. Este 
estudo teve como objetivo analisar comparativamente os níveis séricos de glicose capilar utilizando o glicosímetro convencional (ACCU-CHEK 
Performa Nano, Roche Diagnostics®) e níveis séricos de glicose venosa utilizando o método laboratorial convencional (Espectrofotometria de 
Ultra Violeta Visível) a fim de avaliar quantitativamente a precisão e confiabilidade do método de auto monitoração pelo HGT (hemoglicoteste). 
Os processos de coleta e analíticos foram realizados no laboratório de bioquímica do Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina, de 
onde também foram recrutados os 30 voluntários para realização do estudo. As análises dos resultados medianos mostraram uma variância de - 
9,4% dos níveis de glicose obtidos pela medição capilar em relação à venosa, estando a menos da metade do desvio permitido pelas definições da 
ISO e FDA. O estudo realizado levantou informações que vão muito além do uso de glicosímetros ou sobre a comparação entre os métodos de 
medição, o estudo trouxe todo um contexto a serem analisados sobre processos pré-analíticos, analíticos, calibração, coleta, estatísticas, 
normativas, enfim, todo o universo por trás de toda interpretação de resultados realizada. No que diz respeito à análise comparativa entre o 
método fotométrico (laboratorial) e o método amperométrico (HGT - glicosímetro), utilizando as medianas dos resultados o método mostrou-se 
preciso (9,4% de variação em relação ao método laboratorial), além de extremamente prático, de uso confortável e simples. A conclusão deste 
estudo é que a aplicação do HGT para fins de controle e acompanhamento do paciente diabético é perfeitamente aplicável, e viável. Pois possui 
baixo custo em relação ao método laboratorial, além de toda a praticidade e confiabilidade.

Autor(es) Rosilene Linhares Dutra*; Edco Scotti Jose; Marcio Fritzen

Palavra(s) Chave(s): automonitorização da glicemia; diabetes mellitus; estudo comparativo

Titulo: Estudo comparativo entre métodos de medição de glicose capilar x glicose venosa

E-mail para contato: patricia.barreto@estacio.br IES: FESSC / Santa Catarina

RESUMO
A estabilidade de produtos farmacêuticos é importante para avaliar a qualidade, segurança e eficácia exigidas para o registro sanitário. A 
determinação deste parâmetro vai além das exigências legais, mas, também, na preocupação com a saúde pública, uma vez que a instabilidade 
pode estar relacionada à perda do efeito terapêutico ou à exposição do consumidor aos efeitos tóxicos de produtos de degradação. Estudo de 
estabilidade a granel é um estudo realizado nos comprimidos que passaram por todas as etapas de fabricação dentro da indústria de 
medicamentos, porém não receberam a embalagem. Esses produtos são estocados em barrica e/ou caixote para armazenamento de 
comprimidos a granel, num local específico da indústria, denominado de Setor de Semiacabados. Este estudo teve como intuito determinar o 
tempo máximo de estocagem dos comprimidos de maleato de bronfeniramina e cloridrato de fenilefrina de 180 mg no Setor de Semiacabados de 
um laboratório farmacêutico localizado na cidade de Florianópolis em Santa Catarina, através da realização de ensaios físico-químicos de controle 
de qualidade. Foram testados 03 lotes de comprimidos de maleato de bronfeniramina e cloridrato de fenilefrina, denominados de A, B e C, 
respectivamente. Inicialmente foi verificado o peso médio dos comprimidos e em seguida realizados os testes de friabilidade, dureza e 
desintegração nos tempos zero (após a produção de cada lote), 30, 60 e 90 dias, respectivamente, baseado nos compêndios oficiais e métodos 
analíticos obtidos através de validação interna. Dos testes realizados, nos lotes A, B e C, somente o teste de dureza apresentou resultados fora 
dos limites, no tempo de estudo de 90 dias. No teste de teor, todos os três lotes apresentaram resultados dentro dos limites especificados, em 
todos os tempos de estudo. Já no teste de dissolução, houve uma pequena queda na (%) das substâncias ativas dissolvidas no tempo de estudo de 
90 dias nos três lotes, mas permanecendo dentro dos limites. A dureza de um comprimido tem relação direta com a (%) da substância ativa 
dissolvida no teste de dissolução. Os resultados da dureza no tempo de estudo de 90 dias tiveram um aumento, interferindo de forma direta na 
queda da dissolução. Estes resultados indicam que o tempo máximo de permanência destes comprimidos a granel no Setor de Semiacabados é de 
até 60 dias, visto que os resultados foram satisfatórios ao final desse período.
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RESUMO
A obesidade é uma doença crônica que está relacionada a alguns aspectos como: neuronais, endócrinos e adipocitários e intestinais. O 
tratamento para obesidade divide-se em tratamento não farmacológico como mudanças no estilo de vida e o farmacológico são indicados para 
pacientes com índice de massa corpórea (IMC) ≥ 30 kg/ m² ou com IMC ≥ 25 kg/m². Com o aumento da tecnologia e os avanços na saúde, houve 
de um lado melhora na condição de vida e de outro, mudanças nos hábitos alimentares através da ingestão de alimentos calóricos e diminuição 
da atividade física. No cotidiano atual, por não conseguirem obter uma alimentação adequada, as pessoas procuram tratamentos de 
emagrecimento rápidos em curto prazo. Por não possuir conhecimento adequado sobre o mecanismo de ação, reações adversas e efeitos 
colaterais criam dependência pelos mesmos. O ato de comer muitas vezes está acompanhada de algum distúrbio emocional, muitas vezes 
causada pelos aspectos neurológicos como sintoma a ansiedade. Na compulsão alimentar o indivíduo come sem perceber, com frequência e sem 
intervalo de tempo, onde há uma maior ingestão de calorias e com isso ocasiona o aumento de peso e como consequência, alguns casos de 
obesidade. O objetivo desta pesquisa foi avaliar o consumo dos medicamentos ainda disponíveis no mercado: sibutramina e orlistat, utilizados 
para emagrecimento no tratamento da obesidade, em uma Farmácia comercial no período de três anos. No decorrer desses anos foram 
investigados a preferência pelo consumo dos medicamentos estudados bem como o período de maior procura. Nesta pesquisa foi analisado o 
consumo de medicamentos para redução de peso corporal e tratamento da obesidade, Sibutramina e Orlistat, pelos dados secundários que 
estavam disponibilizados no banco de dados de uma Farmácia comercial localizada no bairro Ipiranga, na cidade de São José SC, no período de 
janeiro de 2010 a dezembro de 2012. As Ilustrações demonstraram que no ano de 2011 houve a maior procura pela sibutramina e em 2012 houve 
uma queda brusca em relação ao ano de 2010. No ano de 2012 o consumo de orlistat se superou em relação aos outros anos provavelmente pela 
mudança na prescrição da sibutramina. A obesidade é um fator preocupante para a população devido a uma série de problemas que o 
acompanha.  É de extrema importância que o paciente procure um profissional responsável para iniciar o tratamento adequado de acordo com 
sua condição física e fisiológica. No decorrer desses três anos a sibutramina foi mais utilizada no ano de 2011 devido à restrição dos 
medicamentos derivados de anfetamina e o no ano de 2012 houve alta pela procura do orlistat devido à restrição na prescrição da sibutramina.
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RESUMO
O cravo-da-índia é uma gema floral seca que é muito utilizado como condimento na culinária, pois possui aroma e sabor marcante que é 
conferido pelo seu composto fenólico volátil, o eugenol. O óleo essencial de cravo-da-índia (Caryophyllus aromaticus L. - Myrtaceae) está 
presente na planta entre 15 e 25%. Sua composição química é constituída principalmente por eugenol, acetato de eugenol, betacariofileno, ácido 
oleânico e a sua ação antimicrobiana é relatada frente a vários microrganismos patogênicos. O eugenol apresenta efeito anti-inflamatório, 
cicatrizante, analgésico e é eficiente no combate e diminuição de bactérias presentes na boca. Com características bactericidas é também 
empregado como anestésico e antisséptico para o alívio de dores de dente. Os óleos essenciais são elementos voláteis que estão presentes em 
muitos órgãos vegetais e tem relação com o metabolismo secundário da planta onde exerce papel fundamental para a sua sobrevivência contra 
microrganismos. Sua composição química pode variar, pois depende de vários fatores, como por exemplo a sazonalidade, a idade da planta e a 

 região onde a matéria prima foi oblda. O presente trabalho teve como objelvo a extração, análise e avaliação da ação anlbacteriana do óleo 
 essencial de cravo-da-índia frente as bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Para a extração do óleo essencial de cravo-da-índia foi 

utilizado o método de hidrodestilação por arraste a vapor d’água, utilizando aparelho de Clevenger. As extrações duraram em média 3 horas em 
temperatura constante, onde as gemas florais foram trituradas para facilitar a extração e manteve-se sempre a ebulição da solução no balão de 
vidro sobre a manta de aquecimento. Observou-se uma variação de 3,23 a 7,35% no rendimento do óleo essencial. Foi realizado análise 
cromatográfica em placas de sílica utilizando como eluente o Benzeno e como revelador câmara de Iodo, obtendo-se 4 manchas com Rfs 
consideravelmente semelhantes aos do óleo comercial usado como padrão. Os testes para avaliar a atividade antimicrobiana foram realizados 
com culturas de bactérias de Escherichia coli e Staphylococcus aureus. Foram utilizados discos com concentrações do óleo essencial de 1, 5, 10 e 

 30% e um disco controle, sendo observado que as respeclvas bactérias são sensíveis ao óleo essencial em todas as concentrações testadas. Os 
resultados mostram que o óleo essencial de cravo-da-índia tem potencial antibacteriano, fundamentando uma boa opção para a formulação de 
novos produtos para combate a estas bactérias.
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RESUMO
A utilização dos fitoterápicos é baseada na tradição popular e considerada uma alternativa terapêutica à utilização da alopatia. Erroneamente diz-
se que o uso desses medicamentos é isento de reações adversas, porém, se não utilizados com orientação adequada podem gerar efeitos nocivos 
ao organismo. Os medicamentos, após lançados no mercado podem provocar reações adversas inesperadas sendo necessário assim, o trabalho 
da farmacovigilância. De acordo com a OMS, farmacovigilância são as atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos 
efeitos adversos ou qualquer problema de saúde relacionados com medicamentos. O presente trabalho tem por objetivo levantar os casos de 
reações adversas provocadas na utilização de fitoterápicos de uma indústria nacional, localizada no Rio de Janeiro. Realizou-se estudo descritivo, 
retrospectivo, transversal e quantitativo de um período de 18 meses, através da base de dados de notificações espontâneas de reações 
inesperadas de uma indústria nacional do município do Rio de Janeiro. Foram coletados dados referentes a: idade, sexo, tipo de queixa, 
fitoterápico e estado de origem do notificador. Previamente a este levantamento, foram levantados os fitoterápicos produzidos pela indústria. 
Durante o período levantado, houve um total de 32 notificações distribuídas entre 06 espécies: Trifolium pratense, Pinus pinaster, Hedera helix, 
Tribullus terrestres, Pelargonium sidoides, Cimicifuga racemosa. A reação adversa mais relatada, independente da espécie vegetal utilizada foi a 
alergia. Os relatos foram feitos principalmente por pessoas acima de 50 anos. Os relatos foram provenientes principalmente da região Sudeste, 
com São Paulo tendo o maior número de notificações. De acordo com os resultados, pode-se afirmar que a maioria dos fitoterápicos produzidos e 
distribuídos pela indústria do Rio de Janeiro é segura e eficaz para o tratamento das patologias a que se destinam. É importante a divulgação da 
farmacovigilância de fitoterápicos entre os profissionais de saúde para que haja um melhor contato entre notificador e prescritor. Dessa forma, é 
possível conhecer possíveis efeitos nocivos, permitindo uma ação no sentido de aprimoramento do medicamento, garantindo sua eficácia e 
segurança.
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RESUMO
Os sistemas endocanabinóide e adenosinérgico, através dos receptores A1 e CB1, compartilham uma série de características. Ou seja, ambos os 
receptores ativam proteínas Gi/o para mediar suas principais ações, inibem a liberação de diferentes neurotransmissores e são expressos em 
grandes concentrações no córtex, hipocampo e cerebelo. Além disso, agonistas dos dois receptores prejudicam processos relacionados à 
memória espacial enquanto que antagonistas induzem melhora cognitiva. Apesar das semelhanças entre os dois sistemas e da importância da 
memória espacial na fisiopatologia de diferentes doenças, poucos estudos avaliaram a possível interação entre ambos os sistemas no controle da 
memória espacial. Desta forma o objetivo deste trabalho foi avaliar a interação entre os sistemas adenosinérgico e endocanabinóide, através dos 
receptores A1 e CB1, na modulação da memória espacial. Para isso validou-se o modelo da localização de objetos em camundongos, o qual 
pareceu sensível a drogas amnésicas ou pró-mnemônicas. Além disso, demonstrou-se que a região CA1 do hipocampo participa da aquisição da 
memória de localização de objetos em camundongos. Posteriormente, utilizou-se o modelo recém validado e o labirinto aquático para avaliar o 
efeito pró-mnemônico da co-administração de antagonistas dos receptores A1 e CB1. Esta interação melhora o aprendizado de camundongos em 
doses até 20 vezes menores do que aquelas utilizadas para produzir o mesmo efeito quando administradas isoladamente. Na sequência 
demonstrou-se que as ações da co-administração são mediadas, pelo menos em parte, pela liberação de glutamato e a interação deste com os 
receptores NMDA no hipocampo e no córtex pré-frontal. No último grupo de experimentos, demonstrou-se que os receptores A1 e CB1 do 
hipocampo interagem para modular a amnésia induzida por agonistas de ambos. Ou seja, o efeito amnésico do agonista A1 é bloqueado pelo 
antagonista CB1, enquanto que o prejuízo de aprendizado induzido pelo agonista CB1 é atenuado pelo agonista A1. Sugerindo que tanto o tônus 
adenosinérgico quanto o endocanabinóide interagem para a modulação da amnésia induzida por agonistas dos receptores CB1 e A1, 
respectivamente. Por fim, conclui-se que os sistemas adenosinérgico e endocanabinóide, através de seus receptores A1 e CB1, interagem para o 
controle de processos associados à memória espacial de camundongos.
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RESUMO
Muitos medicamentos têm seus efeitos terapêuticos modificados quando administrados concomitantemente a outros fármacos, seja para tratar a 
mesma patologia ou uma patologia adicional, isto caracteriza uma interação medicamentosa (IM). O Diabetes Mellitus tipo 2 está intimamente 
ligado a vários distúrbios de natureza metabólica ou fisiológica, como a Síndrome Metabólica e a Hipertensão Arterial Sistêmica. O Sistema Único 
de Saúde, através da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), atende a população brasileira com um rol de medicamentos 
capazes, se usados em conjunto, podem desencadear interações medicamentosas. Para a pesquisa os 19 medicamentos disponíveis no RENAME 
do estado do Mato Grosso do Sul no ano de 2013 foram inseridos na base de dados MICROMEDEX® para análise de possíveis interações 
medicamentosas. O Programa considera a quantidade de estudos e se existem estudos controlados sobre as interações, definindo como 
“excelente” (nível máximo) 5,5% das interações pesquisadas, como “boa” 55,5% das interações, como “razoável” 39% das interações. Dos 
dezenove medicamentos encontrados nesta relação para tratamento de Síndrome Metabólica e Diabetes Mellitus tipo 2, 95% apresentaram 
alguma interação medicamentosa. Os medicamentos para Hipertensão Arterial Sistêmica têm um papel importante nestas interações, tendo em 
vista que perfazem cerca de 68% dos medicamentos avaliados.  Avaliando os dados obtidos na pesquisa, 60% das interações de elevada gravidade 
são entre medicamentos utilizados para Hipertensão Arterial Sistêmica somente, os outros 40% se dividem em interações entre medicamentos 
para o tratamento de dislipidemias, 20%, e uma ocorrência, também perfazendo 20%, de interação entre anlodipino (tratamento de Hipertensão 
Arterial Sistêmica) e sinvastatina (tratamento de dislipidemia). No tocante às interações de gravidade moderada, cerca de 66% são entre 
medicamentos para o tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica apenas, e o restante destas interações ocorre entre medicamentos para 
Diabetes Mellitus e Hipertensão Arterial Sistêmica (glibenclamida, metformina, insulina, bloqueadores beta-adrenérgicos e inibidores das enzimas 
conversoras de angiotensina). Apenas uma das dezoito interações (5,5% do total) foi considerada secundária, mais uma vez, entre medicamentos 
para o tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica. Ainda, os medicamentos para tratamento de Hipertensão Arterial Sistêmica estão presentes 
em 100% das interações que foram avaliadas no quesito gravidade como “importantes” e no quesito documentação “boa” ou “excelente”, seja 
interagindo com outra classe de mesma finalidade, seja com medicamentos para tratamento de outra síndrome. Este estudo demonstra a 
importância do conhecimento acerca das IM entre medicamentos essenciais dispensados pelos serviços de saúde pública, uma vez que o Brasil 
está passando por uma transição epidemiológica, no que diz respeito a mudanças na incidência das causas de mortalidade, tanto no que se refere 
às doenças de países subdesenvolvidos (doenças infectocontagiosas e maternais) e as de países desenvolvidos (doenças crônicas e não 
transmissíveis).
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RESUMO
A crescente evolução do conhecimento sobre doenças transmissíveis pelo sangue e o  desenvolvimento de metodologias mais sensíveis e 
específicas para detectar o estado de infecção faz com que a sorologia em bancos de sangue se torne um tema de vital importância para a 
qualidade do produto final. A triagem sorológica tem um significado estratégico especial, pois a partir de um determinado momento é o único 
procedimento que vai viabilizar, ou não, a utilização do hemocomponente. O objetivo do presente estudo foi estabelecer o percentual de 
confirmação de sorologia reativa para HIV em amostras oriundas de doadores de sangue que apresentaram sorologia indeterminada ou reativa 
para HIV nos testes de triagem sorológica. Trata-se de um estudo retrospectivo, quantitativo de caráter descritivo, para o qual se utilizou o banco 
de dados informatizado do IEHE/ HEMORIO onde foram revisados 3144 amostras de doadores com pedido de sorologia para HIV no laboratório 
de Imunologia, oriundos do ambulatório de Inaptos no período de janeiro de 2001 a dezembro de 2008. No IEHE/HEMORIO foram realizadas 
756.705 doações de sangue, deste total, 3144 bolsas com sorologia reativa ou indeterminada para HIV foram descartadas e solicitada nova 
amostra ao doador, que foi encaminhada para ser analisada no Laboratório de Imunologia no período de janeiro 2001 a dezembro de 2008, 
obtendo-se: 1691 (54%) com resultado não reativo e 1453 (46%) das amostras com resultado positivo ou indeterminado. O descarte de bolsas de 
sangue em decorrência da sorologia positiva ou indeterminada para HIV apresentou um percentual médio de 0,41%, que estão de acordo com os 
relatos da literatura para populações brasileiras que são de 0,54%. Das 1.453 amostras com resultado indeterminado ou reativo nos testes de 
triagem, 494 (34%) apresentaram resultado negativo, 245 (17%) indeterminado e 714 (49%) positivo nos testes confirmatórios (Western Blot), ou 
seja, do total de 3114 amostras que são encaminhadas para o laboratório de Imunologia apenas 22,70% das amostras oriundas de doadores de 
sangue, tem a sorologia confirmada para o HIV, isso está em conformidade com o índice de inaptidão na Região Sudeste que é de 23,76%. Após o 
ensaio de Western Blot 245 (17%) das amostras foram consideradas indeterminadas, ficando a critério médico a solicitação de outro teste pela 
técnica da reação da polimerase em cadeia (PCR). Estes resultados corroboram com a implementação em bancos de sangue no Brasil, da 
introdução do teste de Biologia Molecular (NAT- Teste de Ácido Nucléico) que é de grande relevância para reduzir ainda mais o risco de 
transmissão transfusional do HIV. O Ministério da Saúde determinou por meio da Portaria número 25, de 12 de junho de 2013, a implantação do 
NAT para a pesquisa do HIV nos bancos de sangue do país. Mesmo sendo um teste de alto custo, os NAT foram desenvolvidos, na área de rastreio 
das doações de sangue, para detecção da infecção no período que precede o desenvolvimento de anticorpos (janela imunológica) durante a fase 
inicial da mesma. Tal conduta diminui a ansiedade gerada com o falso diagnóstico de infecção pelo HIV, e o desperdício de hemoterápicos com o 
descarte desnecessário de bolsas falso-positivos.  Conclui-se que selecionar um teste de triagem com alta especificidade (sem comprometer a 
sensibilidade), com a introdução na triagem sorológica testes de detecção de ácidos nucléicos (NAT), é capaz de minimizar o número de doadores 
com reações falso-positivas, além de reduzir o tempo de detecção do vírus HIV, minimizando o víeis da janela imunológica.

Autor(es) Heline Costa Soares*; Meiriane de Freitas de Souza

Palavra(s) Chave(s): HIV; detecção; desperdício de hemoterápicos; sorologia; teste de ácidos nucleicos

Titulo: Percentual de positividade sorológica para HIV 1 e 2 em amostras oriundas do ambulatório de inaptos através da 
técnica de  Western Blot

Saúde

FarmáciaVI Seminário de Pesquisa da Estácio 60



E-mail para contato: moraespr@live.estacio.br IES: FESCG / Mato Grosso do Sul

RESUMO
Dengue é uma enfermidade causada por um arbovírus da família Flaviviridae, existindo 4 sorotipos. É possível isolá-los de mosquitos do gênero 
Aedes e das espécies aegypti, albopictus e polynesiensis. O Aedes aegypti é o transmissor mais importante nas Américas. A transmissão do 
dengue ocorre principalmente nos meses quentes, devido ao fato de que o ciclo reprodutivo do Aedes aegypti ser muito sensível às variações de 
temperaturas. No Brasil, atualmente, a doença está presente em todos os estados, e circulam os 4 sorotipos o que é um grande risco para o 
surgimento de formas mais graves desta doença. No Mato Grosso do Sul, os primeiros casos de dengue clássico foram registrados em janeiro de 
1990 e somaram 9.757 casos, sendo que o primeiro caso de dengue hemorrágico (DH) registrado na capital ocorreu em 1995. Em 2007, o Estado 
de Mato Grosso do Sul teve sua maior epidemia de dengue, totalizando 69.378 notificações, sendo 44.695 na cidade de Campo Grande; sendo 
exemplar que a cidade tenha tido poucos óbitos. As alterações hematológicas mais frequentes nos pacientes com dengue são leucopenia, 
plaquetopenia, hemoconcentração, presença de linfócitos atípicos e problemas relacionados à hemostasia sanguínea com possíveis 
manifestações hemorrágicas. O presente trabalho possui o objetivo de traçar um perfil hematológico de pacientes com dengue, avaliando dados 
secundários de prontuários em uma unidade de saúde em Campo Grande- MS no período de novembro de 2012 a março de 2013. Dos 316 
pacientes que realizaram a sorologia para a dengue, 224 pacientes (70,9%) obtiveram resultado positivo, destes, 52,6% de infecção no sexo 
masculino (118 pacientes) em relação a 47,4% (106 pacientes) do sexo feminino. Os pacientes realizaram de um à três hemogramas, totalizando 
473 exames, dos quais 102 (21,5%) apresentaram bastonetes dentro dos valores de referência e 5 apresentaram desvio à esquerda (1,1%), 259 
com linfócitos atípicos (54,7%), 240 com leucopenia (50,7%) e 258 (54,5%) com plaquetopenia. O tratamento dos pacientes com dengue nesta 
unidade obteve sucesso em sua maioria, procedendo para a cura dos pacientes, e ocorrendo poucas formas graves da doença, devido ao 
acompanhamento médico durante todo o processo de reabilitação.
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RESUMO
Quando começaram a ser comercializados na década de 1960, os anticoncepcionais orais influenciaram a vida de milhões de pessoas e tiveram 
um impacto revolucionário na sociedade. Pela primeira vez na história, havia um método de planejamento familiar conveniente, acessível e 
absolutamente confiável para evitar gestações indesejáveis. Sabe-se a mais de dez anos, que os anticoncepcionais orais combinados trazem 
benefícios à saúde, que não estão relacionados com sua ação anticoncepcional. A Anticoncepção de Emergência (AE) começou a ser estudada 
entre 1960 - 1970 pelo médico canadense Albert Yuzpe, como resposta médica às conseqüências da violência sexual. É necessário alguns cuidados 
com o uso da AE, um deles é referente ao intervalo de tempo entre a relação sexual desprotegida e o seu consumo, pois não deve ultrapassar 72 
horas. Outro cuidado necessário é o uso com freqüência deste medicamento, visto que compromete a sua eficácia, que sempre será menor do 
que a eficácia obtida com o uso regular do anticonceptivo de rotina. A importância do trabalho é acrescentar ao conhecimento público referente 
ao consumo desse método, pois o uso abusivo está crescendo, principalmente em adolescentes, que estão iniciando sua vida sexual 
precocemente. É válido ressaltar que a AE foi criada para ser usada como dose única e em situação de emergência. É importante lembrar que as 
adolescentes não utilizem esse método de forma regular no controle da natalidade, já que é menos efetivo do que as outras formas de 
contracepção. Esse método não deve ser empregado como a única alternativa para evitar gestação. Especificando, a AE não protege contra as 
infecções de transmissão sexual. O trabalho teve dois objetivos distintos. Primeiro, no período de Julho a Setembro de 2012, foi traçado o perfil 
das mulheres consumidoras da AE, como faixa etária, motivos que levou ao consumo, freqüência de uso, uso de anticoncepcional e antibiótico. 
Segundo, foi avaliado o uso abusivo do AE no período de Janeiro de 2009 a Dezembro de 2011, através de um levantamento nas três Farmácias 
selecionadas, analisando consumo. Os resultados mostraram no primeiro momento que o maior índice (62%) do uso da AE está entre jovens de 
18 a 20 anos e 38% entre 21 a 37 anos. Das entrevistadas, 34,5 % esqueceram o uso do anticoncepcional. Do total, 45% usaram técnica de AE 
como prevenção, e 20,5% houve rompimento do preservativo, 55% usaram com freqüência, e 45% não usavam freqüentemente. No continente, 
o total de vendas de AE em 2009 foi 785, em 2010 foram 720, e em 2011 a venda foi 880 pílulas, no qual a DIAD é a mais consumida. No Norte da 
Ilha as vendas em 2009 foram 40 AE, em 2010 de 63, e em 2011 a venda foi de 77 pílulas. A pílula mais comercializada foi DIAD. Em São José em 
2009, as vendas foram de 259 AE, em 2010 de 285, e em 2011 foram 300, e a pílula mais comercializada foi PREVYOL 2. Concluiu-se que é 
expressivo o percentual de adolescentes com até 20 anos que utilizam a AE, muitas não fazem uso de preservativos, e estão vulneráveis a 
doenças sexualmente transmissíveis. A procura maior por AE são jovens e, referente às vendas de AE, identificou-se em (3) anos um aumento 
significativo do consumo.
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RESUMO
Os idosos, principalmente, constituem a população mais acometida pelas doenças crônicas, uma vez que a incidência de doenças como 
hipertensão arterial, diabetes, doenças cardiovasculares e dislipidemias eleva-se com a idade. Esse aumento parece dever-se a interação entre 
fatores genéticos predisponentes, alterações fisiológicas do envelhecimento e fatores de risco modificáveis como tabagismo, ingesta alcoólica 
excessiva, sedentarismo, consumo de alimentos não saudáveis e obesidade, destacando assim a necessidade de manter hábitos de vida saudáveis 
como medida preventiva e como forma de controle destas doenças. Nesta vertente, destaca-se a prestação de alguns serviços de atenção 
primária como aferição de pressão arterial, teste de glicemia, cálculo de IMC, medidas de circunferência abdominal, oxigenação sanguínea e 
frequência cardíaca, que permitem identificar fatores de risco, como forma de prevenção destas doenças, além do monitoramento da própria 
doença pelo paciente. No entanto, para que o Sistema Único de Saúde – SUS ofereça os serviços sanitários ideais para cada grupo populacional de 
risco, faz-se necessário conhecer a público alvo, ou seja, as características socioepidemiológicas dos usuários destes serviços. Para investigar a 
prevalência de diabetes mellitus e hipertensão arterial no município de Campo Grande, MS, Brasil, conduziu-se estudo epidemiológico transversal 
em amostra de 2610 adultos com 18 anos ou mais, durante o ano de 2013. O processo de amostragem foi desenvolvido durante a realização do 
Projeto de Extensão Blitz da Saúde conduzido por discentes dos Cursos de Farmácia e Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá de Campo Grande, 
MS, Brasil, sob orientação docente. Para o diagnóstico de diabetes mellitus e hipertensão arterial considerou-se história prévia, fatores 
associados, teste de glicemia e aferição de pressão arterial, recomendados pela Organização Mundial da Saúde. A prevalência de diabetes mellitus 
foi de 14%, de hipertensão arterial de 20% e comorbidade dessas condições clínicas 12%. Os resultados apontam elevada prevalência destas 
doenças crônicas, além de permitirem a identificação de fatores associados passíveis de intervenção farmacêutica que possibilite a otimização da 
farmacoterapia e melhoria da qualidade de vida desses pacientes, como a adesão ao tratamento, visto que 35% destes indivíduos pertencem à 
faixa etária acima de 60 anos, justamente os idosos, grupo de pacientes de risco para doenças crônicas devido ao aumento da expectativa de vida 
brasileira. Assim, este projeto permitiu estimar a prevalência de diabetes mellitus e de hipertensão arterial no estado do Mato Grosso do Sul, 
onde estudos epidemiológicos ainda são escassos, além de proporcionar ao aluno, a vivência profissional e o aperfeiçoamento técnico-científico.
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RESUMO
As enterobactérias são bactérias Gram-negativas importantes e frequentes como causas de diversos tipos de infecções no âmbito hospitalar. O 
surgimento de cepas produtoras de beta-lactamases de espectro estendido (ESBL) têm comprometido o uso das cefalosporinas de amplo 
espectro no tratamento rotineiro para estas bactérias. Como consequência, os carbapenêmicos são usados como escolha terapêutica tendo o seu 
uso aumentado significativamente em hospitais brasileiros e a nível internacional, resultando em um número crescente de isolados de 
enterobactérias resistentes a esse grupo de antibióticos. A pesquisa de sua prevalência em hospitais brasileiros é relevante a fim de limitar sua 
disseminação, contribuindo para a redução dos índices de morbidade e mortalidade ligados às diferentes doenças infecciosas ocasionadas por 
estas bactérias. O presente estudo se propôs a investigar a prevalência de enterobactérias resistentes aos carbapenêmicos em um hospital 
público universitário, durante o período de 01 de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013, analisando-se a prevalência por enfermaria, amostra 
clínica e espécie bacteriana. Durante esse período foram realizadas 36.488 culturas, das quais 5.119 foram positivas para crescimento bacteriano. 
Desse total, 1.498 foram enterobactérias, onde 57 apresentou resistência a algum carbapenêmico (ertapenem e/ou meropenem e/ou imipenem). 
As demais análises de dados encontram-se em andamento. A identificação fenotípica das bactérias e os testes de sensibilidade bacteriana foram 
realizados no Laboratório de Bacteriologia do próprio hospital segundo as normas do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Esses 
dados serão apresentados à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar do referido hospital, para que sejam implantadas medidas eficazes de 
combate, prevenção e controle de disseminação destas cepas em benefícios aos pacientes internados.
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RESUMO
A automedicação é uma forma errada de um indivíduo tentar amenizar ou tratar alguma doença ou sintoma percebido por ele mesmo. Há vários 
motivos pelos quais as pessoas se automedicam. O difícil acesso aos serviços de saúde e a luta para terem acesso ao atendimento médico, 
incentivam as pessoas a procurarem as farmácias e terem possíveis indicações de medicamentos, sendo estes vendidos de forma inadequada, 
sem nenhum tipo de orientação médica, devido a facilidade da compra de medicamentos sem receituário médico. O grande número de 
propagandas prometendo “curas milagrosas” contribui para a automedicação. A falta de esclarecimentos sobre os medicamentos faz com que a 
população não saiba os verdadeiros efeito dos remédios, que às vezes possa lhe parecer inofensivos, mais que podem gerar inúmeras e 
inesperadas complicações. A nafazolina é um medicamento que tem como efeitos colaterais irritações passageiras como ardência e queimação. O 
uso crônico de nafazolina pode apresentar congestão nasal por efeito rebote e seu uso prolongado pode acarretar rinite medicamentosa. Este 
trabalho teve como objetivo verificar a venda indiscriminada com ou sem prescrição médica, de descongestionantes nasais em uma Farmácia 
comercial, visando conhecer a prevalência da automedicação, os motivos que levaram as pessoas a se automedicarem e o medicamento mais 
utilizado para descongestão nasal. A pesquisa foi realizada em uma Farmácia comercial onde foi analisada a prescrição médica dos clientes, e 
também a venda desses medicamentos para as pessoas que compravam a nafazolina para automedicação. Os resultados mostraram que dos 286 
clientes que compraram nafazolina no período pesquisado, 255 adquiriram o medicamento sem prescrição médica e 31 com prescrição médica, 
sendo que 223 (78%) unidades continham apenas a nafazolina em sua formulação e 62 (22%) continham em sua formulação outros princípios 
ativos. Notou-se que a automedicação acontece mais entre as mulheres (197) do que homens (89). Constatou-se que a predominância de uso da 
nafazolina está entre 21 aos 30 anos (54,2%). Os resultados desta pesquisa mostraram a importância e a atitude que os profissionais 
farmacêuticos devem tomar frente a questão da automedicação. O ato de se automedicar é prejudicial à saúde, e fazer uso de 
descongestionantes nasais sem prescrição ou orientação médica se torna cada vez mais rotineiro dentro da população. O uso abusivo e a venda 
indiscriminada de descongestionantes nasais são relevantes e os resultados encontrados demonstram que a automedicação deve ser entendida 
como um processo complexo, que envolve diferentes contextos, sendo um desafio para os profissionais da saúde suas atividades cotidianas.
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RESUMO
A Esclerodermia Sistêmica (ES) é uma doença reumatológica (auto imune), onde sua fisiologia é o aumento sistêmico de depósitos de colágenos 
em órgãos e pele, apresentando uma característica de palpação facial da sensação de “pegar em uma parede” sendo observado também uma 
falta de elasticidade na musculatura. No campo fisioterápico é mais comum o surgimento desta doença na Fisioterapia Respiratória onde é um 
dos maiores comprometimentos desses pacientes na obstruções das vias aéreas superiores e inferiores causado pelo aumento do colágeno 
nestes tecidos musculares. O estudo teve por objetivo analisar o efeito do uso da endermologia no acometimento facial da esclerodermia 
sistêmica. Trata-se de um estudo de caso realizado na clínica escola do Centro Universitário Estácio Ceará onde se acompanhou um caso clínico 
de um paciente com diagnóstico de esclerodermia sistêmica pelo período de quatro meses. O protocolo  conta  com  a liberação intra oral e extra 
oral com aplicação de ultra-som (eletroterapia)  na forma contínua aplicada em pontos da face do paciente no período de 3 minutos; exercícios 
de mímica facial e a utilização da endermologia com equipamento eletro pneumático dotado de uma geradora de vácuo, (Vacuoterapia),  
exercendo pressão de até 500mBar sendo sua aplicação no sentindo das fibras musculares  e nas linhas de tensões durante 15(quinze) minutos na 
forma contínua, com isso, acarretando na liberação facial do paciente afetado. Observou-se no início do tratamento, que o paciente apresentava, 
na região da face, um grau 3 para 4 sem demonstração de expressão facial abertura da boca em 2,2 mm[ou cm], a palpação da face do paciente 
era identificado uma rigidez na pele. Foi identificado igualmente o descolamento das musculaturas com considerado aumento da elasticidade da 
pele . A avaliação do comprometimento cutâneo do paciente utilizando a escore cutânea total (ECT) que observa 26 locais distintos do corpo, 
teve escala avaliativa  entre grau 1 e 2 com leve espessamento, manutenção de pregas e relevos digitais; com perdas de pregas, relevos cutâneos  
e diminuição de anexos. Foi visto que o uso da endermologia aplicada a pacientes com diagnóstico de Esclerodermia sistêmica possibilitou 
melhoras consideráveis. Sugere-se que mais estudos sejam realizados e publicados de forma que possa beneficiar um maior número de pessoas.
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RESUMO
A coluna vertebral forma o esqueleto do dorso e a parte principal do esqueleto axial, compondo-se de 33 vértebras que se articulam, nas 
articulações intervertebrais anteriores e posteriores. A coluna é flexível, sendo sua estabilidade dependente principalmente de ligamentos e 
músculos, na qual esta estabilidade é proporcionada pela forma da coluna e suas partes constituintes.  A estabilidade da coluna lombar tem uma 
grande importância no equilíbrio corporal. A dor lombar devida à instabilidade segmentar vertebral tem se revelado um problema de saúde 
pública mundial, essa instabilidade vertebral lombar tem sido considerada representan¬te significativa de um subgrupo dentro da população com 
dores lombares, exercícios para a estabilização dos músculos do tronco tem se revelado alvo no tratamento de dores e complicações da coluna 
lombar. Objetivou-es analisar os efeitos da estabilização segmentar vertebral nas algias da coluna lombar através do fortalecimento dos músculos 
responsáveis pela estabilidade lombar. Este estudo é uma revisão bibliográfica de artigos encontrados nas bases de dados Pubmed, Lilacs, Scielo e 
bireme que abordam a técnica de estabilização segmentar vertebral no tratamento de algias da coluna lombar. Inicialmente, foram pesquisados 
artigos entre 1999 e 2010 que discutem o tema estabilidade articular. Após essa etapa, tendo em vista que a bibliografia levantada discute as 
características da estabilidade lombar, mostrando as teorias da estabilização, os músculos responsáveis e suas funções, as referências não 
relacionadas as mesmas foram excluídas. Foram encontrados vinte e quatro artigos sobre os efeitos da estabilização segmentar vertebral nas 
algias somente da coluna lombar, na redução dos seus sintomas e reincidivas de crise, mostrando seus objetivos e princípios de realização. A 
revisão permitiu constatar a eficácia da estabilização segmentar nas lombalgias e, principalmente, na prevenção de sua recidiva, por atuar 
diretamente no controle motor, devolvendo a função protetora dos músculos profundos.
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RESUMO
A incontinência urinária é caracterizada pela perda involuntária miccional que em diversos casos afeta o bem-estar psicossocial de quem as sofre. 
O objetivo deste estudo foi analisar o impacto na qualidade de vida de homens e mulheres com incontinência urinária. Trata-se de um estudo 
transversal, realizado através da aplicação do questionário “Internacional consulation on incontinence Questionnaire – Shrit- from” (ICQ-SF) 
acerca das condições de vida e saúde e no modo pelo qual os problemas de incontinência urinária afetam a vida de homens e mulheres, 
investigado através de 6 sessões de perguntas objetivas. Participaram do estudo 30 voluntários, de ambos os sexos e idade superior a 18 anos, 
escolhidos aleatoriamente e que se autodeclararam incontinentes. Após a realização do questionário, foi entregue uma cartilha de orientação 
com atividades a serem realizadas em domicilio e, por fim, foi entregue um diário miccional quantitativo composto de data, urina/dia, urina/noite 
e perdas de urina. Dos 30 entrevistados, 17 eram do sexo feminino e 13 do sexo masculino, sendo que 93,33% apresentaram idade superior aos 
40 anos, coma média de idade de 65,41 anos no sexo feminino e de 65,07 no sexo masculino. Com relação a frequência de perda miccional, as 
mulheres perdem urina com mais frequência do que os homens, sendo relato perda de urina diversas vezes ao dia em 59% das mulheres e 23% 
dos homens. Na quantidade subjetiva de perda miccional, as mulheres perdem maior quantidade de urina, visto que 71% perdem quantidades 
moderadas a grandes quantidades, enquanto que os homens apresentaram 31% de perdas moderadas e não apresentaram grandes perdas 
miccionais. Com relação ao quanto a IU interfere na vida cotidiana, 59% das mulheres alega que a IU incomoda níveis de 7-10, enquanto 69% dos 
homens alega que os distúrbios miccionais incomodam de 4-6, sendo o score resultante da 3°, 4° e 5° perguntas do questionário ICIQ-SF, que 
classifica a incontinência urinária em leve (0-7), moderada (8-14) e grave (15-21). A última pergunta foi relacionada as causas e circunstâncias pela 
qual os participantes perdem urina, destacando-se em ambos os sexos:  perda de urina antes de chegar ao banheiro, ao tossir ou espirrar e após 
micção ao se vestir. Com o estudo realizado pode-se concluir que a incontinência urinária afeta principalmente a população idosa de ambos os 
sexos, com maior impacto na qualidade de vida de mulheres em relação aos homens. Foi notado durante a aplicação dos questionários e 
esclarecimento das dúvidas constrangimento da maioria dos participantes e a falta de conhecimento da patologia, formas de prevenção e 
tratamento. Desta forma, faz-se necessário a atuação de equipe multidisciplinar para o acompanhamento e tratamento da incontinência urinária.

Autor(es) Igor Braga Castelano; Giovanna Barros Gonçalves*; Ingrid de Souza Costa

Palavra(s) Chave(s): incontinência urinária; qualidade de vida; fisioterapia

Titulo: Análise da qualidade de vida de indivíduos com incontinência urinária

E-mail para contato: daniel.ribeiro@estacio.br IES: FESV / Espírito Santo

RESUMO
O envelhecimento é um processo biológico natural que conduz o organismo a uma perda da capacidade adaptativa de resposta ao ambiente. A 
alteração do equilíbrio corporal é a principal queixa do idoso, caracterizada clinicamente pela queda. No Brasil, anualmente 30% dos idosos não 
institucionalizados sofrem quedas e aproximadamente 5% destas causam fraturas, destacando-se as do quadril, a queda pode gerar graves 
consequências físicas e psicológicas, além de causar muitos custos ao sistema de saúde pública. Este estudo visa identificar individualmente o 
risco de queda em idosos, realizando uma revisão na literatura a cerca de instrumentos de prognósticos que avaliem o equilíbrio e alterações 
vestibulares periféricas. Objetiva-se avaliar o risco de queda em idosos relacionando-o com a Escala de Equilíbrio de Berg, o Índice de Marcha 
dinâmica (DGI) e o Timed Up and Go (TUG), verificando-se a sensibilidade das mesmas. Realizou-se a revisão de artigos na base de dados SciELO, 
BIREME, PubMed e outros, dentro do período de 2000 a 2010. Estudos evidenciaram que a escala de Berg apresenta maior confiabilidade e 
validade quando utilizada em pesquisas científicas, mostrando uma boa objetividade e uma boa consistência interna. O teste TUG demonstrou 
uma boa confiabilidade intra e interexaminadores e o DGI mostrou alta consistência interna entre seus itens nas avaliações inter e intra-
observadores. Todas as escalas apresentam aspectos importantes, sendo a escala de Berg a mais utilizada em pesquisas e na prática clínica. As 
escalas funcionais também relacionam a instabilidade postural com a velocidade de marcha, observando que quanto mais lenta a marcha durante 
a execução de alguma tarefa, maior é o risco de queda. Desta forma é utilizado o teste "Time Up & Go", relacionando equilíbrio, velocidade de 
marcha e capacidade funcional com risco de queda, avaliando mobilidade, transferência e atividade de vida diária Mesmo assim não há uma 
escala que deva ser eleita como padrão-ouro. Através dessa revisão bibliográfica, verificou-se que a Escala de Equilíbrio de Berg¸ o Teste Timed Up 
& Go e o Índice de Marcha Dinâmico possuem confiabilidade como instrumentos de avaliação do risco de queda em idosos e também a 

 confiabilidade das escalas como instrumentos de avaliação do risco de queda em idosos. Palavras-chave: envelhecimento, idosos, risco de queda.
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RESUMO
A investigação da ocorrência de alterações posturais permite a detecção precoce de possíveis alterações e a adoção de estratégias preventivas. 
Nas fases da infância e da adolescência, ocorre a aceleração do crescimento, que pode ser fatores desencadeantes das variações posturais nesses 

 períodos, são importantes para intervenções e diminuição das condições predisponentes ao aparecimento dos problemas posturais.Objela-se 
determinar a incidência de desvios posturais em escolares do sexo masculino de uma escola pública do Recife.Trata-se de um estudo transversal, 
realizado na Escola Leal de Barros, no período de setembro de 2013, com estudantes de 10 a 18 anos. Para coleta de dados foi utilizando o 
Instrumento de Avaliação Postural (IAP), após a assinatura do TCLE pelos responsáveis. Foram realizadas fotografias digitais com utilização da 
maquina fotográfica Samsung 18 Megapixel com auxilio de um simetógrafo. As fotografias foram obtidas a uma distância de 2,5 metros do 
simentógrafo, e realizadas com cada sujeito da pesquisa separadamente nos planos frontal, lateral direito e esquerdo e posterior. A pesquisa foi 
submetida previamente a um comitê de ética e encontra-se aprovado sob o número de registro 269.102/2013. Os dados foram analisados 
utilizando o pacote STATISTICA versão 8.0, realizado analise descritivas, testes qui-quadrado e teste de Fisher.O estudo foi composto por 66 
estudantes com idade variando dos 10-18 anos com média de idade 14,30 (DP=1,78). Todos participantes apresentaram algum tipo de desvios 
posturais, entre as posturas avaliadas verificou-se que 92% apresentam assimetria na região da cabeça, na coluna vertebral observamos 
curvaturas patológicas escoliose em “S” 38,8%, escoliose invertida 22,7% e escoliose em “C” 10,6%, os demais apresentaram curvaturas 
fisiológicas. Na região do quadril observou-se  46,9% com o segmento dentro das normalidades e 53,1% assimétricos (rotacão), na cintura pélvica 
os escolares apresentam 27,3% com o segmento em anteroversão, 16,7% em retroversão. Conclue-se que a analise postural é uma ferramenta de 
fácil aplicabilidade e que pode ser uma forma de intervenção precoce para a detecção das alterações posturais, verificamos que existe uma 
grande incidência de desvios posturais na população estudada, as alterações posturais possuem uma interelação entre si, dentro de uma 
biodinâmica corporal compensatória, ou seja, é necessário uma avaliação criteriosa dos segmentos corporais e exames de imagem para 
confirmação dos achados e consequentemente as devidas intervenções.

Autor(es) Jadiel da Silva Nascimento*; Cristiane Moutinho; Gabriela Teixeira; Karla Morais; Ercoson B. Asano

Palavra(s) Chave(s): avaliação postural; desvios posturais; fisioterapia; escolares; reabilitação

Titulo: Análise postural em escolares do gênero masculino  da região metropolitana do Recife

E-mail para contato: cbmfisio@gmail.com IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
O presente trabalho visa comparar a distribuição do aquecimento em imagens termográficas, em phantoms ósseos em bloco e cilíndricos e de 
ossos humanos in vitro, após estimulação por ultrassom terapêutico (UST) a 1 MHz, em diferentes regimes de pulsação. Foram usados dois tipos 
de phantoms de osso cortical (em bloco e cilíndrico - Sawbones®, USA), e também cinco amostras de fêmur humano in vitro (F1 a F5). Para a 
estimulação ultrassonora, foi usado o equipamento LipoZero Bellissima (Globus®, Itália) a 1 MHz, intensidade SATA de 1 W/cm2. Três regimes de 
pulsação foram estudados: contínuo, pulsados 1:2 e 1:10. A sonda de ultrassom foi colocada em contato com amostra usando gel e não foi 
movida durante o processo. A estimulação durou 5 minutos. Uma câmera termográfica foi usada para capturar imagens ao final de cada 
experimento (i7, Flir® Systems Inc., USA; resolução da imagem: 140 x 140 pixels, sensibilidade térmica: 0,1°C; espectro: 7,5 to 13 µm; precisão: ± 
2°C; emissividade ajustada: 0,95).  As imagens coletadas foram processadas usando um algoritmo baseado em intensidade, implementado em 
Matlab R2010a (MathWorks Inc., USA), para a extração de parâmetros como média e desvio-padrão da temperatura (°C), e a área de 
aquecimento (cm2). Testes de Kolmogorov-Smirnov foram usados para verificar se as distribuições de temperatura foram diferentes entre as 
situações estudadas (α = 0,05). Diferentes distribuições de temperatura foram observadas para cada configuração e amostra (p < 0,001). Foi 
possível observar pequenas diferenças entre os valores de média e desvio-padrão dos valores de temperatura nas amostras (modo contínuo: 
bloco = 32,52 ± 4,41 °C; cilindro = 31,73 ± 3,00 °C; osso = 32,59 ± 3,70 °C. Pulsado 1:10: bloco = 26,30 ± 0,54 °C; cilindro = 26,54 ± 0,34 °C; osso = 
27,73 ± 0,61 °C ). Foi também identificado que o modo contínuo promoveu um maior aumento dos valores de temperatura quando comparado 
com os modos pulsados. Para a pulsação 1:10, quase não houve alterações, assim como áreas de aquecimento pequenas. Conclui-se quepara uma 
estimulação de 5 minutos com UST a 1 MHz (regimes pulsados e contínuo) houve pequenas diferenças entre os valores de temperatura médio e 
desvio-padrão, conforme analisado pela técnica de processamento de imagens implementado. As distribuições de temperatura se mostraram 
diferentes, talvez pelo fato de se ter variações anatômicas e geométricas nas amostras. Algumas limitações foram: (1) montagem experimental 
longe da realidade (contato com o osso); (2) o diâmetro da sonda de UST foi maior do que as amostras; (3) amostras ósseas possuem pequenas 
diferenças geométricas; (4) transferência de calor por condução entre a sonda e a amostra. Além disso, como o equipamento de UST usado se 
apresentava de Nível 1, segundo classificação de Ter Haar et al. (há um indicador da saída para sistemas de Fisioterapia, porém não existem 
medidas acústicas reais realizadas), não se pode extrapolar o mesmo resultado para outros equipamentos. Mesmo assim, os resultados são 
promissores e podem levar ao desenvolvimento de novos experimentos (uso de phantoms de tecido mole, comparação qualitativa com 
microtomografias das amostras etc.).
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo estudar a diferença no padrão do aquecimento após estimulação por ultrassom terapêutico (UST) a 1 
MHz, sem e com movimentação da sonda, usando um phantom ósseo em bloco e uma amostra de fêmur humano in vitro, em diferentes regimes 
de pulsação. Metodologia: foi usado um tipo de phantom de osso cortical (em bloco - Sawbones®, USA), e também uma amostra de fêmur 
humano in vitro. Para a estimulação ultrassonora, foi usado o equipamento LipoZero Bellissima (Globus®, Itália) a 1 MHz, intensidade SATA de 1 
W/cm2. Três regimes de pulsação foram estudados: contínuo, pulsados 1:2 e 1:10. A sonda de ultrassom foi colocada em contato com amostra 
usando gel, e dois protocolos foram testados: sonda fixa (SF) e sonda em movimento (SM), neste último caso com movimentos circulares 
(frequência aproximada de 2 Hz) em uma região com área aproximada de 25 cm2. Cada estimulação durou 3 minutos. Uma câmera termográfica 
foi usada para capturar imagens ao final de cada experimento (i7, Flir® Systems Inc., USA; resolução da imagem: 140 x 140 pixels, sensibilidade 
térmica: 0,1°C; espectro: 7,5 to 13 µm; precisão: ± 2°C; emissividade ajustada: 0,95).  As imagens coletadas foram processadas usando um 
algoritmo baseado em intensidade, implementado em Matlab R2010a (MathWorks Inc., USA), para a extração de parâmetros como média e 
desvio-padrão da temperatura (°C), e a área de aquecimento (cm2). Testes de Kolmogorov-Smirnov foram usados para verificar se as distribuições 
de temperatura foram diferentes entre as situações estudadas (α = 0,05). Resultados: diferentes distribuições de temperatura foram observadas 
para cada configuração e amostra (p < 0,001). Com sonda fixa, obtiveram-se os seguintes resultados: para o phantom (modo contínuo = 31,20 ± 
5,07 °C; pulsado 1:10 = 26,90 ± 0,78 °C) e para a amostra de osso (modo contínuo = 32,34 ± 2,26 °C; pulsado 1:10 = 25,29 ± 0,56 °C). Com sonda 
em movimento, os seguintes resultados foram observados: para o phantom (modo contínuo = 29,00 ± 2,57 °C; pulsado 1:10 = 26,00 ± 0,61 °C) e 
para a amostra de osso (modo contínuo = 30,94 ± 1,84 °C; pulsado 1:10 = 25,30 ± 0,35 °C). As áreas de aquecimento na amostra de fêmur foram 
sempre menores, devido ao tamanho menor em relação ao phantom. Conclusão: para uma intervenção de 3 minutos com UST, foi identificado 
que as elevações maiores de temperatura foram obtidas com a sonda fixa. Porém, não se sabe se as reduções verificadas quando a sonda está em 
movimento (um pouco mais que 1°C) traria alguma diferença com relação ao seu efeito terapêutico. O regime pulsado 1:10 foi o que menos 
gerou calor nas amostras, conforme esperado. O calor gerado na amostra óssea foi ligeiramente maior. Pode-se citar algumas limitações, como: 
(1) montagem experimental longe da realidade (contato com a amostra); (2) o diâmetro da sonda de UST foi maior do que as amostras ósseas; (3) 
transferência de calor por condução entre a sonda e a amostra. Outro fator importante é que o equipamento de UST usado se apresentava de 
Nível 1, segundo classificação de Ter Haar et al. (há um indicador da saída para sistemas de Fisioterapia, porém não existem medidas acústicas 
reais realizadas), não permitindo extrapolar o mesmo resultado para outros equipamentos. Mesmo assim, os resultados são promissores e podem 
levar ao desenvolvimento de novos experimentos (uso de phantoms de tecido mole, maior tempo de estimulação, comparação qualitativa com 
microtomografias das amostras etc.).
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RESUMO
A coluna vertebral lateralmente apresenta três curvaturas fisiológicas no sentido anteroposterior, de modo que observa-se lordose cervical, cifose 
dorsal e lordose lombar; em contra partida, em uma posição dorsal, deve oferecer uma imagem reta e equilíbrio pélvico. O desvio ou desvios 
laterais na coluna vertebral são denominados escoliose. A deformidade lateral está acoplada com deformidade rotacional das vértebras afetadas. 
A escoliose pode ter o aspecto de uma curva em “C” ou em “S”, apresenta desvio lateral não fisiológico da linha mediana da coluna vertebral, é 
uma patologia grave, que se desenvolve principalmente nas fases de crescimento e deve ser tratada precocemente. O método isostretching é 
uma ginástica para a coluna, que vem sendo divulgado no Brasil desde 1994. Este método favorece a atividade postural, melhorando a 
flexibilidade, prevenindo e/ou corrigindo posturas habituais defeituosas e possibilitando a realização de alongamento, fortalecimento e 
conscientização corporal. É indicado por ser uma técnica de fácil aplicação em relação aos métodos tradicionais, pois permite alongar e fortalecer 
os músculos ao mesmo tempo. Além de trazer como benefícios: correção postural, melhora da flexibilidade, fortalecimento isométrico da 
musculatura, melhora da condição física, aumenta da conscientização corporal, melhora da circulação sanguínea e linfática, aumento da 
capacidade cardiorrespiratória e diminuição da tensão muscular, proporcionando melhor qualidade de vida. O presente estudo de caso teve 
como objetivo verificar a redução do quadro álgico e do ângulo da escoliose através da aplicação da técnica de isostretching. Participaram do 
estudo de casos duas adolescentes do sexo feminino, com diagnóstico de escoliose idiopática, com idade de 13 e 15 anos. O estudo foi realizado 
no Centro de Reabilitação do Amapá – CREAP, localizado na cidade de Macapá. Foi quantificado o nível de dor (EVA) antes e após o tratamento e 
também o ângulo da escoliose através do método de Cobb. Foram utilizadas 10 posturas de isostretching e aplicadas individualmente com 
frequência de 3 vezes por semana, totalizando 15 sessões, no período de um mês. O tempo de aplicação da técnica girou em torno de 50 minutos 
em cada paciente. Os resultados obtidos no final do tratamento em relação aos dados iniciais foram favoráveis a técnica estudada, demonstrando 
que houve diminuição do ângulo escoliótico de 32º para 20º Cobb, reduzindo em 38% o ângulo da escoliose. Com relação à dor houve diminuição 
de 100%, reduzindo o nível de 8 (EVA) para 0 (EVA) no primeiro sujeito. Enquanto no segundo sujeito do estudo, houve uma diminuição do ângulo 
escoliótico de 12º para 10º Cobb, reduzindo em 17% o ângulo da escoliose. Com relação à dor houve diminuição de 100% reduzindo o nível de 5 
(EVA) para 0 (EVA). Com base nos resultados obtidos, concluiu-se que a técnica de reeducação postural, método isostretching em adolescentes 
com escoliose idiopática, proporcionou importante significância na diminuição do ângulo escoliótico e na redução do quadro álgico. Sugere-se 
que sejam realizados novos estudos que investiguem os efeitos do método em pacientes com escoliose, comparados também a outras 
intervenções ou a um grupo-controle, com um período de acompanhamento igual ou maior que um mês.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho consistiu em avaliar o aquecimento causado pela estimulação por ultrassom terapêutico a 1 MHz em prótese 
metálica da epífise proximal de fêmur, por meio de termografia. Foi usada uma prótese metálica de titânio, que substitui a epífise proximal do 
fêmur, por meio de cirurgia. Para a estimulação ultrassonora, foi usado o equipamento LipoZero Bellissima (Globus®, Itália) a 1 MHz, intensidade 
SATA de 1 W/cm2. Três regimes de pulsação foram estudados: contínuo, pulsados 1:2 e 1:10. A sonda de ultrassom foi colocada em contato com 
amostra usando gel e não foi movida durante o processo. A estimulação durou 5 minutos. A temperatura ambiente foi controlada em 
aproximadamente 23 °C. Uma câmera termográfica foi usada para capturar imagens ao final de cada experimento (i7, Flir® Systems Inc., USA; 
resolução da imagem: 140 x 140 pixels, sensibilidade térmica: 0,1°C; espectro: 7,5 to 13 µm; precisão: ± 2°C; emissividade ajustada: 0,95), com e 
sem o gel na peça. As imagens coletadas foram processadas usando um algoritmo baseado em intensidade, implementado em Matlab R2010a 
(MathWorks Inc., USA), para a extração de parâmetros como média e desvio-padrão da temperatura (°C), e a área de aquecimento (cm2). 
Resultados: a temperatura da área da prótese estimulada pelo ultrassom apresentou temperatura de 24,91 ± 0,27 °C antes dos experimentos. 
Foram obtidas, para o modo contínuo, temperaturas médias de 29,19 ± 1,35 °C (com gel) e 28,75 ± 1,08 °C (sem gel); para o modo pulsado 1:2, foi 
obtida 27,44 ± 0,54 °C (com gel) e 27,44 ± 0,46 °C (sem gel); e para o modo pulsado 1:10, 25,24 ± 0,28 °C (com gel) e 25,73 ± 0,23 °C (sem gel). 
Conclusão: para uma estimulação de 5 minutos com UST a 1 MHz, houve um pequeno aumento nos valores de temperatura médio e desvio-
padrão, mesmo em modo contínuo. Observaram-se valores de temperatura menores do que em tecido ósseo, conforme observado em outros 
estudos dos mesmos pesquisadores. Uma provável explicação é que o metal é um bom condutor de calor, e sua taxa de transferência de calor é 
muito alta, rapidamente perdendo calor assim que a sonda é retirada da superfície da prótese. Não é possível extrapolar os resultados para a 
situação in vivo, onde existem tecidos moles envolvendo o material, além de fluxo sanguíneo e manutenção da temperatura. Apesar dessa e de 
outras limitações, como a transferência de calor por condução entre a sonda e a amostra e o fato de o equipamento ser do Nível 1, segundo 
classificação de Ter Haar et al. (há um indicador da saída para sistemas de Fisioterapia, porém não existem medidas acústicas reais realizadas), os 
resultados obtidos dão início a uma seqüência de experimentos para se avaliar se a presença de uma prótese pode ser realmente uma contra-
indicação no uso de ultrassom em pacientes ortopédicos, como informa a literatura em eletrotermofototerapia na Fisioterapia.
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RESUMO
As Lesões por Esforço Repetitivo (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) são nomes dados às afecções de 
músculos, tendões, sinóvias, nervos, fáscias e ligamentos, isoladas ou combinadas, com ou sem degeneração de tecidos. Elas atingem 
principalmente os membros superiores, região escapular e região cervical. Têm origem ocupacional, decorrendo do uso repetido ou forçado de 
grupos musculares e da manutenção de postura inadequada. A Ginástica Laboral (GL) não é uma atividade recente, há relatos deste tipo de 
atividade desde 1925 na Polônia, onde é chamada de ginástica de pausa e destinada aos operários. O tema Qualidade de Vida no Trabalho tem 
sido um assunto bastante abordado pelas profissões da área da saúde, pelo fato das pessoas passarem boa parte do tempo produtivo no 
ambiente de trabalho. Pode-se afirmar que o cirurgião-dentista pertence a um grupo profissional exposto a um risco considerável de adquirir 
algum tipo de LER/DORT. O objetivo desta pesquisa foi verificar os aspectos de qualidade de vida relacionados a ginástica laboral em cirurgiões-
dentistas do centro especializado de odontologia e posteriormente desenvolver estratégias que facilitem a execução de sua função. Esta pesquisa 
trata-se de um estudo transversal, observacional, a partir de análises dos relatos dos cirurgiões-dentistas e exploratório com estratégia de análise 
quantiqualitativa dos resultados, realizado na unidade Centro do Centro Especializado de Odontologia de Fortaleza-CE. Realizou-se a coleta de 
dados por meio de entrevistas com perguntas específicas de forma individual e in loco para que os profissionais pudessem se expressar 
livremente e tirar suas dúvidas. Apenas os itens com porcentagem superior a 50% foram citados na coleta de dados, os demais não foram 
comentados. Os resultados obtidos na função de cirurgião-dentista indicam que existe um alto nível de estresse no trabalho relacionado à 
posturas desconfortáveis, sendo que os itens apontados como de maior risco para a causa das doenças ocupacionais foram a postura incorreta e 
a alta repetividade de movimento. A intervenção do fisioterapeuta no ambiente de trabalho traz benefícios ao empregador e ao empregado, pois 
a medida que diminui os índices de DORT diminui também os gastos da empresa/unidade e aumenta a produtividade, proporcionando melhoria 
na qualidade de vida do profissional. Após a análise dos dados encontrados conclui-se que o estresse, a alta repetitividade de um mesmo padrão 
de movimento e a má postura são fatores vivenciados pelos Cirurgiões-dentistas do CEO em estudo. Estes por sua vez podem levar ao 
desenvolvimento da LER\DORT. Nessa perspectiva a GL é apontado como um programa que previne as doenças ocupacionais através da redução 
do estresse e melhora da qualidade de vida aos indivíduos que participam deste programa.
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RESUMO
O envelhecimento é um processo no qual ocorrem várias mudanças, tanto morfológicas quanto funcionais, que fazem o indivíduo perder sua 
capacidade de adaptação ao ciclo natural da vida, ficando mais vulnerável a processos patológicos. A fratura do fêmur está entre as lesões 
traumáticas mais comuns na população idosa, a qual pode ocorrer na região proximal, distal ou ainda na diáfise femoral. Uma vez que o osso 
apresenta a capacidade de transmitir a carga durante o movimento, com a fratura há perda da integridade estrutural óssea. Assim o idoso que 
permanece imobilizado por períodos prolongados, aumenta a debilidade e diminuição da funcionalidade. O objetivo desse trabalho foi relatar a 
assistência fisioterapêutica a idosos com fratura de fêmur por queda através de uma revisão bibliográfica. Foi realizado um levantamento literário 
relacionado ao tema, encontrados nos sites de busca da internet e nas bases de dados Medline, Pubmed, Scielo e Lilacs, com publicações entre os 
anos de 2002 e 2013. Foram considerados, aqueles estudos que relacionavam a abordagem fisioterapêutica na fratura de fêmur em idosos, 
apontando prováveis causas e complicações desse tipo de fratura, evidenciando a assistência da fisioterapia neste tipo de lesão. Para tanto, foram 
utilizadas para a pesquisa as seguintes palavras-chave (na língua portuguesa e inglesa): Idoso, Fraturas do Fêmur e Fisioterapia. Dentre as 
referências encontradas, foram selecionados 40 artigos julgados relevantes, incluindo estudos experimentais e revisões. Por meio das análises dos 
estudos, foram observados o tratamento cirúrgico e o fisioterapêutico nas fraturas de fêmur. Sabe-se que o método conservador utiliza tala 
gessada, gesso fechado, ou suporte com ligaduras elásticas, no entanto o tratamento da maioria das fraturas de fêmur em idosos é cirúrgico. 
Encontrou-se que 88,76% dos pacientes com fratura de fêmur foram submetidos a intervenção cirúrgica. É importante que o fisioterapeuta tenha 
a compreensão básica dos procedimentos cirúrgicos mais comuns de tratamento de doenças e deformidades articulares e um conhecimento 
minucioso de intervenções apropriadas com exercícios fisioterapêuticos e sua progressão para um programa de reabilitação pós-operatório 
efetivo e seguro. Todo programa de reabilitação tem como objetivo final, fazer com que o indivíduo volte a ter um estilo de vida que seja o mais 
próximo possível de sua função pré-fratura, bem como, manter e até maximizar seu atual potencial funcional. O tratamento fisioterapêutico das 
fraturas de fêmur em idosos é de extrema importância uma vez que diminue o tempo de retorno as atividades de vida diária e as complicações 
advindas da imobilidade.
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RESUMO
A principal complicação das mudanças e limitações decorrentes do envelhecimento é a Síndrome do Imobilismo que é definida como um 
conjunto de sinais e sintomas decorrentes da imobilidade, por restrição a uma poltrona ou ao leito, por tempo prolongado, associada a causas 
variadas e com complicações tanto físicas como psicológicas e que pode levar ao óbito. Caracteriza-se por um complexo de sinais e sintomas que 
geram empecilhos à mudança postural e à translocação corporal. A Síndrome do Imobilismo afeta o sistema osteomioarticular, causando dentre 
outros danos atrofia e fraqueza das fibras musculares. No grau máximo de imobilidade, o idoso é totalmente dependente e a fisioterapia objetiva 
a redução da dor, a correção das deformidades, restauração ou melhora da função eficiente; melhora da força, da resistência, da marcha e da 
coordenação. O objetivodeste estudo foi escrever as técnicas fisioterapêuticas utilizadas no tratamento das complicações osteomioarticulares 
decorrentes da Síndrome do imobilismo em idosos. A presente investigação foi realizada através de livros, e artigos selecionados a partir das 
bases de dados eletrônicos National Library of Medicine (MEDLINE/PubMed), Literatura Latino- Americana e do Caribe em Ciência da Saúde 
(LILACS), Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Google Acadêmico. Os efeitos nocivos da Síndrome do Imobilismo atingem mais 
rapidamente os idosos em decorrência da perda de componentes básicos do tecido consequentes do processo de imobilização e repercutem 
negativamente nas funções teciduais básicas. Quando a imobilidade não pode ser evitada seus efeitos adversos podem ser prevenidos ou 
reduzidos, mediante intervenção fisioterapêutica. Considerações finais: A Fisioterapia nas complicações osteomioarticulares decorrentes da 
Síndrome do imobilismo no idoso atua na busca da funcionalidade ou o mais próximo dela usando para isso técnicas que vão desde mobilizações 
do paciente no leito ao uso de eletroterapia. De acordo com a manifestação da complicação osteomioarticular o fisioterapeuta deve, com base 
em seus conhecimentos adquiridos, fazer seu plano de tratamento sempre levando em consideração as individualidades e capacidades de cada 
idoso.
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RESUMO
Ao nascer inicia-se o desenvolvimento social do indivíduo, contudo, na terceira idade o comportamento social é marcado pela redução das 
capacidades sensoriais e diminuição da prontidão para resposta. O envelhecimento desencadeia no organismo várias alterações fisiológicas. Tais 
alterações são geralmente discretas e progressivas, não causando insuficiência absoluta em nenhum órgão. A Incontinência Urinária (IU) é um 
problema comum que pode afetar mulheres de todas as idades. Constitui sintoma com implicações sociais causando desconforto e perda da 
autoconfiança, além de interferir negativamente na qualidade de vida (QV) de muitas mulheres. Nos últimos anos, o tratamento fisioterápico da 
IU vem ganhando maior projeção em função de seus resultados, da ausência de efeitos colaterais e de seu baixo custo. O objetivo deste estudo 
foi analisar a bibliografia existente sobre o tratamento fisioterápico da incontinência urinária em mulheres na terceira idade. Foi realizada uma 
revisão bibliográfica nas publicações entre o período de 2000 a 2013, por meio das bases de dados LILACS, MEDLINE, SCIELO e PUBMED. Dentre 
as referências encontradas, foram selecionados 40 artigos julgados relevantes, incluindo estudos experimentais e revisões. A busca dos periódicos 
completos foi realizada nos portais científicos de revistas eletrônicas. Já a pesquisa por trabalhos completos foi feita nas Bibliotecas do Centro 
Universitário da Estácio do Ceará, unidade Via/Corpvs. Por meio das análises das pesquisas encontradas, foram observados que para o 
tratamento fisioterápico da IU em mulheres na terceira idade, utiliza-se a cinesioterapia, a eletroestimulação, o biofeedback, os cones vaginais e 
medidas comportamentais.  Diante da presente revisão de literatura, considerou-se que a atuação da fisioterapia é importante e eficaz no 
tratamento da IU, principalmente nas formas leves e moderadas, pois proporciona a melhora e/ou a cura dos sintomas provocados pela IU e a 
melhora da QV das pacientes. Além disso, trata-se de uma terapêutica com poucas reações adversas, minimamente invasiva e de baixo custo.

Autor(es) Juliana Nobre Xavier; Ana Caroline Bessa Araújo; Andressa Cristina Silva de Sousa Gomes; Pedro Cunha Lopes; Denise 
Maria Sá Machado Diniz*

Palavra(s) Chave(s): idoso; fisioterapia; incontinência urinária

Titulo: Assistência fisioterapêutica para incontinência urinária em mulheres idosas: revisão de literatura

E-mail para contato: daniel.ribeiro@estacio.br IES: FESV / Espírito Santo

RESUMO
Segundo a estimativa da Organização Mundial de Saúde (OMS), até o ano de 2025, existirão dois bilhões de pessoas com sessenta anos ou mais 
de idade. A principal queixa da população idosa, quando nos referimos ao processo de locomoção, é a alteração do equilíbrio, caracterizada 
clinicamente pela presença de vertigem, tontura, desequilíbrio, instabilidade na marcha e náuseas, desta forma aumentando o risco de quedas. 
Fugindo dos métodos tradicionais de reabilitação do equilíbrio do idoso, a Reabilitação Virtual (RV) tem sido utilizada na prática clínica e 
despertado o interesse de pesquisas científicas.  O estudo teve como objetivo geral investigar os efeitos da reabilitação virtual sobre o equilíbrio 
de indivíduos idosos e como objetivos específicos identificar os idosos que apresentaram risco de queda, antes e após 10 sessões de tratamento 
de RV, através da escala de Equilíbrio de Berg, identificar a mobilidade funcional dos indivíduos idosos antes e após 10 sessões de tratamento de 
RV, através do teste Timed Up & Go e comparar o risco de queda, equilíbrio, mobilidade e funcionalidade de idosos ativos através das médias dos 
escores antes e após 10 sessões de tratamento com reabilitação virtual. Trata-se de um estudo descritivo, longitudinal e quantitativo que foi 
desenvolvido no laboratório de Cinesioterapia na Faculdade Estácio de Sá de Vitória, localizada na Rua Herwan Modenesi Wanderley, S/N, Q 1, L 
6, Jardim Camburi, Vitória, E.S., onde foram realizados todos os procedimentos. Para a realização deste estudo, a amostra foi constituída por 13 
indivíduos idosos seguindo critérios de inclusão e exclusão. O grupo composto por 9 indivíduos idosos (3 do gênero masculino e 6 do feminino) foi 
submetido a reabilitação virtual com o vídeo game Xbox 360, utilizando o jogo Kinect Aventuras, onde os jogos escolhidos estimularam o 
equilíbrio látero-lateral e ântero-posterior. Para a mensuração foi utilizado a Escala de Equilíbrio de Berg e o teste Timed Up & Go, os quais 
avaliam as atividades de vida diária e a mobilidade, com duração de 10 terapias, 30 minutos cada, realizadas duas a três vezes na semana no 
período de 4 semanas. Com uma análise comparativa da avaliação pré-protocolo e pós-protocolo, foi percebido que a amostra teve um aumento 
de 3,3% na escala de equilíbrio de Berg e uma redução do tempo de execução do teste Timed Up & Go de 13,5%. A análise final dos resultados 
revelou que houve diferença significativa entre o escore inicial (53,33 ± 2,50) e final da escala de Berg (55,11 ± 1,26) tendo valor de p=0,027 e 
diferença significativa entre o valor inicial (7,53 ± 1,17) e final do teste TUG (6,51 ± 1,00) tendo p=0,004.  Os resultados obtidos neste estudo 
sugerem que a reabilitação virtual com a utilização do Xbox 360 oferece melhora do equilíbrio e da mobilidade na população de idosos ativos, 
porém, é necessário estudos com maior amostra, tempo maior de tratamento, utilização de um grupo controle e comparar os efeitos do 
videogame com outras terapias.
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RESUMO
As habilidades de locomoção são inerentes ao desenvolvimento humano típico e para todas elas seja a marcha, o trote ou a corrida, o equilíbrio 
dinâmico compõe o maior desafio aos sistemas de controle motor, sendo as últimas habilidades motoras rudimentares a serem desenvolvidas. O 
equilíbrio como habilidade essencial ao movimento funcional sofre a influencia da idade e da composição corporal. Considerando o fato da 
corrida ser um esporte de ampla divulgação e adesão na última década e constituir uma habilidade funcional desenvolvida  mesmo sem o 
exercício regular, esse trabalho teve como questão norteadora o entendimento da habilidade de equilíbrio dinâmico em praticantes de corrida e 
sedentários. Comparar a habilidade de equilíbrio dinâmico de jovens adultos corredores de rua, amadores e sedentários. Foram avaliados 39 
sujeitos sendo 21 sedentários com idade média de 25 anos dp± 4.24, IMC médio de 24,18 dp± 2.08 que não faziam atividade física regular há mais 
de 12 meses e 28 corredores de rua amadores com idade média de 28,4 dp± 6.32 IMC 25,19  dp± 3.2 que praticavam a corrida de rua há mais de 1 
ano no mínimo 3 vezes na semana. Utilizou-se o SEBT para avaliação do equilíbrio dinâmico de ambos os grupos. Para análise estatística dos 
dados utilizou-se Análise de Variância de Kurskal-Wallis, seguida do teste Mann-Whitney U paramétrico (post hoc). Os resultados indicaram 
homogeneidade da variável idade (p=0.98) e IMC (p=1,00) entre os grupos. A avaliação do percentual médio da amplitude de movimentos do MID 
(p=0,046) e MIE (p=0,043) entre os grupos foi significante e indicaram que os praticantes de corrida de rua possuem maior habilidade de 
equilíbrio dinâmico. Conclui-se que embora a corrida seja uma habilidade motora inerente ao desenvolvimento humano esta pode contribuir para 
o aprimoramento do equilíbrio dinâmico.
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RESUMO
Nos últimos anos, observa-se uma utilização cada vez mais frequente de equipamentos que avaliam e exercitam indivíduos, com grande impacto 
na prática clínica e em investigações científicas. Dentre estes equipamentos disponíveis no mercado, os dinamômetros isocinéticos 
computadorizados (DIC) aparecem descritos em inúmeros trabalhos que ressaltam sua alta tecnologia, alto custo e extrema precisão para 
avaliação dinâmica do desempenho muscular sendo, por este motivo, considerados na literatura como o padrão ouro de medida de parâmetros 
motores. A avaliação da desempenho muscular é de grande importância para fins diagnósticos, para corrigir preventivamente déficits específicos, 
avaliar resultados da intervenção e determinar se o indivíduo tem condições de retornar às suas atividades esportivas ou ocupacionais. Os DIC 
permitem a quantificação de parâmetros como capacidade de produção de torque, potência muscular, fadiga e capacidade de gerar trabalho para 
diversas musculaturas. Dentre as vantagens observadas nos testes e exercícios isocinéticos, destaca-se sua eficiência e efetividade, pois o grupo 
muscular testado pode ser carregado até sua capacidade máxima ao longo de toda sua amplitude de movimento, com segurança plena para o 
indivíduo. Ao mesmo tempo que é bastante utilizada na área desportiva e traumatológica, esse procedimento de avaliação isocinética é 
raramente relatada na população de sobreviventes de acidente vascular encefálico (AVE) com hemiparesia crônica, especialmente para a 
musculatura estabilizadora do tronco. O objetivo desse estudo foi avaliar o pico de torque (PT) e a potência muscular (P) dos movimentos do 
tronco nas velocidades de 60o e 120o/segundo em um paciente pós AVE com hemiplegia à direita e comparar com dados da literatura. Esta 
proposta utilizou o Dinamômetro Isocinético Biodex System 3 Pro presente no laboratório de Cinesiologia e BMTA  do Centro Universitário Estácio 
do Ceará. Após a aprovação pelo comitê de ética e pesquisa da Universidade de Brasilia – UnB (parecer no. 191.000), foi entregue ao voluntário 
um termo de consentimento livre e esclarecido para sua participação, assegurando o total sigilo das informações obtidas e a preservação dos 
princípios éticos. Foi incluído um paciente portador de hemiplegia à direita e realizada avaliação da flexão e extensão do tronco nas velocidades 
de 60º e 120º/segundo para medida de PT e P, com 5 e 10 repetições, respectivamente. Os dados deste estudo para PT  e P foram: 179,5 Nm / 
62,5 Nm  e 55,7 W / 9,3 W, respectivamente para extensão/flexão. Um estudo anterior com pacientes hemiplégicos mostram PT para extensão e 
flexão de: 21.5 ± 18.9 Nm / 30.1 ± 29.7 Nm e P de 9.3 ± 10.6 W / 12.1 ± 14.2 W, demonstrando valores mais baixos que o estudo atual. Nossos 
resultados sugerem maior torque e potência muscular, porém estudos adicionais com uma maior amostra dessa população deve ser realizado 
para confirmar os dados.
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RESUMO
A avaliação isocinética é uma análise muscular computadorizada, onde são avaliados os possíveis desequilíbrios e déficits musculares que levam 
ao desgaste prematuro das articulações, fornecendo-nos dados de força, potência e resistência muscular proporcionando orientação e 
direcionamento na reabilitação e/ou treinamento muscular. Atua como um método preventivo e terapêutico de lesões musculares e têm como 
objetivo, identificar os desequilíbrios musculares que possam interferir na qualidade de vida e até mesmo nas atividades da vida diária. Um 
simples desequilíbrio pode causar sérios prejuízos à qualidade de vida, por isso a força muscular é considerada um fator fundamental para 
prevenção de quedas e possíveis lesões em idosos. Este trabalho tem por objetivo abordar alguns aspectos práticos da avaliação isocinética nos 
membros inferiores dos idosos. Tratou-se de um estudo de revisão bibliográfica, documental e descritivo com a estratégia de análise qualitativa 
dos resultados apresentados. Inicialmente foi feita uma consulta à biblioteca da Estácio/FIC, unidade Via Corpvs. Em seguida, foram utilizados os 
bancos de dados de diversos sites da internet, como o Medline, Pubmed, Scielo, Lilacs e Pedro, para a seleção dos artigos que se adequaram às 
palavras-chave utilizadas nesta pesquisa. A coleta de dados foi realizada no período de agosto a novembro de 2013 e os descritores foram 
utilizados isoladamente e em combinação na pesquisa. Após uma breve leitura, foi feita uma seleção para análise criteriosa dos trabalhos, na qual 
foram escolhidos os trabalhos mais relevantes com textos na íntegra, artigos escritos em português e inglês. A fraqueza dos membros inferiores é 
comum nos idosos e tem sido identificada como a segunda maior causa de quedas nestes indivíduos. A utilização do dinamômetro isocinético 
possibilita quantificação rápida e confiável da função muscular. As vantagens de utilizar esse método para avaliação da força muscular são 
permitir o isolamento dos grupos musculares fracos, prover um mecanismo inerente seguro e máxima resistência ao longo de toda a amplitude 
de movimento (ADM), além de permitir quantificação de torque, potência e trabalho. Alguns fatores precisam ser controlados durante um 
protocolo de teste isocinético para evitar resultados inválidos, entre eles a forma de execução do teste, a escolha das variáveis medidas, o 
adequado posicionamento e estabilização, além do número de séries e do intervalo de repouso entre elas. De acordo com a presente revisão, 
concluiu-se que a avaliação isocinética é a única maneira de sobrecarregar um músculo de modo dinâmico até sua capacidade máxima e que 
permite quantificar o desempenho muscular do avaliado. Com esta avaliação, pode-se verificar possíveis desequilíbrios musculares, causas de 
sérios danos, gerando parâmetros mais eficazes e objetivos para o tratamento a ser realizado. Também gera parâmetros quantitativos para 
otimizar a reabilitação física dessas pessoas.
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RESUMO
A Síndrome de Joanina Dognini ou Fibromialgia é uma das doenças reumatológicas mais frequentes, cuja característica principal é a dor 
musculoesquelética difusa e crônica. Além do quadro doloroso, esses pacientes costumam queixar-se de fadiga, distúrbios do sono, rigidez 
matinal, parestesias de extremidades, sensação subjetiva de edema e distúrbios cognitivos. É frequente a associação a outras comorbidades, que 
contribuem com o sofrimento e a piora da qualidade de vida destes pacientes. O treinamento funcional na plataforma vibratória proporciona uma 
vibração no corpo inteiro auxiliando desta forma no treinamento de força, potência, resistência e flexibilidade. Esse tipo de vibração ocasiona no 
corpo todo a ativação de mecanoreceptores sensórias e fusos musculares, levando a ativação de neurônios motores resultando nas contrações 
musculares. Em um estudo com pacientes com fibromialgia o tratamento desta demonstrou que houve uma redução significativa em relação a 
dor e a fadiga com a vibração. Verificar o efeito de um programa de treinamento funcional sobre as variáveis dor e funcionalidade de uma 
paciente portadora de fibromialgia com excesso de peso pós-parto. A paciente foi submetida a uma avaliação inicial, onde foi aplicado o 
Questionário de Qualidade de Vida SF-36 (QSF-36). O mesmo questionário será aplicado após finalização das sessões, como característica de 
reavaliação. Serão consideradas para análise de dados as variáveis dor e funcionalidade do QSF-36. O treinamento funcional terá um tempo de 
duração de 5 meses, sendo realizado 3 vezes semanais, totalizando 20 minutos por sessão. Serão adotadas, na plataforma vibratória, as posições 
de deepsquat, lunge, calves, lowerabdominals, bíceps curl, tríceps dip, adductorstrech e abdominal crunch, obedecendo duração de 1 minuto 
para cada. Após os exercícios, serão realizados 10 minutos de caminhada em esteira. O estudo encontra-se em andamento, com perspectiva de 
finalização em Julho de 2014. Espera-se com a finalização do estudo, que o treinamento funcional proposto resulte em diminuição da dor e 
elevação do escore de funcionalidade do QSF-36 junto à paciente portadora de fibromialgia.
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RESUMO
O presente trabalho visa comparar a distribuição do aquecimento em imagens termográficas, em phantom ósseo em bloco, após estimulação por 
ultrassom terapêutico (UST) a 39 kHz e 1 MHz, em diferentes regimes de pulsação. Foi usado um tipo de phantom de osso cortical (em bloco - 
Sawbones®, USA) com espessura 4 mm. Para a estimulação ultrassonora, foi usado o equipamento LipoZero Bellissima (Globus®, Itália) a 39 kHz e 
a 1 MHz, intensidade SATA de 1 W/cm2, e três regimes de pulsação foram estudados: contínuo, pulsados 1:2 e 1:10. A sonda de ultrassom foi 
colocada em contato com amostra usando gel, e permaneceu imóvel durante todo o processo. Cada estimulação durou 3 minutos. Para captura 
de imagens termográficas ao final de cada experimento, foi usada uma câmera de infravermelho (i7, Flir® Systems Inc., USA; resolução da 
imagem: 140 x 140 pixels, sensibilidade térmica: 0,1°C; espectro: 7,5 to 13 µm; precisão: ± 2°C; emissividade ajustada: 0,95). Um algoritmo 
baseado em intensidade foi implementado em Matlab R2010a (MathWorks Inc., USA) para a extração de parâmetros como média e desvio-
padrão da temperatura (°C), e a área de aquecimento (cm2). Testes de Kolmogorov-Smirnov foram usados para verificar se as distribuições de 
temperatura foram diferentes entre as situações estudadas (α = 0,05). Identificou-se que  para cada configuração, diferentes distribuições de 
temperatura foram observadas (p < 0,001). Foi possível observar diferenças entre os valores de média e desvio-padrão dos valores de 
temperatura nos diversos regimes impostos. Para a frequência de 1 MHz, obteve-se 31,20 ± 5,07 °C (modo contínuo), 29,91 ± 3,37 °C (pulsado 
1:2) e 26,90 ± 0,78 °C (pulsado 1:10). Para a frequência de 39 kHz, foram obtidos os valores de 30,29 ± 0,43 °C (modo contínuo), 28,43 ± 0,47 °C 
(pulsado 1:2) e 27,43 ± 0,38 °C (pulsado 1:10). Portanto, o modo contínuo promoveu um maior aumento dos valores de temperatura quando 
comparado com os modos pulsados. Para a pulsação 1:10, alterações pequenas na temperatura ocorreram, assim como áreas de aquecimento 
pequenas. Conclui-se que para uma estimulação de 3 minutos com UST a 1-MHz (regimes pulsados e contínuo) houveram pequenas diferenças 
entre os valores de temperatura médio e desvio-padrão em 39 kHz e 1 MHz, conforme analisado pela técnica de processamento de imagens 
implementado. Algumas limitações foram: (1) montagem experimental longe da realidade (contato com o phantom); (2) transferência de calor 
por condução entre a sonda e a amostra; (3) o equipamento de UST usado se apresentava de Nível 1, segundo classificação de Ter Haar et al. (há 
um indicador da saída para sistemas de Fisioterapia, porém não existem medidas acústicas reais realizadas), portanto não permitindo 
extrapolação dos resultados para outros equipamentos. Outros experimentos são previstos, com o uso de phantoms de tecido mole e em ossos 
como a tíbia, que possui sua face anterior superficial.
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RESUMO
Este trabalho objetivou desenvolver uma metodologia de processamento de imagens para a avaliação termográfica do dorso das mãos, com o 
intuito de utilizá-la em estudos futuros sobre ergonomia. Foram recrutados 30 voluntários (9 homens, 21 mulheres), com idade de 25,03 ± 8,11 
anos. Como critérios de exclusão, foram considerados a presença de fenômeno de Raynaud, presença de síndrome do túnel do carpo, cirurgia 
recente ou patologia em coluna cervical, diabetes, lesão aguda em membro superior, osteoartrite, ou uso de betabloqueadores ou bloqueadores 
de canais de cálcio para distúrbios cardíacos. A avaliação da temperatura do dorso das mãos foi feita usando-se uma câmera termográfica (i7, 
Flir® Systems Inc., USA; resolução da imagem: 140 x 140 pixels, sensibilidade térmica: 0,1°C; espectro: 7,5 to 13 µm; precisão: ± 2°C; emissividade 
ajustada: 0,95). A câmera foi posicionada a 63 cm de uma mesa, em paralelo com o solo. O voluntário posicionará suas mãos abaixo da câmera, 
dentro de uma marcação retangular na mesa de 30 x 26 cm. As imagens coletadas foram processadas usando um algoritmo baseado em 
intensidade, implementado em Matlab R2010a (MathWorks Inc., USA), para a extração de parâmetros como média, desvio-padrão da 
temperatura (°C) e área de análise (cm2). O usuário avalia a imagem, seleciona com um mouse a região de interesse (ROI – region of interest) no 
dorso da mão (direita e esquerda) e analisa a seção escolhida, que possui intensidade normalizada. Depois, seleciona-se um limiar para separar 
valores de pixels acima dessa temperatura. O teste não-paramétrico de Mann-Whitney (α = 0,05) foi usado para se verificar diferenças 
significativas entre homens e mulheres nos parâmetros estudados da imagem. Em toda a amostra, foi obtida uma temperatura no dorso das 
mãos direitas de 30,37 ± 1,84 °C, e das mãos esquerdas de 30,42 ± 1,84 °C. Nas mulheres, a média foi de 30,16 ± 1,82 °C, e nos homens, 30,85 ± 
1,88 °C (mãos direitas). Não houve diferença significativa nas temperaturas entre homens e mulheres (p > 0,05). A diferença média entre as mãos 
direita e esquerda foram de 0,18 ± 1,59 °C em mulheres, e de 0,25 ± 1,20 °C em homens. A média das ROI selecionadas na imagem foi de 53,52 ± 
5,39 cm2 (mulheres) e 72,19 ± 7,66 cm2 (homens), para mãos direitas. Observou-se diferença significativa na ROI da imagem entre homens e 
mulheres (p < 0,05). Conclusão: o método conseguiu extrair parâmetros estatísticos de média e desvio-padrão provenientes das imagens 
termográficas do dorso das mãos dos voluntários, de forma simples e rápida. Não foi observada diferença significativa na temperatura entre 
homens e mulheres, nem entre mãos direita e esquerda. As ROI analisadas em homens foram maiores pelo tamanho maior do segmento no sexo 
masculino. Procurou-se também desenvolver o método para segmentação dos dedos das mãos com uma técnica simples de limiarização, para 
uma análise completa, porém não foi possível pela presença, em alguns casos, de temperaturas menores nos dedos do voluntário em 
comparação com a temperatura da mesa. No futuro, pretende-se implantar uma técnica mais robusta de processamento de imagens (operações 
morfológicas, técnicas avançadas de segmentação) para que se consiga extrair parâmetros de todas as mãos, fornecendo um método de 
avaliação interessante para pesquisas no ramo da ergonomia.
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RESUMO
Existem diversos conceitos de trabalho e de trabalhador, sendo alguns mais amplos e outros menos abrangentes. Trabalhador é todo homem ou 
mulher que exerce atividades para sustento próprio e de seus dependentes, qualquer que seja sua forma de inserção no mercado de trabalho nos 
setores formais ou informais da economia. No Brasil, até julho de 1997, utilizava-se o termo lesão por esforço repetitivo (LER) para as patologias 
relacionadas ao trabalho, o que foi modificado pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) a partir da publicação de uma minuta para 
atualização da norma técnica sobre essas lesões, que passaram a ser identificadas como distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho 
(DORT). A fisioterapia é uma profissão cujo exercício implica em exigências do sistema músculo-esquelético, como a força física dinâmica e 
estática, movimentos repetitivos de membros superiores, manutenção de posturas estáticas e movimentos não fisiológicos de coluna vertebral e 
membros. Esses movimentos e posturas são descritos na literatura corrente como fatores de risco para o desenvolvimento de DORT.  Este estudo 
tem como objetivo identificar os distúrbios osteomusculares em fisioterapeutas, descrever e identificar os riscos de aparecimento de LER/DORT. 
Tratou-se de um estudo de revisão bibliográfica, documental e descritivo com a estratégia de análise qualitativa dos resultados apresentados. 
Foram utilizadas fontes secundárias e terciárias tornadas públicas nos últimos 13 anos, a partir de uma leitura crítica, seletiva, reflexiva e analítica. 
Para o acesso foram utilizados os seguintes descritores: Distúrbios osteomusculares, fisioterapia, ergonomia, reabilitação. Inicialmente foi feita 
uma consulta à biblioteca da Estácio/FIC, unidade Via Corpvs, para conhecer o material disponível para a realização deste trabalho. Em seguida, 
foram utilizados os bancos de dados de diversos sites da internet, como o Medline, Pubmed, Scielo, Lilacs e Pedro, para a seleção dos artigos que 
se adequaram às palavras-chave utilizadas nesta pesquisa. Diante do material teórico analisado, pode-se afirmar que a profissão de fisioterapia 
possui diversos fatores de risco para o aparecimento de lesões músculo-esqueléticas, devido às técnicas utilizadas e posturas adotadas pelos 
profissionais, além das cargas psicológicas relacionadas ao ambiente de trabalho. A coluna lombar é uma região com alta prevalência de 
acometimento na população em geral. Em fisioterapeutas, essa região demonstra uma maior taxa de acometimento por DORT. O 
comprometimento da coluna lombar relaciona-se com o fato de mobilizar, curvar-se, segurar, levantar, transportar, empurrar e puxar pacientes, 
que geram uma maior sobrecarga na coluna lombar, sendo possivelmente os principais fatores de risco para a presença de alterações. Apesar do 
número de fatores de risco no cotidiano de trabalho do fisioterapeuta, não têm sido elaboradas estratégias para prevenção de DORT ou de 
agravamento do quadro. Além de exercícios físicos, outras estratégias também podem ser utilizadas, como redução do número de pacientes 
atendidos, adequação das posturas adotadas visando à redução das sobrecargas articulares e musculares.  O processo de trabalho dos 
fisioterapeutas expõe esse profissional a vários fatores de risco para o aparecimento de distúrbios osteomusculares, principalmente na 
transferência de pacientes e terapia manual. Na maioria dos estudos mostrou que os sintomas geralmente surgem aos 20 a 30 anos de idade ou 
nos primeiros cinco anos de atividade. Ficou constatado que as regiões mais acometidas foram a coluna lombar e cervical e a combinação 
punho/dedos (principalmente polegares). Sendo assim, é necessário que se implemente estratégias de conscientização do acadêmico e docentes 
sobre os riscos da profissão de modo a prevenir limitações físicas em recém formados.
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RESUMO
Nos dias de hoje, os sintomas osteomusculares relacionados ao trabalho atingem vários profissionais de diferentes categorias e têm várias 
denominações, entre as quais lesões por esforços repetitivos (LER) e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), adotadas pelos 
ministérios da Saúde e da Previdência Social. Dentre as profissões acometidas, a odontologia tem sido considerada como uma profissão exigente. 
Este trabalho teve por objetivo conhecer os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) em odontólogos, explicando os fatores 
de risco, identificando as regiões mais afetadas e propondo ações válidas para minimizar as DORT em odontólogos. A pesquisa foi realizada nas 
bases dos dados Pubmed e Bireme (Medline, Lilacs, Scielo), Google acadêmico. Foram utilizadas fontes tornadas públicas, com data de publicação 
até 15 anos atrás, tendo como forma de leitura crítica, seletiva, reflexiva e analítica. A amostra foi composta com livros e artigos de pesquisa 
utilizando os seguintes descritores: Transtornos Traumáticos Cumulativos, Odontologia e Prevenção e Controle. Foram incluídos 6 livros e 19 
artigos científicos que abordarem o tema, na língua inglesa e/ou portuguesa devendo ter sido publicados nos últimos 15 anos e excluídos os 
artigos que apenas citem a profissão e que não citem as DORT. As LER/DORT, que estão frequentemente associadas ao exercício da odontologia, 
são as seguintes: cervicobraquialgia, ombro doloroso, síndrome do desfiladeiro torácico, epicondilite lateral, síndrome do túnel do carpo, 
tenossinovite de quervain. A prevenção é um aspecto bastante importante e, em virtude da causalidade das LER/DORT, não se tem dúvida de que 
é a organização do trabalho que deve ser modificada, principalmente a relação trabalhador-trabalho e que a educação em saúde é uma outra 
prática que precisa ser estimulada junto às populações de risco. As ações preventivas a LER/DORT adotadas pelos profissionais irão propiciar uma 
melhora na sua qualidade de vida. Recomenda-se alternância entre períodos de esforço muscular e de tarefas que exijam maior e menor esforço; 
evitar ficar em posição estática por um período de tempo prolongado; evitar forças e movimentos repetitivos; adotar posturas ergonômicas 
corretas mantendo as articulações numa posição neutra e os membros próximos ao corpo; evitar a flexão da coluna vertebral para frente; 
prevenir a fadiga muscular executando paradas para repouso durante a jornada de trabalho, manter, sempre que possível, os punhos em posição 
neutra, isto é, estirados. A conduta de tratamento inicia-se com um tratamento conservador, afastando o profissional da atividade de esforço 
repetitivo, medicação analgésica e antiinflamatória, fisioterapia, reforço muscular, orientações preventivas e gerais sobre a organização do 
trabalho, e em alguns casos, o tratamento cirúrgico é indicado. De acordo com o presente trabalho, pode-se afirmar que os locais onde os 
odontólogos apresentam mais lesões são ombro e braço e o maior fator de risco é a repetitividade de movimentos, sendo uma das profissões que 
mais ocorrem relatos da presença de DORT. Com isso, a LER/DORT se tornou responsável pela grande maioria dos afastamentos temporários de 
profissionais do trabalho. Portanto, é necessário que os odontólogos se conscientizem da importância fundamental da prevenção nas LER/DORT, 
devendo adotar um estilo de vida saudável com práticas de atividades físicas, alongamentos, alimentação saudável, controle do estresse, além de 
organizar-se no trabalho seguindo as normas ergonômicas.
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RESUMO
A Doença Hemolítica Perinatal é uma doença caracterizada por aglutinação progressiva e subseqüente hemólise dos eritrócitos fetais. Na maioria 
dos casos, a causa origina-se pela mãe ser Rh negativa e o pai Rh positivo, onde a criança herda o caráter do pai Rh positivo, ocasionando a 
incompatibilidade entre o sangue da mãe e do filho o que leva a destruição de hemácias fetais e quando sem tratamento os fetos mais 
severamente afetados podem morrer intra útero. Tendo em vista o baixo conhecimento clínico da doença pela falta de informações atuais, optou-
se por realizar um trabalho que reunisse todos os aspectos imunológicos e possibilidades de tratamento da doença. Foi realizado levantamento 
bibliográfico em artigos e periódicos atuais, buscando principalmente a atualização dos primeiros  relatos e estudos da doença. Os antígenos e 
anticorpos que são capazes de causar DHPN são os dos sistemas: ABO, Rh-Hr, Kell, Duffy, Kidd, Diego, MNSsU, Lutheran, P, Colton, Dombrock, 
Wright e Cartwright. Entretanto, a grande maioria dos casos de DHPN é causada por antígenos do sistema ABO e do Rh . Para que um antígeno de 
grupo sanguíneo possa causar uma resposta imunológica capaz de produzir anticorpos responsáveis por DHPN, é necessário que possua uma 
força antigênica, que lhe é dada por suas características, dentre as quais sobressaem a sua expressividade e o número de sítios antigênicos na 
hemácia do feto e nas do recém-nascido. No processo hemolítico, se precoce e intensamente instalado, o feto se torna extremamente anêmico e 
hipoproteinemico, condições essas que justificam a hidropisia, síndrome esta que se caracteriza por hepatoesplenomegalia, o edema 
generalizado, o derrame nas cavidades serosas e a insuficiência cardíaca congestiva. Os ictéricos, quando não tratados, podem evoluir para a 
deposição da bilirrubina no sistema nervoso central (kernicterus) levando-os à morte, ou quando sobrevivem sofrem com sequelas neurológicas 
mutilitantes. No estudo da aloimunização de gestantes averigou-se que há fatores que a condicionam e outros que a dificultam. Entre eles os mais 
importantes são a influencia do sistema ABO, e o genótipo do marido. O tratamento da Doença Hemolítica Perinatal já passou por várias etapas, 
de acordo com os conhecimentos que se atualizam a cada momento e tem como objetivo de evitar que a anemia e/ou a icterícia e suas 
conseqüências – a hidropisia e o kernicterus – levem o concepto a morte ou seqüelas neurológicas incapacitantes. O mecanismo imunológico da 
Doença Hemolítica Perinatal tem sido avaliado qualitativamente com mais segurança e clareza através das pesquisas e testes realizados por 
médicos e pesquisadores na área de imunologia. Nos últimos anos houve considerável avanço no diagnóstico sorológico, tratamento e prevenção 
da doença. Assim é possível afirmar que se pode chegar ao fim da Doença Hemolítica ocasionada pela incompatibilidade de fator Rh, como 
problema clínico maior. Sabendo-se que o estímulo para a indução primária da formação de anticorpos são glóbulos fetais Rh positivos, as quais 
alcançam à circulação materna depois do parto, conclui-se que é a antigenicidade dessas células que se previne a Doença Hemolítica Perinatal 
pela administração de RhoGAM dentro de 72 horas após o parto. O importante é que haja cada vez mais um programa que conscientize as 
mulheres a respeito do pré-natal correto, onde pode ser avaliado o tipo sanguíneo da mãe, adiantando assim um diagnóstico de alerta para a 
sensibilização das hemácias maternas no momento do parto, podendo evitar assim uma futura Doença hemolítica Perinatal na próxima gestação.
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RESUMO
A medida que a expectativa de vida aumenta, o incremento de doenças crônico-degenerativas incide sobre a população idosa, sendo mais 
prevalente a Osteoartrite (OA). A OA é caracterizada pelo desgaste da cartilagem articular, tendo a articulação do joelho como uma das mais 
acometidas e o gênero feminino apresentando maior incidência. Seu início e progressão podem estar relacionados a idade e a multifatores. Seu 
quadro clínico apresenta dor, rigidez articular, crepitações e perda progressiva das funções do dia a dia, comprometendo a qualidade de vida. 
Além do processo degenerativo no joelho, há um desequilíbrio muscular, principalmente do quadríceps. O joelho é uma articulação formada por 
três articulações: tibiofemoral, patelofemoral e tibiofibular superior. Também é composto por dois meniscos distintos entre si e quatro 
ligamentos. De maneira geral, realiza movimentos de extensão, flexão, rotação lateral e medial. A cinesioterapia se apresenta como tratamento 
conservador e tem sido positiva não só por melhorar a capacidade funcional, mas também por reduzir principalmente a dor, aumentar a 
amplitude de movimento, fortalecer a musculatura e por conseguinte, melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Diante do exposto, o 
objetivo deste estudo foi verificar a influência da cinesioterapia sobre melhoria da deambulação em uma paciente portadora de gonartrose 
bilateral. Foi realizado um estudo de caso de uma paciente de 77 anos, com diagnóstico clínico de gonartrose bilateral. A avaliação foi feita antes 
e após o tratamento através do teste Timed Up and Go (TUG) para avaliação do desempenho funcional da deambulação. O tratamento foi 
realizado duas vezes por semana, com duração de 1 hora e 45 minutos cada, totalizando 10 sessões, baseando-se em exercícios de fortalecimento 
para membros inferiores e mobilização articular de joelho. A análise de dados foi realizada de modo comparativo entre os resultados da avaliação 
pré e pós-tratamento. Na reavaliação, o tempo na realização do teste diminuiu, com tempo de 9 segundos, contra 11 segundos da avaliação, pelo 
trajeto percorrido. Mediante o tempo observado, foi caracterizada uma melhoria no desempenho funcional da deambulação da paciente. 
Concluiu-se que o tratamento cinesioterapêutico para osteoartrite de joelhos teve efeito positivo na funcionalidade de deambulação da paciente 
submetida à intervenção terapêutica.
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RESUMO
O objetivo geral deste estudo foi verificar se o aumento de força dos abdutores do quadril influencia no padrão de marcha em indivíduos com OA 
de joelho. Os objetivos específicos foram verificar a influência do ganho de força muscular dos abdutores do quadril no comprimento do passo, 

 cadência e velocidade da marcha. Comparar a alteração do padrão de marcha através do ganho de força de abdução do quadril em indivíduos 
com OA de joelho de grau leve, moderado e severo. Estudo é do tipo ensaio clínico randomizado, no qual a amostra utilizada foi de pessoas 
provindas da Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, FES/JF. Além de sujeitos que nos procuram de forma 
espontânea. Os mesmos foram escolhidos por conveniência e teve o diagnóstico médico de OA de joelho (Gonartrose) comprovados através de 
exame de Raio X recente, todos os participantes foram classificados de acordo com a gravidades da doença, sendo inclusos ambos os gêneros  e 

 sem classificação etária  específica. Os mesmos deambularam de forma independente com ou sem auxílio de algum disposilvo auxiliar. Como 
critérios de exclusão foram estabelecidos aos participantes com artroplastia do joelho e/ou  que apresentaram qualquer doença neurológica, 
ortopédica, reumatológica que  possa influenciar no padrão de marcha do sujeito, além de quadro demencial que possa influenciar na coleta de 

 dados. Todos os parlcipantes foram completamente informados quanto aos procedimentos aos quais foram submeldos. Os mesmos assinaram 
 o termo de consenlmento livre e esclarecido antes do início dos procedimentos e preencheram ficha de idenlficação. Este estudo apresentou 

risco mínimo ao sujeito elegível e promoveu o benefício de receber atendimento especializado. Os dados da avaliação de força muscular foram 
comparados antes e após o protocolo de treinamento de força através do teste t de student com p ≤ 0,05. As filmagens da avaliação cinemática 
da marcha foram analisadas através do software Windows movie maker, no qual se conseguiu dados do comprimento do passo, cadência e 
velocidade da marcha que foram comparados antes e após aplicação do protocolo de treinamento através do teste t de student com p ≤0,05. Foi 
realizada também correlação da força com os parâmetros da marcha através da correlação de Pearson. Onde a correlação foi positiva moderada 

 entre a força de abdutores de quadril e a velocidade da marcha com o coeficiente de Person = 0,45. Ullizou-se a distância percorrida durante a 
marcha sobre o tempo gasto de cada paciente para se descobrir a velocidade do passo. Três dos dez pacientes, sendo eles, um do sexo masculino 
e dois do sexo feminino, todos com artrose severa, obtiveram o aumento da velocidade comparando com as filmagens anteriores. Em relação aos 
outros pacientes não foi observado melhora significativa. Foram selecionados 10 pacientes para participar da amostra, sendo 7 mulheres e 3 
homens, a idade variou de 53 a 84 anos  com média entre 63,9  +/- 9,79 anos, com peso entre 52 e 110 Kg com média entre 82,92 +/ - 22, 05 Kg e 
altura entre 1,43 a 1,73 com média  de 1,621 +/- 0,10.  Os participantes foram classificados dentro do grau da Artrose onde 8 eram severa e 2 
moderada. A força muscular foi analisada através do Teste de Força Muscular Manual antes e depois do treinamento de força. Em todos os 
participantes foi observado que houve o aumento importante da força dos músculos de quadríceps e ísquiostíbias, e os abdutores do quadril 5 
participantes mantiveram a força e 5 não tiveram o aumento significativo da força.
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RESUMO
A Paralisia Cerebral (PC) ou encefalopatia crônica não progressiva da infância (ECNPI) é a sequela de uma lesão que afeta o sistema nervoso 
central (SNC) em fase de maturação estrutural e funcional, levando a uma disfunção predominantemente sensório-motora, ocorrida no período 
pré, peri ou pós-natal, que se caracteriza por um transtorno persistente, com variação do tônus, da postura e do movimento voluntário. A 
fisioterapia aquática é uma especialidade da fisioterapia, que utiliza os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos da imersão do corpo em 
piscinas aquecidas como recurso auxiliar da reabilitação ou prevenção de alterações funcionais.  Este estudo teve como objetivo  analisar o efeito 
da fisioterapia aquática nos aspectos da qualidade de vida de pessoas com paralisia cerebral. Foi realizado um estudo transversal, descritivo e 
quanti-qualitativo com uma amostra de 6 famílias atendidas na clinica escola de Fisioterapia da ESTÁCIO/FIC. Foram selecionados todos os 
pacientes com paralisia cerebral atendidos no setor de fisioterapia aquática da clínica, que frequentassem o serviço há pelo menos seis meses 
para tratamento. A amostra foi composta por 6 membros adultos das famílias das crianças, voluntários que participaram da pesquisa. Foram 
excluídos do estudo os voluntários responsáveis pelas crianças as quais abandonaram o tratamento ou que precisaram submeter-se a algum 
procedimento cirúrgico. Os dados foram coletados através de um formulário, contendo informações sobre o tempo de assistência 
fisioterapêutica, o efeito da fisioterapia aquática sobre as AVDs e a rotina da criança, além do questionário de qualidade de vida (QQV – SF-36). 
Foi observado com unanimidade através desta pesquisa, que a fisioterapia aquática é bastante benéfica para as pessoas em estudo, bem como 
para seus familiares. Já na pesquisa realizada com o questionário de qualidade de vida observaram-se variações na saúde geral de boa e muito 
boa (33,3%) e excelente e ruim (16,7%); saúde física e problema emocionais variando entre bastante, de forma alguma e ligeiramente (16,7%) e 
moderadamente (50%); grau de dor variando entre leve, moderada e nenhuma (33,3%), enquanto não houve nenhum relato de dor na variação 
de grave a muito grave; e quanto essa dor interferiu no trabalho variando entre “De maneira alguma” (50%), “Moderadamente” (33,3%) e “Um 
pouco” (16,7%). Observou-se com a pesquisa que a fisioterapia aquática para a paralisia cerebral influencia positivamente na qualidade de vida 
das mães dos voluntários, favorecendo no bem estar dessas famílias.
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RESUMO
O Acapella é um recurso fisioterapêutico, desenvolvido no final dos anos 90, com o objetivo de facilitar o clearance de secreções em pacientes 
hipersecretivos. Combina princípios de oscilação de alta frequência e pressão expiratória positiva. Porém ainda existe uma lacuna, principalmente 
em relação ao Acapella® no que diz respeito aos efeitos subjetivos (sensações) produzidos nos indivíduos, tais como tontura, cefaleia e pressões 
no conduto auditivo. O objetivo do trabalho foi analisar os efeitos subjetivos e os parâmetros cardiorrespiratórios produzidos pela técnica. Trata-
se de uma pesquisa de caráter descritivo, exploratório, transversal com estratégia de análise quantitativa dos resultados. Foi realizada no 
laboratório de Fisioterapia Cardiorrespiratória do Centro Universitário Estácio do Ceará, no período de fevereiro a junho de 2013. Participaram da 
pesquisa alunos do Centro Universitário Estácio/FIC que cursavam do 1º ao 4º semestre do curso de Fisioterapia. Para amostra realizou-se um 
sorteio de 30% dos alunos de cada turma, correspondendo uma média de 15 alunos. Foram incluídos indivíduos de ambos os sexos, na faixa 
etária entre 18 a 45 anos, que ainda não tivessem cursado as disciplinas que abordassem técnicas de fisioterapia respiratória.  Foram excluídos os 
que apresentaram patologia pulmonar prévia, gestantes, tabagistas, praticantes de atividade física e aqueles que apresentaram dificuldade de 
realização da técnica. Todos os 15 voluntários completaram o estudo, sendo 87% do sexo feminino e 13% do sexo masculino, com uma média de 
idade de 22 anos (±5,5). Ao pedir para que o voluntário, em uma palavra, relatasse sua sensação durante a utilização do aparelho, 47% (n=7) 
relataram uma sensação normal, 40% (n=6) como tranquilo e 13% (n=2) como difícil. O resultado da avaliação inicial mostrou que 93% 
encontrava-se normocárdico (n=14) e apenas 7% encontrava-se taquicárdico (n=1); 87% eupnéicos (n=13) e 13% taquipnéicos (n=2); 80% 
normotensos (n=12), 13% hipertensos (n=2) e 7% hipotensos (n=1). Os parâmetros cardiorrespiratórios pré-técnica foram: frequência respiratória 
18 irpm, frequência cardíaca 84 bpm, Sat O2 de 98% e pressão arterial de 110x70mmHg. Os resultados da pesquisa demonstram que o 
equipamento produz mínimos efeitos indesejáveis como tontura e cefaléia, bem como de alterações cardiorrespiratórias, viabilizando um 
tratamento mais seguro e eficaz aos pacientes que apresentem doenças pulmonares obstrutivas com necessidade de utilização do Acapella®.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo propor uma metodologia de obtenção de modelos numéricos de osso humano in vitro (fêmur) utilizando 
escaneamento 3D a laser, a fim de aplica-los em simulações computacionais com elementos finitos para estudar o efeito da vibração no tecido. 
Metodologia: a amostra utilizada foi um fêmur humano esquerdo in vitro, completamente dissecado e livre de tecidos moles, sem nenhum outro 
tratamento químico. Para a obtenção do modelo numérico, o scanner portátil a laser Zscan 700Cx (Plataforma NUM3D, Centre de Recherche en 
Sciences et Techniques de l’Information et de Communication - CReSTIC, Universidade de Reims Champagne-Ardenne – URCA, França) foi usado, 
o qual consegue criar rapidamente uma malha de pontos de uma superfície com uma precisão de 0,05 mm e uma resolução de 0,1 mm. Um 
processo de calibragem inicial foi realizado, com a ajuda de marcações reflexivas em uma superfície plana. O scanner projeta uma cruz de laser, e 
a imagem dessa projeção é capturada pelas câmeras. O computador pode então calcular, por triangulação, as coordenadas dos pontos. 
Manualmente, o laser produzido pelo scanner foi deslocado ao longo da superfície da amostra, e a malha de pontos foi coletada e salva em 
formato .stl. O ambiente onde foram coletados os dados possuía iluminação adequada e estável. O programa 3D Reshaper (Hexagon Metrology, 
France) foi usado para redução do ruído na imagem, preencher falhas e reconstruir zonas ausentes. Para a geração de imagens do osso em 
diversos ângulos, foi usado o programa MeshLab v. 1.3.3 (Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione, Itália). Resultados: o fêmur foi 
modelado com duas malhas de pontos, que foram unidas via computador. A geração do arquivo .stl permitiu uma exploração e uma integração 
dos dados, na qual será possível analisar com detalhes o osso, tanto em uma visão geral como específica (acidentes ósseos, epífises e diáfises 
etc.). Foi possível verificar a ótima qualidade da malha de pontos. Os resultados mostraram que será possível utilizar a metodologia proposta para 
a inserção de modelos numéricos de ossos humanos in vitro em programas específicos para simulação de respostas mecânicas por elementos 
finitos, com riqueza de detalhes anatômicos. As propriedades mecânicas do tecido ósseo já são conhecidas na literatura, o que será importante 
para o modelo. Estudos futuros incluem a obtenção de um banco de imagens maior, o desenvolvimento de protocolos experimentais para medir 
o efeito mecânico da vibração sob o fêmur, além da utilização dos modelos numéricos em simulações computacionais.
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RESUMO
O processo de envelhecimento traz consigo, alterações morfológicas e funcionais como déficits no uso das estratégias de ajustes posturais: os 
ajustes posturais antecipatórios (APAs) e ajustes posturais compensatórios (APCs). Essas estratégias são a capacidade de um indivíduo em 
responder com eficácia a uma provável perda de equilíbrio. Embora, a dificuldade no equilíbrio em idosos seja conhecida, estudos sobre as 
estratégias de ajuste postural frente a perturbações externas da postura associados à prática de atividade física nessa população ainda são 
escassos. Identificar os APAs e CPAs em idosos praticantes de atividade física (IPF) em relação ao grupo de jovens (GC) (controle). 40 indivíduos, 
divididos em dois grupos, 20 idosos (IPF) e 20 jovens (GC), estes receberam perturbações externas laterais da postura, pelo impacto de um 
pêndulo no ombro direito dos indivíduos na posição em pé, nas condições previstas e não previstas. As atividades eletromiográficas dos músculos 
estabilizadores da postura: glúteo médio (GMd e GMe), foram registradas e integradas (∫EMG) nos intervalos de tempo �picas para as estratégias 
de ajustes posturais. O grupo (IPF) apresentou maior magnitude de ativação (∫EMG) em todos os intervalos de tempo APAs e APCs e 
especialmente para os intervalos de tempo dos APCs em ambas as condições em comparação ao grupo controle. Conclui-se que idosos 
praticantes de atividades físicas regulares apresentaram aumento da magnitude das integrais da atividade eletromiográfica do músculo gluteo 
médio (GMd e Gme) para os intervalos de tempos APCs no grupo (IPF) na condição prevista mostraram alterações musculares. Portanto, 
investigações e programas de treinamento/tratamento específicos devem ser desenvolvidos e sistematizados.
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RESUMO
A Oscilação Oral de Alta Frequência (OOAF) é uma técnica de desobstrução que, desloca secreção, melhora a função respiratória e, 
consequentemente, a oxigenação. A técnica envolve a movimentação vibratória de pequenos volumes de ar para frente e para trás na árvore 
traqueobrônquica acentuando a tosse com eliminação de secreção. Dentre os equipamentos que fornecem OOAF destacam-se Flutter® VRP1, 
Shaker® e Acapella®, sendo este último um aparelho desenvolvido para higiene brônquica, que funciona de maneira similar ao Flutter® VRP1. O 
mecanismo de ação do Acapella® é a vibração com pressão positiva expiratória, ou seja, pressão oscilatória positiva intrabrônquica durante a 
expiração. A terapia é indicada nos casos de secreção persistente, tosse não produtiva, bronquite aguda e crônica, bronquiectasia, instabilidade 
traqueobrônquica, enfisema pulmonar, fibrose cística, pré e pós-operatórios em geral, asma associada à obstrução brônquica que estejam fora 
das crises. O objetivo do trabalho foi comparar a carga pressórica e a vibração do Acapella® Blue e Green em voluntários saudáveis. Como 
metodologia utilizou-se uma série de casos, randomizada, com intervenção, sem grupo controle. Os critérios de inclusão foram os seguintes: 
voluntários com idades de 18 a 28 anos, sedentários, sem patologia cardiorrespiratória e assinatura do TCLE, sendo excluídos os fumantes. Os 
vinte (20) voluntários foram orientados quanto ao estudo e submetidos a técnica, onde foram verificadas a percepção da carga pressórica e a 
vibração produzida pelo Acapella® Green e Blue. A análise estatística quantitativa foi processada no Microsoft Office Excell 2007, e os resultados 
apresentados em forma de tabelas e gráficos. Foi observada diferença na frequência respiratória (FR) quando comparados pré e pós técnica, 
tendo 60% dos voluntários uma diminuição na mesma. A maioria dos voluntários relatou sentir maior carga pressórica com o Acapella® Blue na 
carga máxima e a vibração foi percebida pela maioria dos voluntários no Acapella® Green na carga mínima. Conclui-se que ocorre uma maior 
percepção da carga pressórica durante a utilização do Acapella® Blue na carga máxima e maior vibração com o Acapella® Green na carga mínima, 
evidenciando que o Acapella® Blue tem maior efeito na via aérea para produção de pressão positiva expiratória, enquanto para maior efeito 
vibratório deve-se optar pelo Acapella® Green.
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RESUMO
Pretende-se avaliar a relação entre fadiga e capacidade Funcional de indivíduos com diagnóstico de Doença de Parkinson. O estudo realizou-se na 
clínica de Fisioterapia da FESJF, em maio de 2014, com pacientes de ambos os sexos, com diagnostico clínico de doença de Parkinson (DP), em uso 
de medicação antiparkisoniana. Os indivíduos elegíveis a participar da pesquisa foram classificados pela escala de estadiamento de Hoehn e Yahr, 
entre o nível leve a moderado, com capacidades expressivas e compreensivas de linguagem preservada, avaliadas através do Mini Exame de 
Estado Mental-MEEM. A fadiga foi avaliada pela escala FSS (Escala de Severidade de Fadiga), utilizada para analisar a fadiga em pacientes 
neurológicos. Este instrumento é composto por um questionário formado por nove itens, onde cada item é equivalente a uma declaração sobre a 
sensação de cansaço em diversas situações, que deve ser respondido com um círculo em um número que varia de 1 a 7, sendo que um valor 
baixo, indica forte divergência de opinião com o anunciado, enquanto que um valor alto, indica forte concordância. A pontuação superior a 36 
sugere forte indicio de fadiga. Já a Capacidade funcional nas Atividades Instrumentais de Vida Diária (AIVD’s), desenvolvida por Lawton e Brody 
(1969), destinada a medir a autonomia em determinadas funções como: a capacidade de preparar refeições, realizar compras, telefonar, viajar, 
fazer trabalhos domésticos, manuseio do dinheiro e uso de medicamentos. A Escala foi adaptada ao contexto brasileiro por Santos e Virtuoso 
Junior (2008), onde para cada questão há 3 respostas disponíveis: independência, dependência parcial (necessita de alguma ajuda para realizar 
tarefas) e dependência total, sendo respectivamente 3, 2 e 1 ponto, ou seja, quanto menor sua pontuação, maior seu grau de dependência 
funcional. Para as mulheres, a pontuação total varia de 7 a 21, e para os homens de 5 a 15 pontos. As categorias relacionadas a atividades 
domésticas são excluídas da pontuação masculina, por serem geralmente realizadas pelas mulheres (GRAF, 2008). Foram avaliados 5 pacientes  
com Doença de Parkinson, sendo 2 do sexo feminino e 3 do sexo masculino com idade variando entre 70 e 78 anos, com média de 74,28 (± 2,87) 
anos. Os escores obtidos na FSS indicaram que 20% da amostra apresentaram índice sugestivo de fadiga, com pontuação superior a 36, ao passo 
que 20% apresentaram independência para execução das AIVD’s e 80% da amostra estudada apresentou dependência parcial, especialmente nas 
tarefas relacionadas a viagens, execução de compras e manuseio do dinheiro. Apenas uma voluntária com capacidade funcional reduzida (20%) 
apresentou índice sugestivo de fadiga, enquanto que os demais 60% dependentes parciais não relatam fadiga relacionada às AIVD’s. Não foram 
verificadas relações entre a fadiga e capacidade funcional dos indivíduos estudados. Sugerem-se novos estudos com amostra superior para maior 
compreensão dos efeitos da fadiga na capacidade funcional de parkinsonianos.
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RESUMO
A Síndrome de Down (SD) é uma doença congênita resultante a trissomia do cromossomo 21. Representa a causa mais comum de deficiência 
intelectual. O objetivo deste estudo foi analisar os aspectos gestacionais de crianças com SD, frequentadoras do PADI – APAE de Vitória. Este 
estudo caracterizou-se por um estudo transversal descritivo, foram avaliados 243 prontuário, porém foram utilizados 177 prontuários de crianças 
do PADI no período de 2008 a 2011. A quantificação da população foi avaliada com a estatística descritiva. Para analise da idade gestacional, 
foram comparadas as idades gestacionais considerando gestações de extrema prematuridade, pré-termo, a termo a pós-termo. A distribuição 
desta variável em ambos os grupos foi significamente diferente da distribuição gaussiana, portanto, a comparação dos grupos foi realizada através 
do teste Mann-Whitney, não-paramétrico. A associação da idade materna e tipos de parto e SD foram realizadas com o teste qui-quadrado (X²). 
Os resultados obtidos da associação entre idade materna e SD demonstraram significância estatística X²(1)=13,293, p < 0,001 no ponto de corte 
de 30 anos, ou seja há uma chance de 3,57 vezes de mães acima de 30 anos conceberam filhos SD. Na associação entre tipo de parto e SD não 
houve associação significativa X²(1) = 1,909, p = 0,167. Na comparação entre idade gestacional de crianças com e sem SD os resultados não 
mostram diferenças estatisticamente significativa entre os grupos (U=2348,50;p=0,181). Os resultados desse estudo mostram que a maior parte 
da população foi composta de crianças com SD e paralisia cerebral. Confirmam os dados já existentes na literatura quando resulta na associação 
da idade materna avançada a incidência SD, no entanto, além dessa associação entre a SD o tipo de parto e idade gestacional, no entanto, deve-
se considerar novos estudos com maior população e controle dessas variáveis, além de análise estatística da idade materna com pontos de corte 
pela faixa etária considerada ideal para concepção para observar o fenômeno no ES de forma mais específica.
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RESUMO
O objetivo do trabalho foi avaliar o perfil de ansiedade e estresse de alunos durante a primeira avaliação do semestre letivo. Inicialmente foram 
escolhidos voluntários que quiseram participar do estudo. Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, foi aplicado o 
questionário para a avaliação o estresse (Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos de Lipp - ISSL). O questionário foi aplicado uma semana 
antes da primeira avaliação e uma semana após a primeira avaliação do semestre letivo. Participaram do estudo 24 alunos do 1˚ período do curso 
de fisioterapia matutino e noturno com idade média de 26,23±6,32 anos. Inicialmente 10 (41,66%) alunos não apresentaram estresse e 14 
(58,33%) alunos foram incluídos em uma das 3 fases do estresse, sendo 7 matutino e 7 noturno. Observou-se que a fase do stress presente na 
maioria dos alunos foi a fase de Resistência, em que 10 (41,66%) dos alunos se encontravam, 5 para cada turno. Observou-se, também, que entre 
os alunos entrevistados nenhum se encontrava na fase Alerta, porém, a fase de Exaustão estava presente em 4 (16,66%) dos alunos, 3 matutino e 
1 noturno. Quanto ao tipo de estresse, 45,94% foram do tipo tanto físico quanto psicológico, 31,53% foram psicológico e 22,52% do tipo físico. 
 

Após a avaliaçã, 16 alunos (66,66%) alunos foram incluídos em uma das 3 fases do estresse, sendo 7 matutino e 9 noturno. Observou-se que a 
fase presente na maioria dos alunos foi a fase de Resistência, na qual 9 (37,5%) dos alunos se encontravam, 4 matutino e 5 noturno. Na fase de 
Exaustão, 6 (25%), 3 para cada turno. Na fase de Alerta, apenas 1 (4,16%). Quanto ao tipo de estresse, 36,23% foram do tipo tanto físico quanto 
psicológico, 36,23% foram psicológico e 28,98% do tipo físico. Este estudo encontra-se em andamento, sendo apresentado apenas uma parte dos 
resultados. Apesar da amostra pequena, pode-se observar que o estresse esteve presente na semana que antecede a prova e que houve um 
aumento nos valores e no número de alunos estudados com a queixa. Quanto ao tipo de estresse o do tipo psicológico foi o principal. Estudos 
futuros podem avaliar a causa deste tipo estresse.
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RESUMO
A Síndrome de West (SW) é uma encefalopatia epilética dependente, caracterizada pela tríade de espasmos infantis em flexões. Essa síndrome é 
caracterizada por acentuado grau de hipotonia muscular, que compromete também a musculatura respiratória. A Síndrome de West, é um tipo 
de epilepsia da infância relacionada a idade e caracterizada por espasmos infantis, retardo do desenvolvimento neuropsicomotor e 
eletroencefalograma do tipo hipsarritimico. Acomete crianças entre três a doze meses com pico de incidência entre três e sete meses de idade. A 
fisioterapia é indicada nos casos de SW, uma vez que, tem como principal objetivo tratar as sequelas e tentar diminuí-las. O tratamento 
fisioterapêutico deve seguir as escalas de maturação da criança, deste modo o fisioterapeuta deve inovar e criar novas maneiras de realizar o 
tratamento. Um tratamento fisioterápico bem feito é importante para essas crianças e os principais objetivos são melhorar o equilíbrio de tronco, 
da cabeça e normalizar o tônus muscular que se encontra alterado. Além disso, deve seguir as etapas de maturação da criança. Portanto, o 
objetivo do trabalho foi analisar o papel da fisioterapia para pacientes portadores da Síndrome de West. O presente estudo trata-se de uma 
revisão de literatura, nas bases de dados científicos como Lilacs, Scielo, Pubmed, baseada em fontes como livros, periódicos, textos e artigos 
acadêmicos. Os descritores utilizados foram: síndrome de west, fisioterapia, neuropediatria e epilepsias na infância. Para inclusão dos estudos 
foram verificados se preenchiam aos seguintes critérios: trabalhos publicados entre 2000 e 2011 e estudos coerentes a abordagem do tema. 
Como critérios de exclusão foram  pesquisas realizadas com animais, artigos com metodologia falha, e artigos com resultados incoerentes que 
não contemplavam a abordagem do tema.  Na Fisioterapia, são desenvolvidas diversas abordagens e técnicas fisioterapêuticas para atender a 
uma multiplicidade de problemas de controle sensório-motor. O uso de um modelo de tomada de decisões clínicas baseado na função normal 
permite a mescla das abordagens terapêuticas e o desenvolvimento de um ótimo plano fisioterapêutico, projetado para atender às necessidades 
individuais do paciente. Através de um tratamento fisioterápico eficaz, contínuo e adaptado da melhor forma para cada paciente, pode-se 
alcançar resultados satisfatórios permitindo uma melhor integração do indivíduo com SW na sociedade. Concluiu-se que a intervenção 
fisioterapêutica apresenta importância no tratamento da síndrome de West no contexto de que esta é uma síndrome que gera uma hipotonia 
muscular, rigidez articular, diminuição da amplitude de movimento (ADM) e espasticidade. Com base nisso, constatou-se que seus resultados 
benéficos melhoram a disfunção motora desses pacientes, sendo necessária a intervenção terapêutica precoce, para que então a ADM normalize 
ou que diminua a atrofia muscular. Os resultados são positivos mas não podem ser conclusivos, levando-se em conta que há expectativa de 
máxima evolução deverá ter continuidade com o decorrer do tratamento. Sugere-se o desenvolvimento de mais estudos para aprofundar o 
conhecimento sobre os efeitos da fisioterapia nesta patologia.
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RESUMO
Introdução: Bronquiectasia é definida como uma dilatação anormal, permanente e irreversível dos brônquios e bronquíolos, com infecções 
recorrentes, inflamações, redução da limpeza mucociliar e hipersecreção, dificultando a remoção da secreção. Para tanto, utiliza-se as técnicas de 
percussão, a qual consiste em uma manobra aplicada com as mãos em forma côncava, nos lados ventral, lateral e dorsal do tórax, em especial, 
sobre a zona a ser tratada a uma freqüência aproximada de 3-6 Hz. Esta técnica é composta de três modalidades de administração que são as 
tapotagens, percussão cubital, punho-percussão ou dígito-percussão, e a vibração, definida como uma técnica composta de movimentos rítmicos, 
rápidos e oscilatórios aplicado com uma ou duas mãos sobre o tórax com uma frequência ideal desejada entre 3 e 75 Hz. Esta técnica é realizada 
geralmente por tetanização dos músculos agonistas e antagonistas do antebraço, trabalhando com sinergia com a palma da mão aplicada 
perpendicularmente sobre o tórax e, preferencialmente, no final da expiração. Objetivo: Descrever e demonstrar, através de fotos, as técnicas de 
percussão e vibração manual para bronquiectásicos. Metodologia: Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica, realizada no período de março 
a maio de 2014, em 10 artigos científicos publicados entre os anos de 2004 a 2014, através de pesquisas nas bases de dados LILACS, MEDLINE, E 
SCIELO utilizando como descritores: modalidades de fisioterapia, diafragma e exercícios respiratórios. Pesquisou-se também em quatro livros 
disponíveis no acervo das Bibliotecas física e virtual da ESTÁCIO/FIC. Resultados: O efeito gerado pela técnica de vibração promove modificação 
das propriedades físicas do muco com diminuição da viscosidade em razão do tixotropismo. Tem-se demonstrado que as vibrações são capazes, 
em certas frequências in vivo, de modificar a viscoelasticidade do muco brônquico e, assim, facilitar sua depuração quando a viscosidade diminui. 
Outro efeito teoricamente seria o de se aproximar de 13 Hz, a frequência dos cílios vibráveis, para amplificar, por concordância de fase, a 
amplitude dos movimentos ciliares, e o efeito da técnica de percussão consiste na alteração da pressão intratorácica e formação de glóbulos de 
muco, facilitando o deslocamento da secreção de vias aéreas mais distantes e expectoração. Sendo assim, a percussão desloca as secreções 
retidas, facilitando sua remoção através da tosse ou da aspiração, enquanto que a vibração auxilia na movimentação das secreções em direção às 
vias aéreas centrais durante a expiração. Conclusão: O tratamento fisioterapêutico respiratório dispõe de técnicas desobstrutivas convencionais, 
como a percussão e a vibração, eficazes na prevenção à retenção de muco brônquico em bronquiectásicos, pois minimizam a ocorrência de 
infecções e internações. Além disso, a associação das duas técnicas amplifica o efeito das mesmas na higiene brônquica.
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RESUMO
A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma doença que contribui significativamente para elevada mortalidade cardiovascular no Brasil e no 
mundo. O reconhecimento do aumento da sua prevalência na população jovem e de suas possíveis complicações na vida adulta tem implicações 
importantes para a prevenção de doenças crônicas, em especial as cardiovasculares. Dessa forma, conhecer a distribuição dos fatores de risco 
para a hipertensão arterial em grupos populacionais é uma das estratégias para a redução desse importante problema de saúde pública. O 
objetivo do estudo foi identificar os fatores de risco comportamentais para hipertensão arterial em adultos jovens universitários. É um estudo 
transversal, descritivo e quantitativo, realizado no Centro Universitário Estácio do Ceará, no município de Fortaleza, durante o mês de agosto de 
2013. Participaram do estudo 150 estudantes adultos jovens do Curso de Fisioterapia, cursando a partir do quinto semestre. A coleta foi realizada 
em duas fases: 1) sensibilização e seleção dos estudantes; 2) aplicação dos instrumentos de coleta de dados referentes às variáveis 
sociodemográficas, clínicas e fatores de risco comportamentais para hipertensão. Já a análise procedeu-se por meio de um software (SPSS 15.0) e 
foram realizadas análises descritivas com o cálculo de frequências absolutas e relativas. O projeto foi submetido ao CEP da Estácio FIC, sendo 
aprovado sob o protocolo de nº 074/2013. Os resultados do estudo mostram que a maioria dos estudantes é do sexo feminino (81,3%), com 
média de idade de 21,92 anos, solteiro (89,3%), de cor branca (54,7%), residem com os pais (60,0%) e média de 3,55 pessoas por domicílio. 
Quanto à presença de fatores de risco comportamentais pesquisada nesses estudantes, identificou-se o sedentarismo (26,7%), 
sobrepeso/obesidade (16,7%) e etilismo (2,7%). Concluiu-se que, ainda que um pequeno percentual de estudantes apresentem riscos 
comportamentais para hipertensão, há a necessidade de enfatizar práticas de hábitos saudáveis para a prevenção e redução desse risco.
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RESUMO
Os idosos apresentam uma vasta gama de patologias e complicações associadas. Acometimentos frequentes no aparelho locomotor podem ser 
percebidos de acordo com o decorrer do envelhecimento, como fibromialgia, artrite reumatoide, artroses e fraturas. Atividades físicas são 
sugeridas para idosos, porém sem um consenso sobre suas propriedades preventivas. Dificuldade de acesso a equipamentos, medo sobre risco de 
lesões e alterações climáticas podem afastar idosos de praticarem atividade física.  Este estudo teve como objetivo investigar a epidemiologia de 
lesões do aparelho locomotor e a periodicidade de atividade física em idosos frequentadores de academias da terceira idade (ATI) na cidade do 
Rio de Janeiro.  Foi realizado estudo exploratório, descritivo e quantitativo, com a aplicação de questionário padrão, elaborado para identificar 
frequência temporal e semanal de prática de exercícios, ocorrência atual ou pregressa em seis meses de lesões ortopédicas, e em caso positivo, 
qual foi o diagnóstico. Cinco avaliadores foram divididos entre cinquenta ATI, visitando um total de dez locais cada um, aplicando dez 
questionários por visita, entre sete e dez horas da manhã em dias úteis, perfazendo um total de quinhentos questionários. Após entrevista, o 
montante de questionários foi reunido por um único pesquisador e as respostas analisadas e distribuídas em percentuais, obedecendo as 
diferentes perguntas e opções de resposta.  A respeito da frequência temporal de prática de atividade física, 11% praticavam atividade física nas 
ATI há menos de dois meses, 21% de dois a seis, 25% de seis meses a um ano e 43% estavam em ação há mais de um ano. Sobre a frequência 
semanal, 3% compareciam uma vez, 17% duas vezes, 30% três vezes e 50% mais do que três vezes na semana. 25% dos entrevistados relataram 
ter sofrido alguma lesão nos últimos seis meses, contra 75% que não relataram intercorrências. Dos indivíduos que assinalaram opção "sim" para 
ocorrência de lesão, foram identificados com 35% os casos de artrose, 4% fraturas, 11% tendinopatias, 3% lesões musculares, 9% hérnias discais, 
6% síndrome do túnel do carpo, 8% bursites, 0% sinovites, 9% esporão de calcâneo, 2% traumatismos diretos, 1% entorses, 8% lesões não 
diagnosticadas e 4% de outros casos. Conclusão: Baseado na análise dos dados, destacamos como as três maiores incidências de lesão as artroses, 
tendinopatias e hérnias discais. Sobre a periodicidade de prática de atividade física, os idosos entrevistados se encontram atuando nas ATI há 
mais que um ano, por mais que três vezes semanais. Tais achados sugerem cautela e supervisão na prática dos exercícios, de forma que se possa 
evitar agravamento de patologias do aparelho locomotor.
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RESUMO
O Câncer de próstata tem sido apontado como um grave problema na saúde do homem. A prostatectomia radical é a modalidade preferencial de 
tratamento do câncer da próstata. A intervenção representa o procedimento de maior complexidade com maiores riscos de complicações 
imediatas e de sequelas tardias. A incontinência urinária após prostatectomia (IUP) causa impacto negativo na qualidade de vida, gerando 
dificuldades psicológicas além de complicações como infecção recorrente do trato urinário, dermatites, impotência sexual, dentre outras. A 
impotência sexual decorre como complicação após a remoção da próstata ou radioterapia. O objetivo desse trabalho foi descrever o perfil de 
homens prostatectomizados com Incontinência Urinária (IU) atendidas em um Projeto de Fisioterapia dos Distúrbios do Assoalho Pélvico na 
cidade de Fortaleza/CE. Foi realizado um estudo seccional, descritivo e retrospectivo realizado a partir das fichas de avaliação fisioterapêutica dos 
usuários do Projeto de Responsabilidade Social em Fisioterapia dos Distúrbios do Assoalho Pélvico de uma instituição de ensino superior, 
particular da cidade de Fortaleza/CE. A amostra foi composta por prontuários de indivíduos do sexo masculino que buscaram o serviço entre os 
anos de 2010 a 2012. As variáveis coletadas foram: idade, estado civil, incontinência urinária e impotência sexual. Os dados foram analisados no 
software SPSS, versão 18.0 através de estatística descritiva. Foram considerados os aspectos referentes à resolução 196/96 do CNS. A amostra foi 
composta de 11 homens prostatectomizados, com idade média de 69,5 (dp=8,9) anos, a maioria eram casados (90,1%) e aposentados (45,5%). 
Quase metade da amostra referia impotência sexual desde a cirurgia (45,5%). Todos os indivíduos apresentam IU após o ato cirúrgico. Embora 
avanços tecnológicos e científicos na área de postatectomia tenham sido obtidos a IUP e a impotência sexual ainda é frequente no pós-
operatório. A Fisioterapia dos Distúrbios do Assoalho Pélvico ainda necessita de maior divulgação a fim de atuar minimizando estes impactos 
negativos na qualidade de vida e na auto-estima destes homens.
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RESUMO
A ergonomia se aplica à qualidade na relação entre a máquina, o homem e o ambiente, a fim de proporcionar aumento da produtividade. A 
cinesioterapia é um recurso que utiliza o movimento como tratamento, proporcionando ao indivíduo prevenção, cura e reabilitação. Ações de 
ergonomia e cinesioterapia são aplicadas em atitude de fisioterapia laboral (FL). A FL consiste em atividades físicas de curta duração, sendo 
aplicada durante o expediente, a fim de relaxar e tonificar as estruturas mais requisitadas e ativar as menos solicitadas. O Core Training (CT) é um 
programa de exercícios que utiliza a contração isométrica para fins de estabilização, tratamento e prevenção de distúrbios da coluna vertebral, 
atuando principalmente sobre as musculaturas do centro do corpo humano. Tendo em vista a possibilidade de intervenção fisioterapêutica 
positiva sobre a atividade laboral, este estudo tem como objetivo investigar a influência da FL e do CT associados a orientações ergonômicas, 
sobre a qualidade de vida em trabalhadores de uma empresa metalúrgica. Foi realizado um estudo de caso sobre 125 trabalhadores, sendo 
abordado FL e CT, com orientações ergonômicas sobre adaptação ao maquinário utilizado. Foram realizadas 10 sessões, com duração aproximada 
de 30 minutos em um intervalo de 5 semanas. Para avaliação da melhoria na qualidade de vida, foi aplicado o SF-36 antes e ao término da 
intervenção, com análise de variância estatística (ANOVA). 75% dos funcionários obtiveram melhora da capacidade funcional pelo SF-36, sem 
resultados significativos para outros domínios do mesmo questionário. Quando efetuada ANOVA, para análise de resultados intergrupos, esta 
significância não ocorreu para nenhum dos domínios avaliados. Embora existam diversos estudos comprovando resultados positivos e 
significativos quanto à influência de ações preventivas e terapêuticas no ambiente de trabalho, assim como tenha sido observada melhoria 
funcional mediante leitura dos dados do SF-36, o presente estudo não confirmou diferença significativa estatisticamente antes e após a execução 
do programa de FL.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi demonstrar a eficácia de um protocolo de reabilitação funcional em grupo na melhora dos sintomas e da 
funcionalidade de pacientes com lesões no joelho. O estudo foi realizado na clínica escola de fisioterapia, com pacientes de ambos os sexos, com 
idade superior a dezoito anos, sem histórico prévio de intervenção cirúrgica no joelho, vinculados ao grupo de atendimento do projeto de 
extensão acadêmica. Os pacientes foram avaliados através do questionário Lysholm Modificado, traduzido e validado para a língua portuguesa, 
que analisa sintomas e funções relativos à estrutura do joelho. O instrumento é composto por oito questões, com alternativa de respostas 
fechadas, sendo investigada a claudicação, suporte/ apoio, bloqueio/travamento, instabilidade, frequência de dor, edema articular, atividade 
como subir escadas e agachamento. A escala de avaliação varia de zero a 100 pontos, distribuída da seguinte forma: claudicação (5 pontos), 
necessidade de suporte (5 pontos), bloqueio ou aperto (15 pontos), falseamento ou instabilidade do joelho (25 pontos), dor (25 pontos), edema 
(10 pontos), subir escadas (10 pontos), agachamento (5 pontos). O resultado do questionário é expresso de forma nominal e ordinal, sendo 
“excelente” de 91-100 pontos; “bom” de 84-90 pontos; “regular” de 65-83 pontos; “ruim” menor ou igual a 64 pontos. O programa terapêutico foi 
realizado em grupo e consistiu de seis sessões com duração de uma hora, uma vez por semana, sendo realizados alongamentos ativos de cadeia 
posterior (3 repetições de 20 segundos), seguido da execução de um circuito composto por atividades de agachamento com tríplice flexão de 
membros inferiores (MMII), com apoio na bola suíça, prosseguindo com exercício de fortalecimento funcional dos grupamentos musculares de 
MMII, equilíbrio estático na cama elástica com apoio unipodal, treino de marcha lateral com paciente deambulando ultrapassando bambolês 
dispostos a distância de um passo e treino em rampa com obstáculos, sequenciado de  treino em escada terapêutica. Cada paciente realizou o 
circuito três vezes por sessão, finalizando, com auxílio da barra paralela, com fortalecimento concêntrico de abdutores e adutores e 
fortalecimento excêntrico de tríceps sural (três séries de 20 repetições cada). Os sinais vitais foram aferidos pré e pós-treino. Cinco pacientes 
foram avaliados, três do gênero feminino (60%) e dois do gênero masculino (40%), média de idade 60,0 (± 18,4) anos. A análise dos sintomas e 
funcionalidade de joelho pelo questionário Lysholm, constatou-se que 60,0% dos indivíduos apresentaram pontuação classificada como “ruim” e 
40,0% como “regular” pré-treinamento, passando pós treinamento a 20,0% classificados como “excelente”, 20,0% “bom”, 20,0% “regular” e 
40,0% “ruim”. As tarefas pré e pós-programa com maior relato de incapacidade foram “travamento”, “instabilidade” e “agachamento”. Os 
resultados do estudo revelaram melhora dos sintomas e funções relativos à estrutura do joelho em todos os pacientes avaliados e tratados com o 
protocolo de atividades em grupo.
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RESUMO
Com o envelhecimento, as células da pele começam a perder suas propriedades e, então, perdemos o tônus progressivamente. Para minimizar 
essa perda, os exercícios faciais são de grande importância no tratamento das rugas e linhas de expressão. Além desse procedimento, a 
microcorrente galvânica é uma técnica também usada que produz um levantamento da pele e estruturas adjacentes, atenuando rugas e linhas de 
expressão. Justifica-se a realização deste o estudo, o enriquecimento, mais ainda, dos estudos na área da Fisioterapia Dermatofuncional, além de 
mostrar a eficiência da técnica, assim como servirá de fonte de pesquisa aos profissionais interessados na temática. O objetivo desse trabalho foi 
avaliar os efeitos produzidos pela microcorrente galvânica associada à cinesioterapia facial e o grau de satisfação da voluntária. Foi realizada uma 
pesquisa do tipo estudo de caso, descritiva, comparativa e intervencionista, no Laboratório de Eletro-Termo-Fototerapia da Faculdade Estácio FIC. 
O estudo compreendeu a descrição de um caso clínico, iniciando com avaliação selecionando as rugas da região da frontal, glabela e orbitárias. O 
tratamento iniciou com um protocolo de limpeza facial. Após foi usado o aparelho Striat® da marca Imbramed para a aplicação da microcorrente 
galvânica. Ao final do tratamento, a voluntária recebeu uma folha contendo um roteiro com exercícios faciais. A voluntária foi fotografada antes e 
após o protocolo terapêutico com uma câmera digital. A pesquisa mostrou resultado satisfatório para as rugas superficiais, profundas e linhas de 
expressão que ficaram mais suaves e outras desapareceram com a associação das técnicas. Observou-se ainda um processo de suavização e 
diminuição do tamanho de algumas delas da região frontal, e uma suavidade e diminuição no tamanho nas rugas da orbita ocular e região glabela. 
Os resultados deste estudo mostraram que, associada a cinesioterapia, a aplicação da microcorrente galvânica apresentou significantes melhoras 
na atenuação das rugas, identificadas logo na segunda aplicação na região glabela e frontal, já na região orbitária foi identificado melhora na 
terceira aplicação.
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RESUMO
A ineficiência funcional do glúteo médio é clinicamente associada a um sinal positivo de Trendelenburg e a perda de controle pélvico, reduzindo o 
controle motor para marcha. Dessa forma, o estudo do glúteo médio é um dos mais importantes componentes das pesquisas em prevenção e 

 reabilitação da marcha, além das disfunções de quadril e membro inferior.Objelvo: Avaliar a função e força do glúteo médio de jovens adultas 
 sedentárias submeldas à 10 sessões de treino vibratório (TV) nas frequências de 30hz e 60hz. Metodologia: Trata-se de um estudo piloto 

descritivo, quantitativo, e experimental. Foram selecionadas 11 mulheres que não praticavam atividade física regular por mais de 1 ano. 
Inicialmente, foram realizadas a perimetria de quadril, o teste de força muscular, trendelenburg (TT), queda (TQ) de abdutores de quadril e a 
mensuração do ângulo sacral (ÂS) por meio do inclinômetro. Após a avaliação as mulheres foram divididas em dois grupos a saber: Grupo 30hz: 
Composto por 6 mulheres  submetidas a 10 sessões de TV. Grupo 60hz: Composto por 5 mulheres submetidas a 10 sessões de TV. Em ambos os 
grupos as participantes receberam o tratamento com frequência de 2 vezes semanais e todas completaram 10 sessões. Os procedimentos de 
tratamento com TV seguiram os protocolos propostos por Cipriano 2012; Dutton, 2006 e Magee, 2005. As mulheres de ambos os grupos foram 
reavaliadas após o tratamento com os mesmos testes da avaliação inicial. Os dados foram analisados com estatística descritiva, com variável 

 qualitalva con�nua.Resultados: A idade média foi de 24,63+4,82. O grupo de 30hz apresentou um aumento médio na perimetria de quadril 
3,85cm (4,3%), um aumento médio da força do glúteo de 0,25 (5,17%) o TT houve um aumento de 100%, o TQ apenas 1 (16,66%) participante 
manteve-se positive e o ÂS uma redução média de 4,66 (20,34%). O grupo 2 de 60hz apresentou uma redução média na perimetria de 3,94 
(4,23%), um aumento médio de 1 (20,83%) da força do glúteo médio, o TT 3 (60%) pacientes mantiveram o teste positivo, o TT apresentou um 

 aumento de 100% e o ÂS um aumento médio de 1,2 (5,66%).Discussão: A perimetria apresentou dados opostos, o aumento na perimetria 30hz 
corrobora com Paula et al (2013). Batista et al (2007), relata um aumento na força muscular com TV, neste estudo a frequência de 60hz 
apresentou uma melhora 4 vezes maior que a 30hz. A frequência de 30hz foi satisfatória para o TT, assemelhando a Bogaerts et al (2001) na 
melhora da resposta motora e postural. A frequência 60hz foi satisfatória no TQ na melhora da função dinâmica como Shumway-Cook e 

 Woollaco� (2010). O ÂS apresentou resultados opostos, Grimaldi (2006) redução a 30hz.Conclusão: Conclui-se que o TV pode melhorar o 
posicionamento pélvico pela melhora do controle e função do glúteo médio aponta pela redução ÂS e melhora da força muscular. Sugerem-se 
estudos futuros com o maior número da amostra, com treino adaptativo anterior e orientação sobre a importância da atividade física regular.
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RESUMO
A dor lombar constitui uma grande causa de morbidade e incapacidade, sendo sobrepujada apenas pela cefaléia na escala dos distúrbios 
dolorosos que afetam o homem. Estudos demonstram que pacientes com dor lombar tem significante diminuição da força dos músculos 
estabilizadores determinantes da postura e movimentação da coluna lombar, além de redução da acuidade proprioceptiva e consequente 
dificuldade na percepção dos movimentos articulares. Muitas causas das lombalgias ainda permanecem desconhecidas, diante disso portadores 
de dores crônicas têm buscado terapias complementares sendo o Pilates um dos métodos procurados. Pilates é um método de exercício físico 
programado para condicionar e relacionar o corpo e a mente, corrigir desequilíbrios musculares, melhorar a postura e tonificar o corpo. Exercícios 
específicos que promovem a contração dos músculos profundos do tronco (transverso do abdome e multífido) têm demonstrado efeitos 
benéficos em indivíduos que sofrem de dor lombar.  O objetivo do trabalho foi analisar em publicações científicas a utilização do método Pilates 
para o tratamento das lombalgias. Utilizou-se fontes secundárias e terciárias que mencionavam o efeito do método Pilates no tratamento da 
lombalgia, apontando a fisiopatologia e as complicações citads anteriormente, através de livros, artigos e sites de busca (Medline, Pubmed, 
Scielo, Lilacs) sobre o referido assunto. O Pilates é uma forma de tratamento que oferece melhorias nas lombalgias, pois o indivíduo portador de 
dor lombar irá obter ganho de força muscular, flexibilidade, redução dos sintomas álgicos. Este método pode ser utilizado na reabilitação em 
diferentes populações, incluindo gestantes e idosos; e também com diferentes finalidades, entre elas tratamento das lombalgias. O método 
apresenta poucas contraindicações, sendo permitindo a progressão de acordo com o indivíduo acompanhado. Quanto à forma de aplicação, 
todos os princípios do método devem ser seguidos quando este for utilizado na reabilitação. Embora haja necessidade de mais pesquisas sobre o 
referido assunto, o método Pilates mostra-se eficaz, para o tratamento de lombalgias reduzindo sua sintomatologia, mas vale ressaltar que o 
método Pilates por si só, como também outros recurso, não promove a cura, pois em alguns pacientes há a necessidade de reajustes em seus 
hábitos diários de vida.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo buscar o estado da arte acerca do uso do ultrassom quantitativo (QUS – Quantitative Ultrasound) no 
monitoramento de fraturas ósseas. Foram pesquisados artigos científicos dos últimos dez anos abordando a utilização de técnicas de QUS para 
caracterizar ou monitorar a formação e progresso do calo ósseo, em estudos computacionais e experimentais, com amostras in vitro ou 
phantoms (corpos de prova). Apenas artigos indexados no Medline foram considerados, com uma busca através do site Pubmed. As palavras-
chave usadas foram: quantitative ultrasound, bone, fracture healing, monitoring, numerical simulations, speed of sound, time-of-flight. Os 
trabalhos foram estudados e fichados para análise. Inicialmente, a transmissão axial tem sido a técnica de propagação do ultrassom (US) mais 
usada. Protopappas et al. contribuíram com vários artigos, usando pela primeira vez as ondas de Lamb para estudos que acoplavam experimentos 
e simulações. Eles propuseram transdutores implantáveis de US para a aceleração da recuperação e monitoramento da fratura óssea. Dodd et al. 
foram os primeiros a reportarem a sensibilidade da amplitude do sinal de US na presença de pequenos gaps de fraturas, causados pela 
interferência entre as ondas re-irradiadas e espalhadas no local de fratura. Métodos de simulações numéricas da propagação do ultrassom, como 
os baseados em diferença finita no domínio do tempo (FDTD - Finite-Difference Time Domain) tem se mostrado interessantes, segundo Machado 
et al.: (1) não-uniões e atrasos na consolidação, assim como o grau de mineralização do calo ósseo, poderiam ser monitorados por QUS; (2) pode 
existir uma dependência entre o tempo de vôo (TOF – time-of-flight) e a mineralização local; (3) TOF pode ser sensível às modificações mais 
superficiais na via de propagação ou à composição do calo dentro do gap de fratura. Esses modelos numéricos frequentemente eram 
homogêneos e isotrópicos, o que não são características reais do osso. Para superar essa limitação, pesquisadores tem usado a microscopia 
acústica (SAM – Scanning Acoustic Microscopy) que tem a habilidade de avaliar ao mesmo tempo parâmetros microelásticos e microestruturais à 
nível tecidual. Hube et al. verificaram com a SAM que uma combinação desses parâmetros está altamente correlacionada com a força para 
fratura do calo (R2 = 0,86, p < 0,0001). Preininger et al. demonstraram que não apenas as mudanças nas propriedades mecânicas do calo, mas 
também as mudanças no tecido cortical na vizinhança da fratura, poderiam ser estudadas. Rohhbach et al. propuseram pela primeira vez o uso da 
transmissão transversa no monitoramento de fratura em modelo animal (ratos). Esse método conseguiu ter um poder discriminatório superior 
em fases precoces da regeneração óssea. Apesar do QUS mostrar potencial para a avaliação do status da fratura em diversos estudos, ainda não 
há aplicação clínica da técnica, principalmente pela falta de evidências (estudos clínicos, metodologias controladas randomizadas, relatos de 
casos, comparações com exames padrão-ouro). Para os próximos anos, simulações com modelos mecânicos mais realísticos são necessários 
(derivados da SAM ou modalidades de imagem 3D, como por exemplo a microtomografia), assim como a validação com experimentos. Espera-se 
que técnicas como a transmissão transversa e a transmissão axial bidirecional possam ser mais exploradas, com a análise de diferentes 
propagações de onda, como a teoria de Lamb.
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RESUMO
A incontinência urinária (IU) é definida como qualquer perda involuntária de urina, sendo considerada uma condição desconfortável e 
estressante. Uma de suas formas é a incontinência urinária de urgência (IUU) que é definida como uma hiperatividade do músculo do detrusor, e 
a incontinência urinária mista (IUM) que apresenta queixas de incontinência urinária de esforço e de urgência. Uma das formas de tratamento 
para a IU com fisioterapia é a estimulação elétrica no nervo tibial posterior. Trata-se de um tratamento não invasivo e indolor com o intuito de 
reestabelecer a continência. O objetivo do presente estudo foi avaliar o uso da eletroestimulação no nervo tibial posterior no tratamento da 
incontinência urinária de urgência ou mista. Neste estudo foi realizada uma pesquisa experimental, com a amostra composta 08 pacientes com 
diagnóstico de IUU ou IUM através do estudo urodinâmico. As medidas de avaliação incluíram exame físico, medição do grau de força perineal 
através do toque bi-digital e perineômetro, diário miccional e questionário de qualidade de vida, Kings Health Questionnaire antes e após o 
tratamento. As pacientes foram tratadas com eletroestimulação no nervo tibial posterior, com 12 atendimentos, com uma frequência de duas 
vezes na semana e com duração de 30 minutos. Foi utilizado o aparelho Dualpex, com largura de pulso de 200 milissegundos, a uma frequência de 
estímulo de 20 Hz e a intensidade de acordo com a tolerância da paciente de 0-10 mA, mas abaixo do limiar motor do nervo. Os diários miccionais 
demonstraram uma diminuição de micções diárias após o tratamento até a normalidade em algumas das pacientes. Houve uma melhora na 
qualidade de vida mostrada através do questionário aplicado. E na avaliação da força muscular no assoalho pélvico ocorreu aumento da força em 
três pacientes, duas não foi possível reavaliar e as outras mantiveram no mesmo grau de força. A eletroestimulação no nervo tibial posterior é 
uma ferramenta eficaz no tratamento fisioterapêutico da IUU ou IUM.
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RESUMO
O treino vibratório tem se popularizado como uma ferramenta para a reabilitação. O músculo glúteo médio, como componente do grupo 
muscular que abduz o quadril, é denominado músculo postural e determinante nas tarefas funcionais de locomoção. O trabalho teve como 
objetivo avaliar a função e força do músculo glúteo médio de jovens adultas sedentárias submetidas à 10 sessões de treino vibratório (TV). Foram 
selecionadas 19 mulheres que não praticavam atividade física regular por mais de 1 ano. As mulheres foram avaliadas por meio de questionário 
contendo dados pessoais do paciente e medidas antropométricas. Foi realizada a perimetria de coxa bilateralmente, teste de força muscular, 
trendelenburg, queda de abdutores de quadril, perimetria do quadril e a mensuração do ângulo sacral por meio do inclinômetro. Esses 
procedimentos foram realizados no início e no final das 10 sessões de TV segundo os protocolos propostos por Cipriano, 2012; Dutton, 2006 e 
Magee, 2005. Os dados foram analisados com estatística descritiva, com variável qualitativa contínua. O Índice de Massa Corporal (IMC) médio 
das mulheres avaliadas inicialmente foi de 23,3 ± 2,2 e a média de idade de 25,9 ± 5,6. Todas as mulheres que concluíram o estudo apresentaram 
redução do ângulo sacral e sairam do teste de queda e de Trendelemburg positivo para negativo. Observou-se que duas das mulheres 
apresentaram assimetria no teste final de Trendelemburg e de queda. Houve aumento da perimetria de apenas duas das 6 mulheres que 
concluíram o estudo. Dos participantes que não concluíram o estudo, 43% foi devido ao excesso de trabalho, 36% por sentirem desconforto 
durante o TV e 21% por incompatibilidade de horário.  Concluiu-se que o treino vibratório apresentou uma melhora da função estática e dinâmica 
do músculo glúteo médio apontada pela redução do ângulo sacral e melhora da força muscular nas mulheres estudadas. Aconselha-se estudos 
futuros com maior número da amostra, com treino adaptativo anterior e orientação sobre a importância da atividade física regular.
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RESUMO
A fisioterapia respiratória tem papel importante no tratamento de doenças pulmonares, tendo como um dos seus principais objetivos melhorar o 
transporte (clearance) mucociliar e prevenir o acúmulo de secreções, favorecendo a ventilação pulmonar. Entre as diversas formas de promoção 
de higiene brônquica está a Oscilação Oral de Alta Frequência (OOAF) que combina os benefícios da OOAF do fluxo aéreo com a eficiência da 
terapia por pressão positiva expiratória final (PEEP-positive end-expiratory pressure), dentre os aparelhos que oferecem a OOAF está o Acapella. 
O objetivo principal deste estudo foi realizar uma revisão de literatura sobre a associação da Oscilação Oral de Alta Frequência através do 
Acapella. Pesquisa realizada nas bases de dados Lilacs, Medline, Scielo, Bireme, PubMed, Google Acadêmico e acervo da biblioteca do Centro 
Universitário Estácio do Ceará.  Foram incluídas 23 referências nas línguas inglesa e portuguesa. O Acapella® é um dispositivo importante no 
tratamento de pacientes hipersecretivos. Ele combina efeitos vibratórios e pressão positiva expiratória final, empregados por alavanca e imã 
contrapesador, cujo ar passa por um cone gerando oscilações do fluxo. A técnica se refere ao movimento vibratório rápido de pequenos volumes 
de ar para frente e para trás no trato respiratório que, em altas frequências (12 a 25 Hz), atuam como um “mucolítico físico”, destacando a tosse 
com a expulsão de secreções. Quando comparado a outros dispositivos, estudos demonstraram uma maior preferência destes pacientes pelo 
Acapella®. Isto se deve ao fato de a técnica poder ser realizada em qualquer posição e gerar altas oscilações a baixos fluxos expiratórios, sendo 
realizada sem grandes esforços.  O Acapella é um dispositivo de Oscilação Oral de Alta Frequência importante no tratamento de pacientes 
hipersecretivos. Sua utilização vem se mostrando eficaz na depuração de secreções das vias aéreas de pacientes com afecções respiratórias que 
cursam com produção excessiva de muco brônquico.  No entanto, há uma necessidade de mais estudos que fortaleçam sua evidência científica, 
visto que estes ainda são muito escassos, o que dificulta a pesquisa e o conhecimento mais aprofundado sobre a técnica e seus efeitos.
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RESUMO
A obesidade tem sido considerada um dos principais desafios para a saúde pública. Além dos diversos problemas de saúde advindos do excesso 
de gordura corporal, a inadequação estética decorrente desta condição clínica parece ser uma das principais preocupações. É possível que esta 
aflição seja particularmente mais valorizada no gênero feminino levando, inclusive, a um entendimento em relação ao biótipo distinto de medidas 
quantitativas tais quais os estudos das medidas e proporções humanas. Usualmente, a imagem corporal formulada pelas mulheres, tem se 
mostrado equivocada, alguns estudos vem tentando comprovar essa teoria e justificá-la, associando-a a algum fator específico. A literatura 
enfatiza a característica observada na maioria das mulheres que é a tendência a superestimar suas medidas antropométricas notando suas formas 
corporais exageradamente maiores do que realmente são. O presente estudo teve como propósito avaliar a percepção corporal bem como o tipo 
físico idealizado por Universitárias de uma Instituição de Ensino Superior do Município de Salvador/Bahia. O delineamento escolhido para o 
desenvolvimento deste trabalho foi do tipo transversal. Para este estudo foram avaliadas 404 estudantes universitárias. Foram excluídas as 
estudantes que apresentavam queimaduras, linfedema ou mesmo distúrbios hormonais como hipo/hipertireoidismo bem como mulheres que se 
encontravam no período gestacional e puerpério. O projeto foi submetido, analisado e aprovado pelo CEP envolvendo seres humanos do Centro 
Universitário Estácio da Bahia através do parecer 424.099 e acompanha as normas das Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A 
concordância das mulheres entrevistadas foi obtida através de um termo de consentimento livre e pré-esclarecido com todas as informações 
pertinentes ao estudo antes da coleta de dados. Os dados antropométricos de peso e estatura foram coletados de acordo com métodos descritos 
no ASR Manual. Depois de determinado o IMC, este valor foi relacionado a valores da tabela proposta por Kakeshita, podendo assim chegar a 
primeira vertente do estudo denominado “silhueta atual” na qual, em função do IMC identificado as voluntárias da pesquisa eram estratificadas 
em níveis que variavam entre abaixo do peso, peso normal, sobrepeso e acima do peso. Sem que a paciente tivesse informações sobre o 
resultado da sua silhueta atual, foram apresentados os cartões com 15 silhuetas organizadas em forma crescente também proposta por 
Kakeshita, desta forma foi solicitado aos participantes da pesquisa que indicassem dentre os cartões qual a imagem era a representativa da sua 
silhueta. Este momento foi denominado de “autopercepção”, e qual imagem representava a silhueta que a mesma gostaria de ter: “silhueta 
desejada”. Fez-se a análise estatística por intermédio do programa MatLab 5.Foi feita a estatística descritiva das variáveis analisadas incluindo 
média, valores mínimo e máximo. O nível de significância aceito foi de p<0,05. A idade média da população avaliada foi de 27 anos (+/-7,55); O 
IMC médio correspondeu a 25,08 fazendo com que esta população fosse caracterizada como “acima do peso” e de acordo com a estratificação de 
um a quinze proposta pelo método da escala de silhuetas apresentassem uma nota equivalente a 5,7 (+/- 1,855). A nota proposta para a escala de 
silhueta percebida situou-se em 7,74 (+/- 3,004). Por fim, a nota atribuída para o item silhueta desejada correspondeu a 6 (+/-1,81). Constatou-se 
que as mulheres deste estudo formulam uma imagem corporal deturpada ao superestimar suas medidas antropométricas. Contudo, não foi 
observado distorções relacionadas aos valores de IMC mensurados e os valores desejados ( p> 0.05). Neste contexto pode-se perceber que a 
repercussão sociocultural da insatisfação feminina acerca do seu tipo físico emerge novas problemáticas que envolvem a análise das percepções 
das mesmas com relação ao seu corpo.
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RESUMO
A incontinência urinária (IU) é de causa multifatorial, sendo atribuída, em parte, à diminuição da força da musculatura do assoalho pélvico. De 
acordo com a Sociedade Internacional de Continência (ICS), a IU é toda perda involuntária de urina. Pode ser classificada em incontinência 
urinária de esforço (IUE), incontinência urinária de urgência (IUU) ou incontinência urinária mista (IUM). O objetivo deste trabalho foi identificar o 
perfil de mulheres com IU atendidas em um Projeto de Responsabilidade Social em Fisioterapia dos Distúrbios do Assoalho Pélvico em Fortaleza 
quanto aos aspectos sociais e clínicos nos anos de 2010 a 2012.  A pesquisa é do tipo descritivo, transversal e retrospectivo, buscando nas fichas 
de avaliação fisioterapêutica das usuárias do Programa citado, os dados que se seguem: idade, estado civil, tipo de incontinência, nº de gestações, 
tipos de parto, sexualidade, queixa principal e avaliação da força perineal (AFA), segundo a escala de Oxford. Foi aplicada a estatística descritiva e 
respeitados os aspectos éticos da resolução 196/96 do CNS. A amostra é composta de 11 mulheres com IU, sendo a IUE a prevalente (54,54%, 
n=6), seguida da IUU (27,27%, n=3) e da IUM (18,18%, n=2). A média de idade foi de 49,36 (4,20 anos), sendo que 36,36% (n=4) delas era casada e 
outros 36,36% (n=4) era solteira. As viúvas, divorciadas e separadas compunham o restante da amostra (9,09%, n=3). A média de gestações foi 3 
(1-12), onde nove tiveram parto normal, porém 5 tiveram 1 parto cesáreo e 3 tiveram aborto, sendo que 1 sofreu dois abortos. Quanto à 
sexualidade, apenas 5 mulheres eram ativas. O AFA predominante era o grau 3 (0-5) e o sintoma mais frequente era perda urinária em 100% das 
mulheres. O Estudo em questão abrange dados sobre o perfil social e clínico de mulheres com IU usuárias de um Projeto de Responsabilidade 
Social, podendo contribuir para as ações preventivas e intervenções terapêuticas nesse tipo de serviço, através de uma maior divulgação da 
atuação da fisioterapia uroginecológica.
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RESUMO
A filariose linfática (FL), considerada uma das principais causas de invalidez permanente, é uma doença causada pelo verme nematoide 
Wuchereria bancrofti e transmitida por mosquitos da espécie Culex quinquefasciatus. No Brasil, estima-se que três milhões de pessoas vivem em 
áreas consideradas de risco e cerca de 49 mil pessoas estão infectadas com W. bancrofti. A região metropolitana de Recife, Nordeste, é a principal 
área endêmica da doença. Os principais sinais crônicos são: quilúria, linfedema, elefantíase e hidrocele. Diversos estudos apontam a hidrocele 
como o sinal mais frequente, com uma prevalência de 0,5%, considerada a principal causa de morbidade nos homens, afetando mais de 25 
milhões, seguida de linfedema, com mais de 15 milhões de afetados. Este trabalho tem como objetivo estimar a prevalência de disfunção sexual 
em pacientes com hidrocele, cadastrados no Serviço de Referência Nacional em Filarioses, Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação 
Oswaldo Cruz (SRNF/CPqAM / FIOCRUZ – PE). Realizou-se um estudo de corte transversal, com amostra de 16 indivíduos com idade entre 29 a 65 
anos, atendidos no ambulatório do Serviço de Referência Nacional em Filarioses, Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo 
Cruz(SRNF/CPqAM/FIOCRUZ), no período de abril a maio de 2013, utilizando o questionário “International Index of Erectile Function (IIEF)”. A 
maioria dos entrevistados eram casados (62,50%), residiam na cidade do Recife (62,50%), estudaram menos que oito anos (62,50%) e 
apresentavam renda menor que dois salários mínimos (68,75%). Não foi encontrada disfunção sexual de origem fisiológica na população 
pesquisada. Entretanto a prevalência de disfunção de origem psicogênica encontrada foi de 56,1% representada pela satisfação na relação sexual  
e de 43,8% em relação a satisfação geral, apresentando disfunção leve. Concluiu-se que a disfunção erétil de origem fisiológica, aparentemente, 
não é afetada pela hidrocele. Na população estudada a disfunção erétil está mais relacionada a fatores psicogênicos.
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RESUMO
É utilizado o termo “trabalhador portuário avulso” (TPA) àquele que, inscrito no órgão gestor de mão de obra (OGMO), presta serviço na área do 
porto organizado, sem vínculo empregatício. O trabalhador portuário tem como função movimentar as mercadorias nas instalações portuárias. O 
manuseio de cargas pesadas é um sério problema que vem provocando lesões que geram uma grande perda econômica. Oitenta por cento das 
pessoas são afetadas por dores na coluna em algum momento da vida. As algias da coluna são consequências básicas das condições 
antiergonômicas. Diante dessa problemática, destaca-se como objetivo geral do trabalho estudar a prevalência de lesões osteomioarticulares em 
trabalhadores portuários, possibilitando traçar o perfil dos trabalhadores portuários participantes do estudo, identificar as principais queixas e 
relacioná-las com o tipo de serviço e carga horária. A pesquisa foi desenvolvida no Porto do Mucuripe em Fortaleza/Ce, no período de setembro a 
novembro de 2012, com a aplicação de 38 questionários aos portuários. A amostra foi composta por 38 portuários, todos do sexo masculino, com 
idade média de 48 (±5,8) anos, dos quais 82% (n=31) eram casados e com tempo médio na função de 22 (±4,4) anos; 71% (n=27) da amostra 
afirmaram sentir dores, das quais 72% (n=21) localizavam-se na coluna. Quando questionados com relação ao tempo de trabalho nesta função, a 
média foi de 22 anos (±4,4). Dos 38 entrevistados, 8% (n=3) afirmaram ter outras atividades além do Porto. Perguntados com relação à realização 
de exames pré-admissionais, 100% (n=38) afirmaram ter realizado exames físicos e clínicos antes de iniciarem nesta função, porém com relação 
ao acompanhamento periódico 8% (n=3) afirmaram não receber acompanhamento frequente do médico do trabalho. A análise dos dados 
evidencia que os principais problemas de saúde que acometem os portuários são os distúrbios osteomioarticulares, dos quais os mais evidentes 
são as dores, em especial na coluna. Portanto, diante dos resultados apresentados pode-se concluir que a falta de treinamento dos portuários e 
da fiscalização por parte das autoridades responsáveis, tem acarretado riscos e consequências aos trabalhadores. Essas consequências podem ser 
amenizadas através de treinamentos específicos e fiscalização rigorosa quanto à utilização dos EPIS e práticas corretas de manuseio de cargas.
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RESUMO
Diante do contexto sócio-cultural brasileiro, é possível perceber que este apresenta sempre grandeza na capacidade de criar e recriar a vida, 
podendo sair de determinada condição para alcançar outro estado capaz de garantir maiores possibilidades a sua existência, este processo 
contínuo envolve a aprendizagem. A concepção fenomenológico-dialética, sustentada por Husserl e pelo materialismo dialético de Marx (Triviños, 
2006), considera a intencionalidade do sujeito que aprende enriquecida pela prática social, inter-relacionando vários aspectos da realidade, para 
esclarecer questões e, assim, transformá-la. Todo indivíduo nasce com potencial genético de crescimento, que poderá ou não ser atingido, 
dependendo das condições de vida a que esteja submetido, da concepção até a idade adulta. Porém, o desenvolvimento está sujeito a influência 
de fatores intrínsecos (genéticos, metabólicos e malformações, muitas vezes correlacionados, que podem ser geneticamente determinados) e de 
fatores extrínsecos, dentre os quais se destacam a alimentação, saúde, higiene, habitação e os cuidados gerais com a criança (Ministério da 
Saúde, 2002). Vários fatores podem interferir negativamente no crescimento e desenvolvimento, na gestante destacam-se, fumo, álcool e outras 
drogas, a hipertensão arterial, doenças infecciosas crônicas, estado nutricional, idade materna (>19 anos e <35 anos). Por essa razão, tais 
situações são consideradas fatores de risco para o baixo peso ao nascer (<2.500g) nos lactentes a termo. A subnutrição grave pode afetar o 
crescimento cerebral rápido, levando à diminuição do número e do tamanho dos neurônios e do perímetro cefálico, promovendo ainda 
alterações da migração/posição dos neurônios no sistema nervoso central, alterações no desenvolvimento dos axônios e dendritos, das sinapses e 
das células gliais, alterações na produção de neurotransmissores cerebrais e até atrofia cerebral (FERNANDES, 2005). Este estudo se propõe a 
investigar quando ocorreu o processo de alfabetização dos lactentes que apresentaram atraso no comprometimento motor e baixo peso ao 
nascimento, assim como, verificar o período de aquisição dos marcos motores, tendo recebido tratamento fisioterapêutico no projeto de 
estimulação psicomotora da UNESA e da Rede SUS-Petrópolis. Estudo descritivo transversal, duplo cego, amostra de conveniência, composta de 
62 crianças, de 7 a 16 anos de idade, sendo 32 crianças de baixo peso as nascimento e 30 com atraso motor e peso ao nascimento adequado, 
nascidos no período de junho/1998 a janeiro/2007. Os dados foram tratados através do teste t de studant. Dos 62 lactentes do estudo 32 (52%) 
apresentaram atraso motor associado a condição de baixo peso ao nascimento, 9 (28%) das crianças foram alfabetizadas aos 7 anos; 23 (72%) das 
crianças foram alfabetizadas aos 6 anos; 19 masculino; Apgar de 50 ≥ 7; idade gestacional ≥ 37 semanas; peso de nascimento  (2262g ± 540g); 
peso de alta fisioterapêutica (10.260kg  ± 1.330kg); idade de alta em meses (19 ± 6); aquisição dos marcos motores em meses: controle de cabeça 
(6 ± 2), sentar (9 ± 3), engatinhar (13 ± 4),  andar (17 ± 5). Pelo teste t de Studant, a variável baixo peso baixo peso ao nascimento apresentou 
associação com o atraso da aquisição dos marcos motores p < 0,001, entretanto não houve relação com o processo de alfabetização. As 9 
crianças alfabetizadas aos 7 anos de idade apresentaram em comum ano de nascimento abaixo de 2001. Mediante os resultados apresentados 
concluiu-se que a condição de baixo peso ao nascimento do grupo do estudo que recebeu estimulação psicomotora pelo programa ISME, foi 
alfabetizado dentro do período adequado entre 6 a 7 anos de idade. Quanto a aquisição dos marcos motores as crianças baixo peso ao 
nascimento fizeram a aquisição dos marcos motores dentro de períodos satisfatórios de acordo com a escala de Denver II, principalmente por se 
tratar de uma amostra socioeconomicamente vulnerável.
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RESUMO
O objetivo desse trabalho foi investigar a relação da severidade da disfunção temporomandibular e alterações na amplitude de movimento 
cervical de homens e mulheres adultos atendidos na clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora, Minas Gerais. 
Realizou-se para tal uma triagem no mês de Março de 2014, com os pacientes atendidos na Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade Estácio de 
Sá de Juiz de Fora-FESJF, para identificação de sinais e sintomas de Disfunção Temporomandibular (DTM). Vinte e quatro pacientes de ambos os 
sexos, com idade superior a 18 anos, foram então entrevistados e avaliados através do Questionário anamnésico de Fonseca et al.(1994) 
traduzido e adaptado para língua portuguesa, para caracterizar a severidade dos sintomas de DTM. Para cada uma das questões do questionário 
de Fonseca são possíveis três respostas (sim, não e às vezes) para as quais são preestabelecidas três pontuações (10, 0 e 5, respectivamente). 
Com a somatória dos pontos atribuídos obtém-se um índice anamnésico que permite classificar os voluntários em categorias de severidade de 
sintomas: sem DTM (0 a 15 pontos), DTM leve (20 a 45 pontos), DTM moderada (50 a 65) e DTM severa (70 a 100 pontos). Posteriormente os 
voluntários ilegíveis a participar da pesquisa foram avaliados individualmente através do método goniométrico. Para medição dos movimentos 
cervicais de flexão, extensão, inclinação e rotação direita e esquerda, adotou-se a postura sentada com flexão de 90º de quadril, joelho e 
tornozelo, pés apoiados, mantendo a postura ereta com o tronco recostado no encosto da cadeira. Os resultados do exame físico foram cruzados 
com os índices anamnésicos de Fonseca. Doze voluntários foram incluídos no estudo de acordo com os critérios pré-estabelecidos, sendo três do 
gênero masculino (25%), com média de idade de 49,66 anos e nove do gênero feminino (75%), com média de idade de 54,66 anos. De acordo 
com o questionário de Fonseca, os sinais e sintomas de DTM mais relatados pelas mulheres foram dor no pescoço e ombros, seguido de dor no 
ouvido e utilização de apenas um lado da boca no processo mastigatório, enquanto que os homens relataram maior prevalência de dor muscular 
durante a mastigação, seguido de dores de cabeça frequente e presença de ruídos na articulação temporomandibular (ATM). O índice anamnésico 
de Fonseca revelou que entre os homens 66,7% apresentaram DTM severa e 33,3% DTM leve, enquanto que nas mulheres, 44,4% apresentaram 
DTM severa, 11,2% DTM moderada e 44,4% DTM leve. Em relação à amplitude articular cervical, apenas um voluntário do sexo masculino com 
DTM leve (33,3%) apresentou redução na amplitude articular para todos os movimentos cervicais avaliados, tendo os demais 66,7% apresentado 
ADM dentro dos padrões de normalidade. Já entre as mulheres, quatro voluntárias apresentaram redução em todos os movimentos cervicais 
(44,4%). Sendo três delas caracterizadas pelo índice anamnésico de Fonseca com DTM severa e uma com DTM Moderada. O presente estudo não 
evidenciou relação entre alterações na amplitude articular cervical e a severidade dos sintomas de DTM nos pacientes do sexo masculino. 
Entretanto, no sexo feminino demonstrou uma estreita relação entre a redução da amplitude articular cervical e a severidade da DTM.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi analisar a influência de um programa de intervenção terapêutica em grupo sobre a incapacidade funcional de 
pacientes com disfunções na coluna vertebral. O estudo foi realizado na clínica escola de fisioterapia da Faculdade Estácio de Sá de Juiz de 
Fora/MG, no período de março a maio de 2014, com pacientes de ambos os sexos, com idade superior a dezoito anos, sem histórico prévio de 
intervenção cirúrgica na coluna vertebral, vinculados a um grupo de atendimento. Os pacientes foram avaliados individualmente através do Índice 
Oswestry 2.0 de Incapacidade. Este questionário, autoaplicável, divide-se em dez seções que investigam a intensidade da dor, cuidados pessoais, 
pesos, andar, sentar, de pé, sono, vida sexual, vida social e viagens. A cada item atribui-se um valor de 0 a 5 pontos, sendo interpretados 
percentualmente e classificados em “incapacidade mínima” (0% a 20%), “incapacidade moderada” (21% a 40%), “incapacidade intensa” (41% a 
60%), “aleijado” (61% a 80%) e “inválido” (81% a 100%). O questionário apresenta ainda interpretação de resultados no pós-operatório, que não 
foram considerados para a população de estudo. O programa terapêutico foi desenvolvido uma vez por semana, com duração de uma hora, 
durante seis semanas e envolveu alongamento muscular de grupamentos de membros superiores, com foco em Esternocleidomastóideo, 
Escalenos, trapézio superior, flexores e extensores de punho, exercício de Willians, pompage global e sacral e execução do método Mackenzie, 
seguido de alongamento ativo de abdutores de quadril e de cadeia posterior, finalizando com exercício com bastão para mobilidade de ombro. 
Todas as atividades foram realizadas em três repetições de vinte segundos cada. Ao final do programa os pacientes foram reavaliados pelo Índice 
Oswestry e os resultados foram tabelados no programa Microsoft Excel 2010. Oito pacientes foram avaliados, 2 do gênero feminino e 6 do gênero 
masculino, idade variando de 17 a 75 anos,  média de 50,9 (±17,4) anos. Na análise do grau de incapacidade funcional, o grupo apresentou índice 
médio de 22,00(±0,1)%, representativo de incapacidade moderada pré-terapia e de 10,0(±0,1)% na reavaliação, característico de incapacidade 
mínima. Entre as questões investigadas, as seções referentes à dificuldade ao sentar e permanecer de pé foram, respectivamente, as atividades 
mais incapacitantes relatadas pelos voluntários. Verificou-se neste estudo que os pacientes com disfunções na coluna vertebral obtiveram 
melhora na capacidade funcional, com redução significativa dos índices avaliados pós-programa terapêutico em grupo.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho foi avaliar a repetibilidade de uma técnica que visa a análise de imagens termográficas para o estudo do 
aquecimento de phantoms ósseos por ultrassom terapêutico (UST). Foi usado um tipo de phantom de osso cortical (em bloco - Sawbones®, USA). 
Para a estimulação ultrassonora, foi usado o equipamento LipoZero Bellissima (Globus®, Itália) a 1 MHz, intensidade SATA de 1 W/cm2, no regime 
contínuo. A sonda de ultrassom foi colocada em contato com amostra usando gel, e permaneceu imóvel durante todo o processo. Para captura 
de imagens termográficas ao final de cada experimento, foi usada uma câmera de infravermelho (i7, Flir® Systems Inc., USA; resolução da 
imagem: 140 x 140 pixels, sensibilidade térmica: 0,1°C; espectro: 7,5 to 13 µm; precisão: ± 2°C; emissividade ajustada: 0,95). Foram feitas dez 
estimulações durando 3 minutos, para cada uma das duas situações: (1) com gel na amostra – CG; e (2) sem gel na amostra – SG. Um algoritmo 
baseado em intensidade foi implementado em Matlab R2010a (MathWorks Inc., USA) para a extração de parâmetros como média e desvio-
padrão da temperatura (°C), e a área de aquecimento (cm2). O erro padrão foi calculado para cada variável, considerando-se dez repetições das 
medidas. O método de Bland-Altman foi usado para avaliar as diferenças entre as configurações CG e SG. Considerando-se as dez repetições, 
obteve-se, para a configuração CG: média de temperatura de 30,16 ± 1,76ºC (erro padrão = 0,55ºC), média do desvio-padrão de 2,83 ± 0,49ºC 
(erro padrão = 0,15ºC), média da área de aquecimento de 21,60 ± 5,18 cm2 (erro padrão = 1,63 cm2); para a configuração SG: média de 
temperatura de 29,92 ± 1,81ºC (erro padrão = 0,57ºC), média do desvio-padrão de 3,07 ± 0,52ºC (erro padrão = 0,16ºC), média da área de 
aquecimento de 22,47 ± 3,25 cm2 (erro padrão = 1,03 cm2). Comparando-se as configurações CG e SG, observou-se uma diferença média (CG – 
SG) de 0,25 ± 0,36ºC para a temperatura média, -0,24 ± 0,25ºC para o desvio-padrão da temperatura, e -0,88 ± 2,62 cm2 para a área de 
aquecimento. Conclue-se que para uma estimulação de 3 minutos com UST a 1 MHz (regime contínuo), verificou-se boa repetibilidade (baixo erro 
padrão) do método, que inclui uma parte experimental (montagem dos equipamentos, posicionamento da amostra) e uma parte computacional, 
referente ao método de processamento de imagens utilizado, dependente do usuário, que deve definir limiares para a seleção da região de 
interesse (ROI – Region of Interest). Os resultados indicam que a imagem pode ser capturada com ou sem a presença do gel acima da amostra, 
sem gerar grandes diferenças nas medidas. Neste caso, as imagens com o gel são as mais indicadas, uma vez que se evita tocar na amostra após a 
estimulação. Apesar das limitações desse tipo de análise (montagem experimental longe da realidade in vivo; transferência de calor por condução 
entre a sonda e a amostra; equipamento de UST Nível 1, segundo classificação de Ter Haar et al. - há um indicador da saída para sistemas de 
Fisioterapia, porém não existem medidas acústicas reais realizadas), a técnica se mostrou confiável para o uso em estudos de aquecimento 
gerado por UST.
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RESUMO
A hérnia de disco é uma desordem músculo esquelética, frequentemente responsável pela lombociatalgia. A expressão hérnia de disco é usada 
como termo coletivo para descrever um processo em que ocorre ruptura do anel fibroso, com subsequente deslocamento da massa central do 
disco nos espaços intervertebrais, comuns ao aspecto dorsal ou dorso-lateral do disco. Diversos fatores contribuem para o surgimento dessa 
patologia, dentre eles alteração musculoesquelética, causas extrínsecas (tais como hábitos de carregar peso, traumas e dirigir), sendo o local mais 
comum de surgimento dessa patologia entre as vértebras de L4 e L5, L5 e S1, L3 e L4. Essa herniação provoca dor, caso seja comprometida 
alguma raiz nervosa ou saco tecal. O comprometimento neurológico pode ocorrer por compressão mecânica, ou secundariamente ao processo 
inflamatório, com edema das estruturas nervosas. Diante do exposto, a fisioterapia apresenta-se como uma eficaz perspectiva perante o 
tratamento de patologias relacionadas à hérnia discal. Este trabalho se justifica pela possibilidade de os pacientes que apresentam hérnia discal 
obterem melhora do seu quadro clínico através do tratamento fisioterápico. O presente trabalho tem por objetivo analisar o tratamento 
fisioterápico para pacientes com hérnia de disco, através de pesquisas feitas nos estudos publicados sobre o assunto. Tratou-se de um estudo de 
revisão de literatura de caráter descritivo, documental e longitudinal com estratégia qualitativa dos resultados apresentados. A pesquisa de 
artigos referentes ao tema foi feita através das bases de dados MEDLINE, PUBMED, BVS (Biblioteca Virtual de Saúde) e Google Acadêmico, 
utilizando-se os seguintes descritores: coluna vertebral, hérnia discal, fisioterapia. O tratamento fisioterápico  alivia os sintomas dolorosos, 
promovendo reabilitação da função muscular comprometida. Os principais objetivos de tratamento são: alívio ou eliminação da dor músculo-
esquelético, restauração da força e da função dos músculos que estão alterados com os estímulos sensoriais, redução da inflamação, redução da 
regeneração e o reparo nos tecidos, buscando equilíbrio muscular e relaxamento. Sendo assim, a Neuroestimulação Elétrica Transcutânea (TENS) 
é utilizada no controle das dores agudas e crônicas, pois os estímulos elétricos bloqueiam a algia, gerando um bloqueio da condução nervosa e a 
crioterapia possui o efeito antiinflamatório, analgésico e anestésico. Seguindo ainda o protocolo, o Laser é um antiinflamatório, além de ser 
analgésico, regenerativo, cicatrizante e anti-edematoso. Já os raios infravermelhos atuam como calor superficial e o seu principal objetivo é aliviar 
o quadro álgico, sendo utilizado principalmente antes da cinesioterapia e massoterapia, e a cinesioterapia através de exercícios terapêuticos, tem 
como objetivo a reeducação funcional dos componentes músculos-esqueléticos. Através de ampla leitura entre diversos autores, pode-se 
observar que a fisioterapia propõe diversidades de tratamento para pacientes com hérnia de disco lombar, sendo estes individuais, baseados na 
necessidade e particularidade de cada paciente, e a eleição da conduta adequada depende de uma avaliação criteriosa. Conclui-se que verificando 
os fatores patogênicos relacionados à hérnia de disco lombar, a fisioterapia, em âmbito geral, atua na melhora eficaz do quadro clínico do 
paciente.
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RESUMO
A incontinência urinária (IU) é uma condição que afeta a população mundial, principalmente a feminina. O tipo mais frequente é a incontinência 
urinária de esforço (IUE), definida como toda perda involuntária de urina que ocorre mediante um esforço ou atividade física. A IUE em atletas, do 
sexo feminino, é uma desordem que apresenta grande implicação social, pois diminui sua qualidade de vida, além de prejudicar o seu 
desempenho atlético. Baseado nisso, a fisioterapia coloca uma nova perspectiva perante o tratamento de patologias relacionadas à IU. A presente 
pesquisa objetivou analisar o tratamento fisioterápico para incontinência urinária de esforço em atletas, disponibilizando informações publicadas 
a cerca do tema, no que diz respeito ao seu conceito, causas e formas de tratamento fisioterápico. Para a fundamentação do estudo proposto, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfica através de uma revisão de material já publicado, constituído de artigos e periódicos disponibilizados pela 
internet e livros, procurando situar o assunto em relação aos vários autores e pesquisadores. A pesquisa foi realizada nas bases dos dados 
Pubmed, Bireme (Medline, Lilacs, Scielo) e Google acadêmico. Foram utilizadas fontes tornadas públicas tendo como forma de leitura crítica, 
seletiva, reflexiva e analítica. A amostra foi composta por artigos a partir do ano 2000, que foram publicados em revistas científicas e relataram 
sobre o tratamento fisioterápico para incontinência urinária de esforço em atletas do sexo feminino. Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: 
Incontinência urinária por estresse, fisioterapia, mulheres e esporte. Para prevenir e tratar a IUE, em atletas, se faz necessário um trabalho de 
fortalecimento e conscientização do assoalho pélvico durante os treinamentos, além do uso de calçados adequados. O principal objetivo do 
tratamento fisioterápico, é o fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico, pois a melhora da força e da função desta musculatura favorece 
uma contração consciente e efetiva nos momentos de aumento da pressão intra-abdominal, evitando assim as perdas urinárias. Também 
colaboram positivamente na melhora do tônus e das transmissões de pressões da uretra, reforçando o mecanismo de continência urinária. 
Considerações finais: O presente estudo mostra que a abordagem fisioterapêutica à pacientes com IUE é vista de forma positiva, sendo embasada 
pela literatura, indicada como tratamento conservador, oferecendo na maioria dos casos um bom prognóstico, trazendo a melhora da qualidade 
de vida dessas mulheres que sofrem com IUE, propiciando também o retorno à atividade física, com isso mostra que as atletas beneficiam-se da 
fisioterapia através do fortalecimento dos músculos do assoalho pélvico e a consciência corporal. Portanto, os fatores relacionados à fisioterapia 
em IUE, em âmbito geral, atuam na melhora eficaz do quadro clínico do paciente, trazendo benefícios fisiológicos aos sistemas metabólicos, 
propiciandio harmonia e funcionalidade ao corpo e mente.
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RESUMO
A ineficiência funcional do reto abdominal é clinicamente a perda de controle pélvico, reduzindo o controle motor para atividades diárias. Dessa 
forma, o estudo do reto abdominal é um importante componente das pesquisas em prevenção e reabilitação das disfunções de quadril e dores 
lombares. Objetivou-se avaliar a função e força do reto abdominal de jovens adultas sedentárias submetidas à 10 sessões de treino vibratório (TV) 
na frequência de 30Hz. Trata-se de um estudo piloto descritivo, quantitativo e experimental. Foram selecionadas 14 mulheres que não praticavam 
atividade física regular por mais de 1 ano. Inicialmente, foram realizados o teste de força muscular, teste de resistência abdominal, profundidade 
da lordose lombar e a mensuração do ângulo sacral por meio de inclinômetro. Após a avaliação as mulheres foram divididas em dois grupos a 
saber: Grupo 1: Composto por 8 mulheres submetidas a 10 sessões de TV. Grupo 2: Composto por 6 mulheres submetidas a 10 sessões de TV. Em 
ambos os grupos as participantes receberam o tratamento com frequência de 2 vezes semanais e todas completaram 10 sessões. Os 
procedimentos de tratamento com o TV seguiram os protocolos propostos por Cipriano 2012; Dutton 2006 e Magee 2005. As mulheres de ambos 
os grupos foram reavaliadas após o tratamento com os mesmos testes da avaliação inicial. Os dados foram analisados com estatística descritiva, 
com variável qualitativa contínua. A média de idade foi de 31,12+-,81. O grupo 1 apresentou um aumento de 0,13 (2,88%) no teste de força 
muscular para glúteo máximo, de 2,13 (42,6%) teste de resistência abdominal, uma redução de 5,68 mm (12,87%) para profundidade da lordose 
lombar  e uma redução de 5,37° ( 25,42%)do ângulo sacral. A força média do glúteo máximo no grupo 2 apresentou valor maior que o grupo 1, 
Alvim et al (2010) relata que a insuficiência  desse músculo pode gerar uma modificação do posicionamento pélvico. O teste de resistência para o 
reto abdominal apresentou valores parecidos entre os dois grupos, Simm et al (1988) relaciona a lordose lombar foi maior no grupo 1, Walker et 
al (1987) associaram a performance da musculatura abdominal ao ângulo de inclinação da pelve e o grau de curvatura lombar, o ângulo sacral 
apresentou uma redução maior no grupo 1 Conclui-se que o treino vibratório pode melhorar o posicionamento pélvico pela melhora da função do 
reto abdominal apontada pela redução do ângulo sacral e melhora da força muscular. Sugere-se estudos futuros com maior número da amostra, 
com treino adaptativo anterior e orientação sobre a importância da atividade física regular.
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RESUMO
O diafragma é o principal músculo da respiração, pois realiza cerca de 70% da atividade respiratória. De seu centro frênico tendinoso, irradiam 
fibras musculares que se inserem na coluna lombar, esterno e cartilagens costais, constituído sua inserção periférica, o diafragma crural e o 
costal. A Reeducação Funcional Respiratória consiste em um conjunto de técnicas com a finalidade de ensinar o paciente a respirar corretamente. 
Já a automatização faz com que os hábitos aprendidos na reeducação se tornem automáticos, resultando na respiração adequada. O objetivo do 
trabalho foi descrever, diferenciar e ilustrar através de fotos as técnicas de reeducação e automatização diafragmática como recurso de 
assistência fisioterapêutica respiratória. Trata-se de pesquisa experimental, realizada no período de março a junho de 2014, no laboratório de 
Fisioterapia Cardiorrespiratória, em 8 artigos científicos publicados entre os anos de 2004 e 2014, em 3 livros textos disponíveis no acervo das 
Bibliotecas física e virtual da ESTÁCIO/FIC. Para ilustrar as técnicas utilizou-se uma máquina fotográfica digital, a qual capturou as imagens da 
realização das técnicas em diferentes posições. A reeducação diafragmática consiste em exercícios com a colocação da mão dominante no 1/3 
superior do reto abdominal e a não dominante na área esternal, solicitando ao paciente que realize uma inspiração lenta por via nasal, com 
elevação progressiva da mão dominante, evitando a elevação da mão não dominante, em seguida uma expiração lenta com depressão da mão 
dominante, geralmente com os lábios cerrados. Já a automatização refere-se ao treino através da orientação do fisioterapeuta, para que o 
paciente realize a reeducação diafragmática e a partir desta, o indivíduo respire utilizando prioritariamente o diafragma, torne-se automática. 
Conclui-se que a reeducação aumenta a eficiência diafragmática e diminui a falta de sincronismo entre tórax e abdome, reduzindo a dispneia. 
Depois de aprendida, pode tornar a respiração correta e automatizada. A reeducação e a automatização diafragmática são técnicas diferentes, 
mas quando utilizadas simultaneamente, aperfeiçoam a respiração.
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RESUMO
A esclerose múltipla (EM) é uma doença imuno-mediada, inflamatória, caracterizada por repetidos episódios de desmielinização, tendo 
consequentes e variáveis déficits neurológicos causados por lesões focais à mielina. Encontra-se entre as mais vulneráveis doenças neurológicas, 
sendo considerada uma patologia importante em virtude de sua frequência, cronicidade e tendência em acometer adultos jovens. Apresenta-se 
com distribuição unimodal entre os 20-40 anos de idade, com maior incidência no sexo feminino e na etnia branca. As anormalidades 
neurológicas se manifestam através de variados sintomas como dormência parestesia, fadiga, ataxia, fraqueza muscular, espaticidade, neurite 
óptica, visão dupla, problemas de controle de bexiga, disfagia, disartria e disfunção cognitiva. Este estudo teve por  objetivo estudar a utilização 
do Nintendo® wii e da fisioterapia convencional nos níveis de ansiedade e depressão de pacientes com esclerose múltipla. Analisar, entre a 
fisioterapia convencional e o protocolo proposto com uso do nintendo® wii, qual a forma de tratamento mais eficaz para ganho de funcionalidade 
destes pacientes criar apêndice no instrumento de funcionalidade. Averiguar a influência dos protocolos propostos na qualidade de vida dos 
pacientes com Esclerose Múltipla. Trata-se de um estudo do tipo clínico randomizado de abordagem quantitativa. Participaram do estudo 
aproximadamente 30 pacientes com diagnóstico confirmado de Esclerose Múltipla através da ressonância magnética , dos sexos feminino e 
masculino com faixa etária acima de 20 anos e inferios a 60 anos. Os dados foram coletados através de uma entrevista do tipo estruturada e 
analisados segundo  proposta da Escala de Determinação Funcional da Qualidade de Vida em pacientes com Esclerose Múltipla. Contempla 6 
subitens: mobilidade, sintomas, estado emocional, satisfação pessoal , pensamento e fadiga, situação social e familiar. Foram utilizados 02 
grupos, onde o grupo A foi utilizado o NINTENDO e o grupo B a FISIOTERAPIA CONVENCIONAL. Os pacientes em sua percepção foram unânime ao 
afirmar que ambas as técnicas lhe proporcionaram : melhor qualidade de vida, melhorando sua situação familiar e social mais agradável. Já o 
ponto de vista profissional melhoraram sua mobilidade e equilíbrio. Conclui-se que o uso da terapia convencional e do Nintendo wii como modo 
terapêutico previne a piora no quadro clínico dos pacientes portadores de Esclerose Múltipla.
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RESUMO
A motivação para a realização desta pesquisa surgiu da prática clínica na Fonoaudiologia, especificamente na área da voz, que permitiu perceber a 
incidência de alterações vocais em jogadoras de futebol. A voz é um atributo que está diretamente ligada ao gênero, idade e à situação emocional 
do falante. Ultimamente a mulher vem jogando futebol, mais comumente praticado pelos homens. O futebol é uma prática esportiva 
eminentemente masculina: gera agressividade e competitividade, que são características histórica e culturalmente masculinas, diferente do 
comportamento esperado para as meninas: docilidade e fragilidade.  Objetivou-se investigar a possibilidade de as atletas, na prática do futebol, 
estarem assumindo características consideradas masculinas, de agressividade e competitividade, e ao mesmo tempo apresentarem 
comportamento vocal alterado. Participaram do estudo 10 jogadoras de futebol, de um clube da cidade do Rio de Janeiro. A idade das atletas 
variou entre 17 e 21 anos, sendo o menor tempo de atuação em campo o período compreendido entre 1 e 5 anos, sem nenhum conhecimento 
prévio de cuidados com a voz. Como procedimento de coleta de dados, as autoras fizeram a gravação em áudio das vozes, sob a perspectiva de 
análise percepto-auditiva, por meio de protocolo RASATI – avaliação vocal em nível glótico, utilizado na Clínica-Escola de Fonoaudiologia, da 
Universidade Estácio de Sá. Observou-se que entre as 10 atletas que participaram da pesquisa, todas apresentaram tensão de grau moderado a 
severo (100%), 80% apresentaram rouquidão de grau moderado a severo, 20% apresentaram aspereza de grau leve, 30% apresentaram 
soprosidade de grau leve. Os parâmetros de astenia e instabilidade não foram encontrados nas atletas (0%). Levamos em conta que uma jogadora 
apresentou mais de um parâmetro vocal alterado. Este comportamento vocal inadequado se deve ao fato de ser o futebol um esporte no qual o 
uso da voz é constante, em campo aberto, ou seja, local sem tratamento acústico, aliado ao fato de ser um esporte que propicia agressividade e 
competitividade. A prática do esporte associada à fonação leva à fadiga muscular – uso simultâneo de duas funções laríngeas: fonatória e 
esfinctérica.  De acordo com a análise dos dados, foi possível constatar que a grande parte das jogadoras de futebol, pelo exercício de suas 
atividades profissionais, sofrem a influência da construção sociocultural em seus corpos femininos. Todas as jogadoras foram encaminhadas à 
avaliação laringológica. Torna-se necessário que haja um fonoaudiólogo nos clubes de futebol, para que os jogadores (de ambos os gêneros) 
pratiquem o esporte sem sobrecarga vocal.
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RESUMO
A voz é o principal instrumento de trabalho para os professores do ensino infantil. O uso vocal intenso associado a condições desfavoráveis, como 
o ruído ambiental excessivo, carga horária extensa e turmas superlotadas podem trazer consequências vocais conhecidas, como a Disfonia, que 
nos últimos anos tem sido uma causa significativa de afastamento do professor da sala de aula.  Esta pesquisa foi realizada com objetivo de 

 avaliar a consciência vocal dos professores no espaço profissional com a ullização de um queslonário vocal individualizado. Este trabalho 
contou com a participação de 24 profissionais da área da educação que atuam em período de trabalho distintos de seis a doze horas com crianças 
na faixa etária de 1 a 6 anos em uma escola de educação infantil na zona sul do Rio de Janeiro. Cada professor respondeu um questionário com 
perguntas sobre seus hábitos, comportamentos e sensações relacionadas à voz, cujas respostas foram registradas pela fonoaudióloga no ato da 

 entrevista. Os resultados mostraram que 83% dos professores têm alguma sensação �sica ruim com o uso da voz no trabalho relatada como 
cansaço vocal, falhas na voz, dor de garganta e rouquidão. Todos estes 83% se utilizam de algum artifício para melhorar a voz, sendo que destes, 
46% utilizam paliativos considerados prejudiciais a voz, pois pode mascarar sintomas mais graves. Os recursos mais relatados foram o uso de 
pastilhas para dor, balas refrescantes, sprays e gengibre. Os outros 37% dos professores relataram que utilizam alguns os cuidados da voz já 
estabelecidos pela ciência. Eles o fazem por conhecimento, por já terem sido orientados, ou por instinto. Alguns relataram que bebem bastante 

 água, que fazem repouso vocal, que realizam aquecimento e desaquecimento vocal e descansam a voz. Foi possível observar através dos relatos 
dos professores avaliados que é significativa a percepção de sensações vocais negativas. Estas sensações habitualmente sinalizam o inicio de um 
disfonia funcional que podem evoluir para distúrbios vocais ainda mais graves, afastando o professor do seu ambiente de trabalho. Foi possível 
observar ainda que muitos professores desconhecem a maneira ideal de lidar com seus problemas vocais, utilizando-se de artifícios que 
prejudicarão ainda mais a sua voz. Este dado deve representar um alerta para a saúde vocal do professor, com a inclusão de programas de saúde 
vocal direcionadas a estes profissionais. A partir desta avaliação vale destacar a importância dos Fonoaudiólogos estarem inseridos no ambiente 
educacional, criando possibilidades frequentes de orientação e cuidados profiláticos do educador.
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RESUMO
As pesquisas realizadas nas últimas décadas na área de percepção de fala demonstram o grande interesse dos estudiosos em saber como a 
palavra falada é reconhecida, como os aspectos fonéticos e fonológicos se estruturam na mente, o que interfere, colabora para este 

 reconhecimento e define a percepção.Esta pesquisa teve como objelvo inveslgar, em situação de teste, em que medida a sistemalcidade na 
recorrência dos erros de interpretação de palavra falada pode subsidiar a discussão de hipóteses sobre a representação mental dos itens lexicais e 
a organização do léxico na mente do falante. O trabalho conjuga questões de percepção e reconhecimento da palavra falada, tomando por base 

 os fundamentos teóricos dos modelos mullrrepresentacionais.Para esta pesquisa os dados foram coletados ullizando o teste de fala com ruído 
branco, que compara o reconhecimento de fala sem ruído com fala na presença de ruído. O teste de fala com ruído branco é realizado utilizando-
se uma lista de 25 itens lexicais monossilábicos, todos iniciados por consoante, com as seguintes estruturas CV, CVV, CVC e CVVC, constituídos de 
no mínimo dois fones e no máximo quatro. Os mesmos itens da lista são organizados em quatro diferentes ordens, uma para cada orelha com e 
sem ruído, para inibir a possibilidade de memorização dos itens. As listas são apresentadas com ruído para testar a capacidade de reconhecer 
palavras em ambiente desfavorável. As palavras são apresentadas na ausência total de contextos e a única pista que dispõem para reconhecerem 
as palavras é a sequência sonora. Cada indivíduo participante do teste ouve cada item da lista através de fones de ouvido dentro de uma cabine 
acústica e repete em seguido este item da maneira como o escutou. Todos os dados produzidos pelos participantes foram gravados e analisados 
posteriormente. Participaram da amostra deste primeiro teste 82 indivíduos. Todos os indivíduos tinham idades de 5 a 50 anos. Eles foram 
organizados em grupos em função da faixa etária da seguinte maneira: os adultos, de 19 a 50 anos, os adolescentes de 11 a 17 anos e as crianças 

 de 5 a 10 anos.Os resultados mostraram que há uma relação entre idade e reconhecimento da palavra falada. Os achados deste trabalho levam 
a crer que as representações dos adultos são mais robustas que das crianças e dos adolescentes.  Os adultos apresentaram 5,65% de erros em 
todas as respostas, os adolescentes apresentaram 15,6% e as crianças, apresentando mais erros que as duas faixas anteriores unidas, mostraram 
22,5% de percepção diferente do alvo. Foi ainda possível observar na pesquisa que 71,2% das substituições (os erros cometidos pelo participante 
ao ouvir o item e repeti-lo) compartilharam com seus alvos três das quatro características fonéticas analisadas e aproximadamente 90% das 

 subsltuições manlveram-se na mesma classe principal de seus alvos. Os dados observados a parlr da testagem corroboraram com as hipóteses 
levantadas e revelaram: 1) a importância do armazenamento feito através da experiência para a formação de nuvens de exemplares de 
representações linguísticas, uma vez que crianças e adolescentes apresentaram mais erros de percepção que adultos; 2) e que as substituições 
realizadas, na maioria, apresentam um grau significativo de semelhança com o segmento alvo em suas características fonéticas, dando suporte à 
hipótese que defende que as regularidades e similaridades observadas nos itens linguísticos são usadas na estrutura de armazenagem, ou seja, os 
itens lexicais são armazenados de forma eficiente em uma rede de relações semânticas e fonético/fonológicas.
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RESUMO
Os primeiros anos de vida se apresentam como um período crítico para o desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem. É quando 
ocorre o processo de maturação do sistema nervoso central, sendo a experiência auditiva neste período imprescindível. A união de testes 
objetivos e subjetivos vêm possibilitando a identificação cada vez mais precoce e eficaz dos distúrbios da audição, tanto em relação a acuidade 
quanto ao processamento auditivo central. Este estudo teve como objetivo verificar se existem diferenças nos resultados das avaliações auditivas 
realizadas por emissões otoacústicas evocadas transientes e as avaliações realizadas por observação comportamental em bebês com e sem asfixia 

 neonatal.Foram avaliadas 40 crianças de até 04 meses de vida, distribuídas em dois grupos. O primeiro formado por 20 indivíduos que 
apresentaram asfixia neonatal e o segundo grupo formado por 20 indivíduos que não apresentaram asfixia. Todos os bebês desta pesquisa foram 
pré-termo atendidos em UTI neonatal e apresentaram algum risco auditivo. Para pesquisa das emissões otoacústicas evocadas transientes, que 
possibilitam observar o funcionamento da cóclea (audição periférica), foi utilizado o equipamento ILO 88, da marca OAE System OTODYNAMICS 
LTD. Este é um teste objetivo, a presença ou ausência de resposta é apresentada na tela do computador e o resultado refere-se a acuidade 
auditiva do avaliado. A triagem auditiva comportamental é um teste subjetivo, que depende da habilidade de observação do profissional 
avaliador e fornece informação também sobre a acuidade, mas principalmente sobre o processamento auditivo central. O procedimento foi 
realizado utilizando-se estímulos sonoros produzidos pelos instrumentos guizo, sino, black-black e agogô, cujos espectros foram medidos e 

 registrados à distância específica de testagem.Os resultados mostraram que na triagem por emissões otoacúslcas evocadas transientes houve a 
mesma ocorrência de falha (5%) nos grupos de crianças com e sem asfixia. Não houve diferença estatisticamente significante em nenhum dos 
parâmetros analisados (amplitude média de resposta por frequência, reprodutibilidade, nível de pressão sonora máximo atingido pelo click e 
tempo de exame). Na triagem por observação comportamental houve diferença estatisticamente significante entre os grupos com e sem asfixia, 
sendo que a maior ocorrência de falhas ocorreu no grupo que sofreu asfixia neonatal. As falhas observadas foram devido a ausência do reflexo 
cócleo-palpebral. Reflexo este que se encontra presente no indivíduo com saúde auditiva plena desde o nascimento e por toda a vida. No grupo 

 sem asfixia houve 10% de falhas, no grupo com asfixia houve 30% de falhas. Através dos achados desta pesquisa foi possível observar que o 
teste de emissões otoacústicas foi eficaz para detectar alteração na audição periférica e a observação auditiva comportamental apresentou um 
dado muito importante em relação ao desenvolvimento auditivo central desses bebês. Verifica-se então que um teste não elimina o outro na 
triagem auditiva, mas devem ser realizados conjuntamente para um diagnóstico mais completo sobre a saúde auditiva do bebê.
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RESUMO
A audição é um dos canais mais importantes no desenvolvimento global da criança. Portanto, as perdas auditivas decorrentes de orelha média, 
principalmente quando ocorrem nos primeiros anos de vida, mantêm estreita relação com problemas de linguagem e posteriormente com 
dificuldades de aprendizagem escolar. Um programa de Triagem Auditiva torna-se necessário para que o aluno seja avaliado na sua totalidade e 
principalmente um trabalho preventivo com a família e escola para conscientizar da importância dos cuidados com a audição. A partir dos 
achados audiológicos visamos demonstrar a importância de um programa de triagem auditiva escolar para identificar o mais cedo possível as 
alterações auditivas que possam interferir no processo de aprendizagem da criança. Objetivou-se também realizar um trabalho de prevenção e 
orientação à escola e família através da elaboração de um folder informativo sobre os cuidados necessários com a audição.  A pesquisa foi 
realizada em escola particular na cidade do Rio de Janeiro com 151 alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental, na faixa etária de 2 anos a 
12 anos . Após a aprovação do programa de triagem pelo diretor foi entregue aos pais uma carta de consentimento da realização da triagem em 
seus filhos. Foram efetuadas a meatoscopia para verificação do meato auditivo externo e a imitanciometria, uma avaliação objetiva da audição, 
para verificar a mobilidade da membrana timpânica e as condições funcionais da orelha média. Foram avaliados 151 alunos, sendo 79 (52,3 %) do 
sexo masculino e 72 (47,7%) do sexo feminino. A análise da pesquisa foi concretizada com a obtenção dos seguintes dados: 56,3% não 
apresentaram comprometimento de orelha média; 4% apresentaram alterações no meato acústico externo, estes foram encaminhados ao 
médico, não realizando o exame e 39,7% apresentaram alterações na pressão e/ou mobilidade do sistema tímpano-ossicular. Estas crianças 
foram encaminhadas para uma avaliação otorrinolaringológica e posteriormente uma avaliação audiológica tonal e vocal para fechamento do 
diagnóstico. A família e a escola foram orientadas quanto aos cuidados necessários com a audição durante uma palestra que ocorreu na escola, 
utilizamos um folder para ilustra Conclusão: Constatou-se a importância da realização do programa de triagem auditiva para detecção precoce 
das alterações auditivas, a fim de prevenir futuros problemas no processo de aprendizagem; e para tornar a escola e a família conscientes dos 
cuidados necessários com a audição. Sendo assim, fonoaudiólogos, pais e educadores poderão atuar em conjunto, em função do adequado 
desenvolvimento acadêmico destas crianças.
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RESUMO
A receita culinária oferece a possibilidade de descobrir um pouco da história e da cultura de uma sociedade ou de um segmento da mesma. Além 
de instrumento utilizado para registro e preparo de um ato simples e indispensável, as receitas culinárias se tornam objetos de estudo capazes de 
serem abordados sob múltiplos olhares. Através da observação e leitura das receitas culinárias, podem ser decifrados seus códigos implícitos, 
como as emoções, lembranças, tradições familiares e de grupos societários. Ao mesmo tempo, podem se levantar questões sobre a produção e 
consumo de alimentos, evolução do gosto, as relações de classe e gênero envolvidas no preparo e na criação dos pratos nos tempos mais antigos. 
De forma geral, no passado, as receitas estavam sob o domínio da mulher, que passava o conhecimento às suas descendentes pela oralidade. 
Muitas vezes este fato não acontecia de forma sistemática. Era necessário o tempo da convivência ao lado daquela que conhecia as receitas. A 
observação do modo de preparo pelos demais membros da família em encontros festivos, motivo da reunião da família eram também o 
momento da passagem do conhecimento. A escrita de algumas receitas por parte das mulheres mais jovens preservava a cultura, ao mesmo 
tempo em que formava o modelo de domínio, de conhecimento de técnicas de cozinha, de segredos culinários. A vida contemporânea vem 
removendo este momento de socialização de conhecimento e de sua transmissão. A dimensão afetiva da alimentação, que engloba a relação com 
o outro, está presente nas refeições familiares, momentos de encontro, de conversação e de troca de informações, isto é, da criação e 
manutenção de formas de sociabilidade bastante ricas e prazerosas. O presente trabalho tem como objetivo analisar o significado das receitas 
culinárias familiares, enquanto expressão da cultura familiar na atualidade. Análise documental e referências bibliográficas foram utilizadas como 
método de procedimento para desenvolver a pesquisa, já que possui uma abordagem social, cultural, além de histórica e gastronômica. Foram 
realizadas entrevistas semi-estruturadas, buscando identificar as receitas de família conservadas, as ocasiões em que estas são utilizadas; 
possíveis adaptações em sua elaboração, a razão destas; e se existe algum cuidado no sentido de repassar estas receitas fazendo-as circular entre 
os membros da família. Todos os entrevistados são ligados à área de alimentação e preenchem o requisito da pesquisa de terem recebido as 
receitas culinárias de família como herança. Um sentimento de valor inestimável dado a estas receitas pode ser notado em todas as entrevistas 
através dos relatos das pessoas entrevistadas. As receitas são guardadas com muito afeto e a passagem delas através das gerações é notada, 
algumas de mãe para filha, outras em relações de avó e neto, suprimindo uma geração. Outras ainda passando por três gerações avó, mãe e filha 
e com risco de perder-se nesta última geração. As entrevistas confirmam a fala de alguns autores de que a comensalidade reforça os vínculos que 
unem os membros de uma família e ainda indicam simbolicamente as relações de poder e posições hierárquicas entre indivíduos de um mesmo 
grupo social, algumas vezes expressando tensões, conflitos e distinções entre familiares. O aspecto emocional fica evidente nas entrevistas 
entrecortadas, por vezes com choro outras com risos, e o relato de conversas familiares cheias de curiosidade. As entrevistas tem revelado um 
combinado de emoções com temperos, sentimentos com receitas culinárias, saudades com cheiro e gosto de condimentos. Relações de poder, 
mistério e segredo foram pouco percebidas, apenas aparecendo de forma velada em uma das entrevistas realizadas. A observação das receitas 
como um universo de criatividade e intuição são notadas no registro escrito das receitas transmitidas entre gerações.
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RESUMO
O estudo foi concluído pelos estudantes de Medicina brasileiros bolsistas do Programa Ciência sem Fronteiras da Faculdade de Medicina da 
Universidade de Manitoba e tem como objetivo descrever e comparar os sistemas de saúde brasileiro e canadense, usando os determinantes de 

  saúde, estrutura, status de saúde, assim como os aspectos do financiamento  como parâmetros para essa comparação. As informações foram 
obtidas a partir dos bancos de dados oficiais do governos brasileiro e canadense e o PubMed foi utilizado para pesquisar  artigos publicados entre 

 os anos de 1980 a 2013. Há uma grande diferença quando os determinantes da saúde são revistos. O Índice de Desenvolvimento Humano 
constatou que em 2012  o Canadá ocupava a 11 ª posição em um ranking composto por 187 países enquanto o Brasil ocupava a 85ª posição. O 
Canadá tem um melhor status de saúde, níveis de educação e recursos financeiros para investir em serviços gerais. A despesa do Canadá em 
saúde pública foi de 8,0 % do PIB em 2012, enquanto que no Brasil durante o mesmo período, os gastos em saúde foram responsáveis por 5,7% 
do PIB. Os brasileiros estão morrendo em uma idade mais jovem do que os canadenses, com implicações sobre o tipo e número de serviços de 
saúde necessários. Ambos os países estão enfrentando mudanças em suas características demográficas, como o aumento da expectativa de vida. 
Levando em consideração os diferentes aspectos relacionados à geografia, demografia, determinantes sociais, morbidade e mortalidade, os dois 
países possuem diferenças estruturais no sistema de saúde e os resultados na avaliação da saúde, por consequência, também acabam sendo 
diferentes. Foi constatada em ambos os países uma grande variedade no que diz respeito as estratégias nos sistemas de saúde, programas 
disponíveis, a organização dos serviços de saúde pública e de cuidados individuais, os recursos humanos, a infraestrutura, pesquisas e tecnologias, 
despesas e financiamento. O desenvolvimento de políticas e serviços de saúde com atenção voltada para programas adequados, em ambos os 
países está diretamente relacionada com a saúde da população. Concluiu-se que comparar diferentes sistemas de saúde é uma tarefa complexa. 
O cenário da saúde em cada país varia devido a diversas realidades históricas, políticas, demográficas e econômicas. Todas estas variáveis 
implicam em diferenças nas estruturas e no financiamento do sistema de saúde, assim como nas medidas de resultados relacionados à saúde.
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RESUMO
A resposta completa patológica tem sido proposta como uma substituição do benefício clínico de longo prazo, tais como a sobrevida livre de 
doença, sobrevida livre de eventos (SLE) e sobrevida global (SG). Os principais objetivos são estabelecer a associação entre a resposta patológica 
completa e SLE e SG, estabelecer a definição de resposta patológica completa que se correlaciona melhor com o resultado a longo prazo, 
identificar os subtipos de câncer de mama em que a resposta patológica completa melhor se correlacionou com resultados a longo prazo, e 
avaliar se um aumento na freqüência de resposta patológica completa entre os grupos de tratamento prevê a melhoria SLE e SG. Utilizou-se como 
metodologia uma metanálise inicialmente apresentada no San Antonio Breast Cancer Symposium de 2012 e publicada no The Lancet por Cortazar 
et al., que mostra que a resposta patológica definida como ypT0ypN0 ou ypT0/isypN0 foi associado com melhores resultados a longo prazo, além 
de mostrar forte valor prognóstico, principalmente para os subtipos agressivos de câncer de mama. O estudo incluiu 11.955 pacientes 
provenientes de 12 estudos internacionais neoadjuvantes que preencheram os seguintes critérios de elegibilidade: ≥ 200 pacientes com câncer de 
mama, tratados com quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia; com dados disponíveis para avaliar resposta patológica completa (RCp); 
sobrevida livre de eventos (SLE); e sobrevida global (SG). As três definições mais comumente usados de RCp foram avaliadas a relação com a SLE e 
SG. São elas: ypT0ypN0 (ausência de câncer invasivo e câncer in situ na mama e axila), ypT0/is ypN0 (ausência de câncer invasivo na mama e axila, 
independentemente do carcinoma ductal in situ), e ypT0/is (ausência de câncer invasivo nos tumores de mama, independentemente de 

 carcinoma ductal in situ ou envolvimento linfonodal). Pacientes com tumores receptor hormonal posilvo:  A taxa de RCp ullizando esta 
definição (ypT0/is ypN0) foi baixa nos pacientes com tumor receptor hormonal (RH) positivo de baixo grau e duplicou para os tumores RH positivo 
de alto grau. As taxas de resposta foram maiores nos tumores HER-2 positivo e triplo negativo. Portanto, quanto mais alto o grau do tumor, maior 
a taxa de RCp. A associação entre a taxa de resposta e os resultados em longo prazo foi maior para os pacientes com RH positivo, de alto grau e 
HER-2 negativo (HR=0,27; IC de 95%: 0,14-0,50), para SLE, e (HR=0,29; IC de 95%: 0,13-0,65), para SG, versus tumores de baixo grau (HR=0,63; IC 

 de 95%: 0,38-1,04), para SLE e (HR=0,47; IC de 95%: 0,21-1,07), para SG.Pacientes com tumores HER-2 posilvo: Entre os pacientes com tumor 
HER-2 positivo, a RCp foi associado com melhor SLE (HR=0,39; IC de 95 %: 0,31-0,50) e SG (HR=0,34; IC de 95%: 0,24-0,47), independentemente 
do status do receptor hormonal. Entretanto, uma forte associação ocorreu no subgrupo com RH negativo e HER-2 positivo, (HR=0,25; IC de 95%: 
0,18-0,34), para SLE; (HR=0,19; IC de 95%: 0,12-0,31), para SG, e uma menor relação no subgrupo RH positivo (HR=0,58; IC de 95%: 0,42-0,82), 
para SLE, e (HR=0,56; IC de 95%: 0,23-1,37), para SG. Considerando os pacientes com tumores HER-2 positivo e RH negativo que receberam 

 trastuzumabe, observou-se um HR=0,15 (IC de 95%: 0,09-0,27) para SLE e HR=0,08 (IC de 95%: 0,03-0,22) para SG. Pacientes com câncer de 
mama triplo negativoa associação entre a RCp e os resultados em longo prazo foi maior nos pacientes com câncer de mama triplo negativo com 
HR=0,24 (IC de 95%: 0,18-0,33) para SLE e HR=0,16 (IC de 95 %: 0,11-0,25) para a SG. Conclui-se queos pacientes que alcançam resposta 
patológica completa definida como ypT0 ypN0 ou ypT0/is ypN0 têm melhorado a sobrevida. O valor prognóstico é maior em subtipos de tumores 
agressivos. Porém os estudos não valida a resposta patológica completa como uma substituição da sobrevida livre de eventos (SLE) e sobrevida 
global (SG).
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RESUMO
A referência teórica é a epistemologia comparativa de Ludwik Fleck (1979): coletivo de pensamento, “unidade social da comunidade de cientistas 
de uma disciplina” e estilo de pensamento, “pressupostos de pensamento sobre os quais o coletivo constrói seu edifício de saber”. Pretende-se 
conhecer, pelo olhar dos estudantes, o papel do currículo na formação do estilo de pensamento dos estudantes durante o curso de Medicina de 
duas Universidades do Rio de Janeiro. Pretende-se tambem identificar quais disciplinas os estudantes consideram mais e menos importantes no 
curso, identificar os fatores que levam os estudantes a considerar as disciplinas mais e menos importantes. A metodologia foi dividida em duas 
partes: Quantitativa, uma questão fechada de questionário semiestruturado e  Qualitativa, uma questão aberta do mesmo questionário: Quais 
disciplinas vocês consideram são mais e menos valorizadas no curso. Por que? Foi utilizada a população de estudantes do internato (10º, 11º e 
12º períodos) de Medicina de duas universidades: 200 da primeira e 250 da segunda. O local da pesquisa foram os anfiteatros de cada 

 universidade, quando os estudantes estavam reunidos para aula ou prova nos periodos de Novembro 2013 a março 2014. Anális se realizou pela: 
Identificação das disciplinas e leitura do conteúdo das respostas da questão aberta buscando os temas recorrentes sobre a valorização positiva e 
negativa das disciplinas. Os textos dos questionários foram codificados individualmente, selecionados e reagrupados conforme os temas. Foram 
respondidos 90 (45%) e 100 (40%) questionários por estudantes da primeira e da segunda universidades. Os números, 90 e 100 foram 
estabelecidos quando as respostas se repetiram, critério de saturação das amostras. As disciplinas mais valorizadas pelos estudantes da primeira 
universidade: Doenças Infecto Parasitárias e Clínica Médica; da segunda: Clínica Médica e Propedêutica. As disciplinas menos valorizadas pelos 
estudantes da primeira universidade: Ciclo Básico: Biofísica, Bioquímica, Histologia, Biologia Celular; e Saúde Coletiva (AIS) e, da segunda, Ciclo 

 Básico: Bio�sica e Genélca; e Humanidades: Antropologia e Filosofia. Concle-se que o esllo de pensamento que emerge das respostas dos 
estudantes das duas universidades é semelhante. O estilo de pensamento construído ao longo do curso de Medicina é o modelo tecnocientífico, 
que valoriza as disciplinas Propedêutica, Clínica Médica e Doenças Infecto Parasitárias, em detrimento das disciplinas do ciclo básico e das áreas 
humanas;  Os estudantes percebem descontinuidade e falta de integração das disciplinas ciclo básico/clínico; Os conhecimentos das disciplinas do 
ciclo básico e das  áreas humanas não são percebidos como necessários à prática médica.
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RESUMO
O tratamento e diagnóstico de doenças oculares é feito fundamentalmente pela instilação de medicamentos nos olhos sob a forma de gotas. Tal 
aplicação tópica é realizada por muitos pacientes de forma inadequada e causa insatisfação por sua dificuldade. Outras formas de administração 
tópica de medicamentos oftalmológicos como a vaporização estão sendo estudadas como alternativa. A fenilefrina a 2,5%  é uma medicação 

 ullizada frequentemente em o�almologia para efeito midriálco, principalmente antes do exame de fundoscopia.Objela-se avaliar  o grau de 
dificuldade, o nível de adequação técnica e o efeito midriático da aplicação de fenilefrina a 2,5%  por instilação em relação a  vaporização em olho 
fechado.Foi utilizado o ensaio clínico randomizado, mascarado e pareado realizado em 50 pacientes antes de realizar exame de fundoscopia na 
Policlínica Ronaldo Gazolla em 2013.  Um olho de cada paciente foi selecionado através do uso de números pseudoaleatórios de uma tabela do 

 Excel para aplicação de fenilefrina a 2,5%  por vaporização em olho fechado ou insllação de gotas em olho aberto. A midriase foi medida antes e 
após 10, 20 e 30 minutos após a primeira aplicação por alunos de Iniciação científica da UNESA, de forma que o aluno que media a midriáse não 
sabia que olho foi instilado ou vaporizado. O nível de dificuldade foi medido por respostas dos pacientes a um questionário e a adequação técnica 
pela observação da administração tópica por um dos autores.  A idade média dos pacientes foi de 60 anos.  A média da midríase no olho em que 
se instilou a gota e no olho  que foi vaporizado era respectivamente:   3,9 mm  para ambos antes da instilação, 4,4 mm e  4,3 mm aos 10 minutos, 
5,0 mm e 4, 8 mm aos 20 minutos e  5,4  e 5,3 mm aos 30 minutos. Observou-se que houve diferença estatisticamente significativa na midríase 
entre os grupos apenas aos 20 minutos (p< 0.0003). Não houve diferença clinicamente significativa entre as midríases em nenhum dos tempos 

 estudados. Não houve diferença estalslcamente significalva entre os níveis de dificuldade, quanldades ou repelção das aplicações tópicas 
oculares, porém houve diferença clinica e estatisticamente significativa entre o toque dos frascos com tecidos humanos entre o grupo de olhos 
instilados (IC95% 51,23-78,79) e o grupo de olhos vaporizados (IC95% 1,25-16,55).Obsrvou-seque o efeito midriático da administração tópica de 
fenilefrina a 2,5% por vaporização em olho fechado e instilação de gotas em olho aberto foi clinicamente equivalente. Não houve diferença 
estatisticamente significativa entre o nível de dificuldade percebido na  aplicação da medicação pelos diferentes métodos. A vaporização 
apresentou menos risco de contaminação do frasco por menor toque do vaporizador com tecidos humanos.
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RESUMO
Dirigir a atenção à saúde no sentido da integralidade e do cuidado implica investimento em novas formas de pensar e agir na clínica. É preciso 
formar profissionais de saúde com competências que lhes permitam recuperar a dimensão essencial do cuidado: a relação entre humanos. 
Propõem-se maior incorporação das ciências sociais na prática clínica. As narrativas pessoais do adoecimento são uma ferramenta para ampliar a 

 prálca clínica para além dos limites epistemológicos impostos pela racionalidade biomédica.  Objelvu-se apresentar um produto do projeto 
denominado “Medicina e arte: literatura e narrativas médicas”, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro (FAPERJ), 
desenvolvido dentro do curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá no período de junho de 2012 a maio de 2013. Participaram do projeto 
quinze alunos, quatro professoras, uma psicóloga e um professor de teatro, em encontros quinzenais, para leitura e discussão de textos 
relacionados à medicina. Entre eles, uma narrativa, produto de tese de doutorado de uma das professoras, sobre a experiência de uma família 
com o nascimento de um filho prematuro extremo, do nascimento até a idade de cinco anos. Tendo como objeto a narrativa sobre a 
prematuridade, e sob a orientação das professoras, da psicóloga e do professor de teatro os alunos produziram um vídeo, um teatro de bonecos e 
o processo de formação de um quebra cabeças, cada um com a duração de apresentação de aproximadamente três minutos. Conclui-se que a 
participação dos alunos no projeto com a criação de produtos artísticos baseados numa narrativa médica lhes proporcionou vivenciar aspectos 
humanísticos, sociais e culturais que compõem a Medicina, tanto quanto os aspectos biomédicos.
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RESUMO
Na atualidade, proporcionalmente ao aumento no número de idosos, a demência se tornou uma doença prevalente, cuja definição sugere perda 
cognitiva em diversas áreas funcionais, inclusive memória. O Alzheimer é exemplo mais comum da mesma. É uma síndrome multifatorial e uma 
das hipóteses etiológicas é hipovitaminose D, já que a vitamina D possui importantes funções neuroprotetoras: mecanismos antioxidantes, 
imunomoduladores, de homeostase do cálcio neuronal, detoxificação, síntese de neurotrofinas, estimulo a fagocitose da proteína β-amiloide e 
impedir a apoptose neuronal.
Objetivou-se correlacionar hipovitaminose D com demências e pseudodemências. Está sendo realizado um estudo observacional, transversal, 
randomizado. O trabalho é desenvolvido através de revisões bibliográficas e análise de prontuários de pacientes da Policlínica Ronaldo Gazolla 
consultados entre os anos de 2012 e 2013. Inclui-se no grupo de estudo pacientes neurológicos que preencham critérios diagnósticos de 
demência ou pseudodemência e no grupo controle pacientes dermatológicos, sem patologia associada a síndromes neurológicas, que não 
possuam os critérios de exclusão e que tenham características ambienteis semelhantes ao grupo de estudo. Este trabalho utiliza de diferentes 
critérios para a obtenção dos resultados esperados, sendo os principais a dosagem de vitamina D e o Mini Exame do Estado Mental (MEEM), além 
da análise de fatores de risco que possam interferir em tais resultados. Segundo dados preliminares, intui-se que pacientes do grupo de estudo 
apresentam maiores índices de insuficiência de 25 hidroxi vitamina D do que pacientes do grupo controle. Além disso, pacientes do grupo 
controle tendem a apresentar maiores índices de suficiência de hidroxi vitamina D quanto maior for a idade do paciente, em contrapartida, no 
caso dos pacientes do grupo de estudo há maiores índices de insuficiência nas idades 60-69 anos de idade e maiores de 80 anos de idade. Ao 
comparar o estudo de revisão feito no Journal of Alzheimer’s Desease (Annweiler, C. et all, 2013) com os dados por nós obtidos, observa-se a 
semelhança nos resultados. Esses resultados sugerem que pacientes com diagnóstico de demência possuem maiores índices de hipovitaminose D 
que pacientes controles. Segundo dados do relatório de demência da Organização das Nações Unidas, a prevalência de demência dobra, a partir 
dos 65 anos de idade, a cada 5 anos. Sendo assim, baseados nesta premissa e na consideração da ação neuroprotetora da vitamina D, sugere-se 
que a suficiência de vitamina D, aumentada em porcentagem a cada faixa etária no grupo controle, possa fornecer proteção contra a demência. 
Observa-se ainda, que pacientes com demência apresentaram hipovitaminose D em todas as faixas etárias, ademais houve maior incidência desta 
nas faixas etárias de 60-69 e maiores de 80. Sugere-se com esses dados que há uma associação entre a hipovitaminose D e a demência. Este 
estudo, então, corrobora com os resultados obtidos anteriormente sobre o tema e citados anteriormente. Portanto, a partir desse, outros 
estudos podem ser realizados para tentar identificar a real associação entre a vitamina D e as demências, já que, muitas vezes, somente estudos 
de coorte/multicentricos conseguem concluir tais associações.
Além disso, estudos relacionados ao uso da vitamina D como prevenção ou mesmo tratamento das demências são requeridos para que esta possa 
ser utilizada plenamente neste sentido, diminuindo a prevalência dessa síndrome e consequentemente melhorando a interação dos idosos na 
sociedade e diminuindo os custos da saúde com esses pacientes.
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RESUMO
A importância fisiológica geral das junções tipo gap (conexões elétricas) entre as células está se tornando mais amplamente reconhecida por boas 
razões. Junções tipo gap fornecem uma explicação plausível para transferência rápida de informação entre os neurônios. Este artigo está focado 
no sistema auditivo, mas junções gap são amplamente expressas em graus variados no sistema nervoso central em todas as espécies. Patologias 
das junções tipo gap têm sido relacionadas a desordens neurológicas, surdez, distúrbios respiratórios, câncer, disfunção cardiovascular e outros 
distúrbios. O objetivo deste trabalho foi analisar as contribuições funcionais da Cx36 no sistema auditivo ao que tange seu componente nervoso 
central (VIII- Nervo vestibulococlear) e cóclea em camundongos selvagens comparados com camundongos nocaute para o gene Cx36 (gene que 
codifica a proteína das junções tipo gap-conexina 36). Emissões otoacústicas (EOAPD) por produto de distorção foi o método utilizado para avaliar 
a função coclear, testando especificamente a integridade das células ciliadas externas. A audiometria de tronco encefálico (ABR), por sua vez, 
testa a integridade de todos os componentes do sistema auditivo a partir da periferia para o cérebro ao avaliar os limiares auditivos  através das 
respostas diferencialmente gravadas às repetidas apresentações de tons puros curtos. 26 camundongos knockout para o gene Cx36 e 26 
camundongos selvagens C57 foram testados em uma cabine de som Eckel AB2000 modificado sob anestesia geral com cetamina / xilazina (100/ 
10 mg / kg IP). Os testes foram realizados com frequências sonoras na faixa de audição humana, bem como algumas frequências mais elevadas 
aplicáveis a gama de audição roedor. O Hearing Systems testes auditivos Inteligentes foi utilizado para o teste de EOAPD. Foram estudados sete 
pares de tom entre 2 kHz e 16 kHz. O teste ABR foi realizado utilizando o sistema II do pacote de investigação auditiva Tucker- Davis. Os limites 
foram avaliados em quatro frequências: 3 6, 12 e 24 kHz sob o mesmo regime anestésico cetamina / xilazina utilizada para EOAPD. Os resultados 
dos testes ABR foram avaliados através de leituras independentes por três pesquisadores e as médias foram consideradas. Os dados sofreram 
teste para a assimetria em no programa estatístico SPSS v2236. Para limiar ABR o teste U de Mann-Whitney não paramétrico foi aplicado e para 
EOAP foi utilizada a análise de variância paramétrica assumindo um nível de significância de 0,05. EOAPD foram semelhantes nos dois grupos de 
ratos. A análise da variância indicou que não havia diferenças significativas nos produtos de distorção (DP) entre ouvidos direito esquerdos (F = 
0,51, p = 0,48, r = 0,019), ou entre camundongos nocaute Cx36 versus tipo selvagem (F = 3,7, p = 0,055, r = 0,137). Limiares no teste ABR diferiram 
significativamente entre os grupos de ratos. A diferença média entre limiares no teste ABR entre camundongos nocaute Cx36  e camundongos 
selvagens foi de 9,7 dB, que é fisiologicamente significativa. As maiores diferenças de limiar apareceram nas frequências mais baixas. Os 
resultados sugerem que as junções tipo gap estão envolvidas na discriminação de frequências de som ao nível do tronco cerebral, mas não a nível 
coclear. Estes resultados podem ser importantes para a compreensão da patologia auditiva humana, tais como perda de audição relacionada à 
idade.
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RESUMO
Estudos mostram que a restrição proteica gestacional  provoca hipertensão arterial na idade adulta devido a  diminuição do número e alterações 
estruturais nos néfrons de animais restritos. No coração dados recentes mostram que a restrição proteica gestacional leva a adaptação precoce 
do miocárdio em resposta a sobrecarga de trabalho, isso por conta do aumento da pressão arterial em indivíduos restritos. Objetivou-se 
quantificar utilizando a estereologia coração de ratos Wistar machos submetidos a restrição proteica gestacional desde o nascimento até a idade 
adulta.  Materiais e Métodos: Foram estudados ratos Wistar gerados por mães normais e restritas nas idades: 0, 90 e 180 dias pós-natais (dpn). A 
partir dos 90 dpn mediu-se a pressão arterial sistólica (PA) por pletismografia da artéria da cauda, massa corporal (MC) e o comprimento rostro-
anal (CRA). Na eutanásia os animais foram anestesiados, perfundidos com fixador, seus corações retirados, o peso aferido pelo método de 
Scherle, sendo então processados para inclusão em parafina. O material incluído em parafina foi seccionado com 3 µm de espessura e corados no 
Laboratório de Histologia da Faculdade de Medicina da Universidade Estácio de Sá. Depois de coradas as lâminas foram fotografadas e analisadas 
estereologicamente, onde foi estimada a densidade volumétrica dos componentes do miocárdio. Os resultados obtidos foram avaliados 
estatisticamente no  software GraphPad Prisma 5. Observou-se que os animais do grupo restrito tiveram baixo peso ao nascer e pressão arterial 
significativamente mais alta do que os animais do grupo controle na idade adulta. As diferenças da densidade volumétrica entre os grupos 
controle e restrito não foram estatisticamente significativas em todas as idades estudadas. Porém observou-se quena idade de 180dpn um 
pequeno aumento da densidade volumétrica dos miócitos do grupo restrito quando comparado ao controle.  Conclui-se que a restrição proteica 
gestacional causa aumento da PA em ratos Wistar machos, e diminuição da MC e do CRA ao nascimento. Além disso, existem diferenças 
estruturais no miocárdio de ratos restritos que podem aumentar o risco de doença cardiovascular em animais com mais de 90 dpn, conforme 
descrito na literatura.
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RESUMO
O treinamento prático com uso de Simuladores de Paciente Real está se tornando cada vez mais utilizado nos Cursos da Área de Saúde em todo o 
Mundo, motivando muitos trabalhos científicos na área de Educação Médica, especialmente nos dias atuais onde é crescente a preocupação com 
os métodos que privilegiem a “Segurança do Paciente” (Patient Safety). A Universidade Estácio de Sá é pioneira nesta Metodologia sendo a única 
a ter um Laboratório de Habilidades e Simulação (LHS) atuante e integrado ao Projeto pedagógico, dentre os Cursos de Medicina da cidade do Rio 
de Janeiro. Com o avanço da tecnologia, os LHS estão bastante desenvolvidos, possibilitando a recriação de cenários reais em ambientes 
controlados de treinamento prático. Com isso, o estudante dos últimos anos do Curso de Medicina, que tem nas emergências dos hospitais seus 
primeiros locais de inserção profissional, tem a oportunidade de vivenciar ativamente os cenários de urgência e emergência. Este treinamento, 
ainda durante a graduação, atenua a insegurança habitual dos egressos minimiza possíveis erros quando estiverem assistindo os pacientes reais. 
Obketivou-se promover a elaboração de cenários para programação de Simulador de Paciente Real (robôs), criando um banco de dados amplo, 
para utilização em aulas curriculares de Urgência e Emergência dos estudantes do Curso de Medicina da Universidade Estácio de Sá.: Após a 
seleção de temas das situações mais recorrentes nos serviços de urgência e emergência, foi realizada uma revisão bibliográfica e elaboração de 
casos clínicos, fictícios ou vivenciados pelos autores em sua prática clínica. A sistematização destes cenários é feita com a criação de um modelo 
de script, chamado EsPASS (Estácio de Sá Center of Patient Safety and Simulation) Scenario Script, baseado no TuPASS (Tuebingen Center for 
Patient Safety and Simulation) Scenario Script (Dieckmann, P; Rall, M).  Em seguida, os cenários foram configurados no simulador SimMan®, 
disponível no LHS da Universidade Estácio de Sá e ajustes necessários foram feitos até que cada cenário esteja pronto para sua utilização nas 
aulas. Até a presente data o grupo produziu quatro cenário completos (edema agudo de pulmão, infarto do miocárdio, trauma de pelve e 
tamponamento cardíaco) e já iniciou sua utilização em aulas regulares de Emergência do 11º período do Curso de Medicina do Campus Arcos da 
Lapa. Utilizando a metodologia apresentada, foi possível a criação e utilização de cenários para o treinamento sistematizado de Urgência e 
Emergência no Curso Médico, com uso de tecnologia avançada. Sugerimos que o projeto tenha continuidade para que mais cenários sejam 
criados e catalogados, visando produzir um acervo completo de situações em emergência para viabilizar a efetiva inserção do ensino desta 
disciplina no currículo médico.
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RESUMO
Quando brinca, a criança está em constante processo de construção. Inicialmente, não escolhe seus brinquedos, brinca com seu corpo e assim vai 
aprendendo a se reconhecer como sujeito. Nesta época, dependente exclusivo do Outro e se constituindo a partir desta relação. Desde as suas 
origens, a criança está, pois, mergulhada no grande Outro, responsável por sua estruturação psíquica, que num primeiro tempo é a mãe, de quem 
é totalmente dependente para sua sobrevivência. Ao passo em que se socializa, percebe que lhe são exigidos padrões diferenciados de 
comportamentos. Essas distinções aparecem devido ao modo como as diferenças sexuais são compreendidas numa dada sociedade, num 
determinado grupo e em determinado contexto. Para melhor compreensão dos conceitos de masculino e feminino é necessário que extrapolar as 
fronteiras do biológico quando se refere apenas a caracteres sexuais primários e secundários e ultrapassemos o nível social. No nível sociológico, 
masculinidade e feminilidade não são apenas dados da natureza, mas um trabalho da cultura sobre esses dados, ou seja, são entidades reais, 
simbólicas e imaginárias. O aspecto biológico é apenas um dos constituintes, uma vez que entram em jogo, as representações mentais, não só das 
percepções inconscientes dos próprios pais, mas também a influência cultural do ambiente a que o indivíduo pertence. Para se definir uma 
posição sexuada há a necessidade de um suporte simbólico, desta maneira, os artifícios pubertários são importantes, porém não são suficientes 
para circunscrever tanto a posição masculina quanto a feminina. O presente estudo tem como proposta analisar a contribuição das brincadeiras 
na construção do masculino e do feminino na infância e qual o papel de pais e educadores nesta construção. A pesquisa foi realizada em uma 
Creche filantrópica da cidade do Crato, Ceará. A amostra foi constituída por 10 crianças regularmente matriculadas na instituição de ensino, com 
idade entre 2 e 5 anos que se encontravam em regime de semi-internato, ou seja, permaneciam durante todo o dia na instituição. Também foram 
incluídos na pesquisa, cinco educadores infantis e dez mães. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados a entrevista semi-
estruturada, dirigida a pais e educadores das crianças estudadas e a técnica do desenho-estória com tema que se constitui em um instrumento de 
investigação da personalidade que emprega, basicamente, desenhos livres associados a estórias, no contexto do diagnóstico psicológico. A 
pesquisa seguiu os princípios emanados da Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, atendendo às exigências éticas e científicas no 
que diz respeito aos direitos do ser humano. Constatou-se que, tanto pais quanto educadores, se mostram inseguros em relação ao brincar 
infantil, no que diz respeito ao uso dos brinquedos, sendo necessária uma maior compreensão a respeito da necessidade de liberdade por parte 
das crianças na construção da suas brincadeiras, uma vez que, a partir destas, assimilam a realidade que as cercam e externalizam as dificuldades 
do seu mundo interno. Através dos desenhos e relatos das crianças, foi possível compreender que a categorização dos brinquedos conforme o 
sexo são construções criadas pelos adultos que se disseminam nas práticas cotidianas junto à criança, mas que não tem significação para a 
mesma, no momento das brincadeiras, principalmente quando se trata de crianças bem pequenas. No entanto, ao passo em que se socializam, as 
crianças começam a perceber estas formas de categorização que são reproduzidas culturalmente e, muito cedo, os papéis sexuais são delineados. 
As crianças que são consideradas transgressoras, logo terão seus comportamentos modificados em face das convenções sociais que normatizam 
formas de ser específicas para meninos e meninas. Quanto ao brincar dos meninos com idade entre 3 e 5 anos, percebeu-se que, enquanto 
brincam, se apropriam de objetos fálicos, ou seja, aqueles que representam poder, tais como espadas, heróis, carros, enquanto que as meninas 
da mesma idade, demonstram maior relação com brinquedos que remetem a uma atividade mais passiva, como bonecas e casinha, levando-nos a 
refletir sobre as influências que estas crianças recebem das pessoas de maior significação em sua vida, como pais e professores.
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RESUMO
O livro “Literatura e Medicina: uma experiência de ensino” foi desenvolvido a partir de um projeto aprovado pela FAPERJ em março de 2012. O 
projeto teve como objetivo a criação de um espaço cultural dentro do curso de Medicina para ampliação da formação geral dos alunos e 
discussão de narrativas médicas como uma forma de criação de um sentido dentro do processo de adoecimento. O projeto também previa a 
elaboração de um livro em conjunto com os alunos. Esta iniciativa teve a participação de 4 professoras do curso de medicina, um professor de 

 artes dramálcas e uma professora de literatura.Para a produção do livro criou-se uma rolna de leitura de clássicos e composição de narralvas 
por todos os membros do grupo. Inicialmente foram lidos os livros: “Todo paciente tem uma história para contar” (Lisa Sanders), “A morte de Ivan 
Ilitch” (Leon Tolstoi), “Enfermaria no. 6” (Anton Tchekhov), “O alienista” (Machado de Assis) e “Um antropólogo em Marte” (Oliver Sachs) e ainda, 
capítulos dos livros “A sobrevivência dos mais doentes” (Sharon Moalem) e “Neonatologia além da UTIN” (Sylvia Porto) e o conto “Desgraça 
alheia” (Anton Tchekhov). Através de encontros quinzenais os professores e alunos discutiram os livros ou textos médicos lidos previamente ou 
assistiram a filmes com temas médicos também com posterior discussão. De forma a aumentar a interação entre os participantes e diminuir a 

 lmidez dos alunos. Durante os encontros também foram realizados exercícios orientados pelo professor de arte dramálca. Entre esses 
exercícios esteve a produção de um roteiro de documentário a partir de uma das histórias lidas. Os alunos escolheram a “História de Arthur” do 
livro “Neonatologia além da UTIN”.  Os alunos aprenderam a escrever uma “story line” para criação do roteiro, fizeram pequenas representações 
dos personagens a serem criados, elaboraram seus figurinos. Ao final dividiram-se em grupos para exercitarem diferentes formatos de 
representação da história: apresentação de slides, montagem de quebra-cabeça falado e teatro de sombras. Os exercícios para a criação do 
roteiro trouxeram dinamismo aos encontros, resultando em uma grande interação entre os participantes e na diminuição da timidez dos alunos. 
 

Com cerca de dois meses de projeto, os alunos foram orientados a escrever seus próprios textos: resenhas dos livros lidos, casos médicos vividos 
nos cenários hospitalares do curso e outras histórias. Para uma revisão gramatical e literária, a cada encontro um aluno era atendido em 
particular por uma professora de literatura participante do projeto. A edição do livro começou em outubro de 2013 e seu lançamento foi em abril 

 de 2014. A ampliação da formação geral dos alunos não é facilmente mensurável. Mas sabe-se por seus depoimentos pessoais que esse espaço 
trouxe muitos ganhos para cada um dos participantes. Este projeto teve um caráter transformador e permitiu aos alunos obter um novo olhar 
sobre seu pensar e agir. O espaço cultural pretendido foi criado em no curso de Medicina e continuará com novas propostas e outros alunos.
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RESUMO
 

A partir da apresentação do perfil do egresso recomendado pelas DCNs aos alunos que iniciam Internato, promover reflexão sobre o treinamento 
  em serviço, voltado para alcançar o perfil recomendado.Relato de Experiência1. Três professoras e 50 alunos do 10º período curso médico, em 

fevereiro de 2013 participaram das atividades: “Bola no Centro”; Guiar e ser Guiado” que fazem conexão com a prática em serviço, E 
apresentaram trechos de filmes sobre métodos pedagógicos: “Patch Adams, tradicional; “Roda de Fogo”, tecnicista/comportamentalista; “Sorriso 

 da Monalisa”, crílco-reflexivo. 2. Após cada uma das alvidades,em subgrupos, os alunos reflelram, disculram, escreveram observações e 
 analogias da prálca médica em serviço e apresentaram o disculdo ao grupo.Resultados: Observou-se resistência às alvidades, principalmente à 

escrita das observações/reflexões. Alguns alunos verbalizaram “a essa altura do curso estamos aqui para fazer joguinhos”. No “Bola no Centro”, 
identificaram a bola como: ora paciente, ora aluno, necessitando ser cuidada para não cair/quebrar. Em “Guiar e ser Guiado”, alternaram 
posições de guia/guiado, interpretando-as como: preceptor/interno aluno; interno assistente/paciente, percebendo as dificuldades e 
necessidades de cada posição. Em “Patch Adams, relataram ausência de espaço para diálogo/contestação. Em “Roda de Fogo”, observaram 
superficialidade, aprendizado limitado, útil apenas para aperfeiçoar habilidades práticas, procedimentos. Em “Sorriso da Monalisa, apontaram 
estímulo à crítica, reflexão, autonomia, elementos necessários ao perfil do egresso recomendado. Ao final identificaram algumas palavras 

 essenciais: cuidado, acolhimento, integralidade e autonomia.Conclusões: os alunos consideraram de menor importância as alvidades de 
reflexões éticas, humanistas, de responsabilidade social e cidadania. Apesar dessa percepção conseguiram participar e refletir sobre as atividades 

 propostas. Recomendações: são necessárias prálcas pedagógicas que propiciem reflexão, incluídas longitudinalmente nas disciplinas 
curriculares, objetivando alcançar o perfil do egresso médico recomendado pelas DCNs.
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RESUMO
A literatura em Medicina Veterinária sobre histologia é muito escassa, havendo a necessidade da utilização de livros de histologia humana para o 
estudo desta disciplina. Porém,  existem assuntos específicos da medicina veterinária que não são abordados em livros de histologia humana, 
ficando a situação ainda mais grave quando tenta-se estudar a histologia de animais silvestres. Objetiva-se disponibilizar aos estudantes de 
Medicina Veterinária, profissionais e curiosos fotomicrografias citológicas e histológicas de animais domésticos e silvestres. Foram feitas 
fotomicrografias de lâminas dos diferentes órgãos de animais,  já existentes no curso de Medicina Veterinária da Unesa utilizadas para ensino.  Na 
Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estácio de Sá, encontra-se o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), uma clínica 
veterinária que atende animais trazidos de todo o Estado do Rio de Janeiro. Animais enfermos são trazidos ao CRAS pelo corpo de bombeiros e 
outros órgãos de proteção animal, o CRAS não aceita, no entanto, animais exóticos ou nativos recebidos de criadouros ou lojas de 
comercialização de animais silvestres. Infelizmente, muitos desses animais chegam muito enfermos à clínica e não sobrevivem. Nesse momento, 
quando morrem de  maneira natural foram doados ao projeto. Portanto, nenhum sacrifício animal foi feito para a execução do Atlas Digital de 
Citologia e Histologia animal.  Uma vez obtidos os órgãos foram processados histologicamente, e as lâminas foram fotomicrografadas. Em seguida 
as fotomicrografias destes animais e das coleções de lâminas da disciplina de histologia veterinária foram processadas e slides dos tecidos e 
órgãos foram confeccionados. O Atlas Digital de Citologia e Histologia Animal consta de imagens histológicas de qualidade de todos os tecidos  e 
sistemas animais. Fundamentos teóricos com as principais características teciduais foram confeccionados e artigos científicos relacionados com 
assuntos abordados serão disponibilizados em um site vinculado a Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estácio de Sá.
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RESUMO
Com a crescente preocupação sobre a produção de resíduos sólidos e a também crescente criação de animais de companhia nos ambientes 
urbanos, um assunto que merece destaque é o correto despejo de dejetos animais. Sabe-se que os proprietários usam como recurso principal o 
descarte junto a resíduos sólidos produzidos no ambiente doméstico. Tal prática pode contribuir para a manutenção de formas patogênicas 
capazes de produzir doenças assim como servir de substrato para o desenvolvimento de moscas. O presente estudo teve como intenção 
determinar a eficácia da cal hidratada no tratamento das fezes caninas, para diminuição da população de moscas. Foram coletadas amostras de 
fezes de cães adquiridas de uma criação doméstica. As amostras foram  acondicionadas em sacos plásticos totalizando dois quilos de dejeto 
canino. Para o delineamento da pesquisa, foram instituídos dois grupos P e B separados pela coloração dos sacos plásticos (brancos e pretos). 
Para cada grupo de sacos, o material foi distribuído em amostras de 250 gramas de dejeto canino, pesados em balança doméstica. Após a 
separação, foram totalizados oito sacos, quatro pretos e quatro brancos, sendo estes dois grupos subdivididos pelo tratamento qualitativo e 
quantitativo de cal hidratada no dejeto canino. Desta forma os grupos foram identificados como P(I), P(II), P(III) e P(IV); e B(I), B(II), B(III) e B(IV). O 
padrão para esta separação foi a proporção de cal hidratada acrescentada no volume de dejeto canino, cada grupo I, II e III receberam 10%, 25% e 
50%, respectivamente de cal hidratada e o grupo IV representou o controle (sem adição da cal hidratada).  A avaliação foi feita por observação 
visual quanto à presença ou ausência de larvas, no sétimo, décimo quinto e trigésimo segundo dia, a partir da data de coleta. No final do 
experimento, apenas o grupo B(III) apresentou 100% de eficácia. O grupo P (III)  obteve uma significativa diminuição em relação ao controle (P IV) 
e os grupos P(II) e B(II) também apresentaram diminuição de produção de larvas em relação aos controles (P IV e B IV). As amostras 
acondicionadas em sacos pretos produziram maior quantidade de larvas, em relação às dos sacos brancos. Este trabalho demonstrou que 
dependendo da quantidade, a cal hidratada é eficaz no tratamento das fezes caninas, podendo contribuir para controle populacional de moscas.
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RESUMO
A ararajuba (Guaroba guarouba) é um psitacídeo de médio porte encontrado principalmente nos Estados do Maranhão, Pará, Mato Grosso e 
Rondônia.  Trata-se de uma espécie globalmente ameaçada de extinção devido à perda acelerada do seu habitat. Além disso, é cobiçada por 
comerciantes. Durante muitos anos vem sendo utilizados exames laboratoriais com o objetivo de contribuir na avaliação e acompanhamento 
clínicos de animais domésticos e silvestres, sendo que neste último caso, devido à grande dificuldade em se obter grupos mantidos sob as 
mesmas condições e a grande diversidade de espécies, a definição dos valores referenciais é um dos maiores desafios encontrados pelos 
patologistas veterinários. Muitos dos valores de referência para exames laboratoriais utilizados no Brasil para psitacídeos são aqueles 
estabelecidos em outros países, onde o clima, a região, a nutrição e o manejo são diferentes, acarretando erros na interpretação dos resultados 
obtidos. A determinação da glicemia é um meio eficaz de avaliar o metabolismo energético das aves, e muitas vezes, é um parâmetro bioquímico 
capaz de estabelecer diagnósticos de enfermidades metabólicas. Aparelhos como os glicosímetros utilizam apenas uma gota para determinação 
da glicemia, o que é de grande valia para o uso em aves pequenas e também em aves debilitadas onde o volume coletado não pode interferir no 
estado geral das aves, portanto, para a dosagem de glicose, utiliza-se um menor volume de sangue. A glicose é requerida continuamente como 
fonte de energia por todas as células do corpo e deve ser mantida em nível adequado no plasma.  Para os períodos de jejum, o organismo animal 
mantém a glicemia principalmente por conversão de glicogênio hepático, com algum derivado de não carboidrato (gliconeogênese hepática).  
Durante o jejum, a glicose é derivada da quebra de gordura e mobilização das proteínas, que resulta na perda de peso corporal, evidenciando a 
redução do músculo peitoral. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a glicemia em ararajubas (Guaroba guarouba) como forma de contribuir 
no estabelecimento de valores referenciais para a referida espécie mantidas em condições de cativeiro e dessa forma, disponibilizar um 
parâmetro laboratorial para monitorar o estado de saúde desses animais. Foram utilizadas 20 aves da espécie  Guarouba guarouba,  de criação 
doméstica, de ambos os sexos, provenientes da Fazenda Santa Maria, localizada em Vassouras (RJ), clinicamente saudáveis, sem histórico ou 
sinais de alterações patológicas, em bom estado nutricional, alimentadas ad libitum com dieta composta de frutas tropicais e ração para 
psitacídeos,  e sem jejum prévio.  Foi realizada a coleta utilizando-se de contenção física dos animais e as coletas foram realizadas entre dez horas 
e 12 horas da manhã. As aves foram devidamente identificadas através da leitura de microchip. Em seguida, procedeu-se a coleta de 
aproximadamente 1 a 2 gotas de sangue, por venopunção da veia basílica para a determinação da glicemia com o glicosímetro Accu-check, que 
foi realizada logo após a coleta.  Os valores médios, desvio-padrão, valores mínimos e máximos para a glicemia das ararajubas utilizadas no 
presente estudo, foram respectivamente 178,3 mg/dL; 26,8mg/dL; 84 mg/dL e 219 mg/dL. Ao realizar o cálculo do teste “t” de Student, a fim de 
comparar a média do resultado da glicemia com a média dos resultados observados em alguns trabalhos científicos disponíveis na literatura 
consultada, foi possível constatar diferença significativa entre os resultados, com nível de significância de 1%, nos valores da média entre as 
populações comparadas. Para que a glicemia seja um parâmetro bioquímico capaz de ser empregado como “ferramenta” de apoio diagnóstico, é 
importante a determinação de valores referenciais em ararajubas mantidas em cativeiro, de acordo com o manejo e a região, uma vez que, tais 
variáveis podem influenciar de forma significativa os resultados observados.
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RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo avaliar e demonstrar a existência de deficiência na formação, durante o período de graduação, de 
profissionais Médicos Veterinários no tocante ao conhecimento do Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (GRSS). Dentre as profissões 
da área de saúde, aquela capaz de gerar a maior diversidade de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) é a Medicina Veterinária. Estes resíduos, 
quando não devidamente segregados, acondicionados, identificados, armazenados, tratados, transportados e corretamente destinados, acabam 
por gerar riscos e danos à saúde pública, à saúde do trabalhador e ao meio ambiente. A aquisição de tais conhecimentos deve, então, fazer parte 
do processo de formação de tais profissionais. A metodologia aplicada ao estudo foi a de construção de um questionário de autopreenchimento 
aplicado a uma amostra constituída por dois grupos. O grupo 1 representado por alunos ingressantes (de primeiro e segundo períodos) e o grupo 
2 representado por alunos concluintes (nono e décimo períodos) de duas Instituições Privadas do Estado do Rio de Janeiro e que oferecem curso 
de graduação em medicina veterinária. O questionário aborda temas como definição de RSS, noções e principais funções de um Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, identificação de estabelecimentos geradores, conhecimento dos órgãos relacionados a 
legislação e fiscalização dos RSS bem como noções das fases de segregação e destinação dos resíduos em questão. Os resultados obtidos pelas 
respostas são analisados quantitativamente através da mensuração do percentual de ganho de conhecimento ─ entre os alunos ingressantes e os 
concluintes. As análises qualitativas são realizadas pelo estabelecimento de coeficiente de Dominância e pela análise dos fatores de risco pela 
medida de associação do tipo Odds Ratio. Mesmo não estando a coleta da amostra concluída, a análise parcial de dados já obtidos demonstrou 
que a maior parte dos alunos do grupo 2 (62,1%) sabem apontar a correta definição para RSS. No grupo 1 este percentual é de apenas 21,5%. A 
análise de associação (Odds Ratio) indica um valor relativamente alto com OR = 5,96. Porém, 93,1% dos alunos do grupo 2 não sabem como 
segregar corretamente seringas a agulhas utilizadas. Quando avaliado o fator de risco através da análise de associação (com o grupo 1), esta 
revelou valor OR=0,1 o que indica uma mínima chance de ocorrência do evento. Outro resultado parcial observado foi quanto à correta 
identificação do número de classes de RSS. No grupo 2 , 82,7% dos alunos desconhece as diferentes classes de RSS, já no grupo 1 este valor chega 
a 83%. O OR para este aspecto é apresentou valor de 1,02,  o que indica pequena chance de ocorrência do evento. Apesar de parciais estes 
resultados indicam uma deficiência de conhecimento dos alunos do grupo 2 no tocante ao assunto. Estes, entretanto, estão prestes a ingressar no 
mercado de trabalho e com isto passarem a fazer parte do sistema gerador de RSS, mas com conhecimentos limitados, principalmente, como até 
agora observado, na fase de segregação dos RSS. Falhas nesta fase são as principais responsáveis por descarte inadequado que culmina por 
colocar em risco o meio ambiente, a saúde pública e a do trabalhador.
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RESUMO
A Parvovirose é uma doença infecto-contagiosa, causada por um vírus da família Parvoviridae, subfamília Parvovirinae, sendo o vírus de tamanho 
pequeno (20 a 25 nm), esférico, não envelopado, contendo capsídeos icosaédricos e com uma molécula de DNA linear fita simples como genoma. 
Tem uma grande capacidade de resistência no ambiente. Infecções naturais têm sido descritas em cães domésticos (Canis familiaris), cães-do-
mato (Speothos venaticus), coiotes (Canis iatrans), lobinhos (Cerdocyon thous) e lobos-guarás (Chrysocyon brachyurus). O vírus é transmitido pela 
eliminação fecal e a porta de entrada é a via oral, mas pode ocorrer a infecção pelas vias oronasal, nasal e pela inoculação intramuscular, 
intravenosa e subcutânea. A disseminação da doença ocorre mais pela persistência do vírus no ambiente do que em portadores assintomáticos. O 
quadro de enterite aguda pode surgir em cães de qualquer raça, idade e sexo, porém, existem fatores que predispõem à ocorrência de quadros 
clínicos mais graves, como a idade do animal que geralmente é até seis meses, existência de estresse, composição genética (com variações de 
susceptibilidade para diferentes raças), infecções concomitantes devido à parasitas intestinais ou bactérias, estado vacinal, magnitude e duração 
do estado de viremia. O diagnóstico laboratorial do parvovírus canino pode ser realizado pela detecção do vírus nas fezes, vômitos ou em tecidos 
“post-mortem”. O teste mais viável para o clinico, é o teste de ELISA, por ser rápido, eficiente e de baixo custo. Os resultados dos exames 
laboratoriais são de grande valia para o acompanhamento clínico e prognóstico do paciente. No leucograma pode ser constatada leucopenia, de 
intensidade proporcional à gravidade e ao estágio da doença, linfopenia e neutropenia. E sendo assim, a presença de leucopenia e neutropenia 
podem ser um indicativo da severidade do comprometimento intestinal, sugerindo mau prognóstico. Uma vez que a leucopenia é observada nos 
estádios iniciais da parvovirose canina, a dosagem das Proteínas de Fase Aguda pode permitir a avaliação do processo inflamatório. Foram 
utilizados para o presente estudo 06 cães sem distinção de raça, idade ou sexo, atendidos na Policlínica-Escola de Veterinária da Universidade 
Estácio de Sá, campus Vargem Pequena – R.J com diagnóstico de parvovirose confirmado através do exame de ELISA pelo kit da Bioeasy, para 
pesquisa de antígeno. Após a confirmação do diagnóstico, foram coletados por venopunção da femural ou braquial, através do uso de agulhas 
(25x7mm) e seringas, aproximadamente 10 mL de sangue, sendo divididos em duas alíquotas: aproximadamente 5 mL foram acondicionados em 
tubos de vacutainer contendo EDTA (ácido etileno diaminotetracético de potássio), para a realização do leucograma e o restante foi 
acondicionado em tubos de vacuntainer sem anticoagulante, a fim de se obter, após centrifugação a 2000 rpm por 5 minutos, o soro, o qual foi 
utilizado para as determinações bioquímicas de poteinograma e da eletroforese proteica, utilizando-se respectivamente os Kits comerciais da 
Labtest e fitas de agarose coradas com o Amido Black e lidas em densitômetro (CELM).  Analisando os resultados do proteinograma encontrados 
nos cães do presente estudo, observou-se hipoalbuminemia com hipoglobulinemia, com diminuição de todas as frações globulínicas na 
eletroforese, com exceção da fração alfa-2 que apresentou valor médio normal. Como os animais utilizados no presente trabalho apresentavam 
quadros clínicos de gastroenterite hemorrágica, tais resultados podem estar ocorrendo em virtude da perda da integridade da mucosa intestinal 
pela agressão provocada pelo vírus causando perda proteica, concordando com a maioria dos relatos descritos na literatura consultada. Sendo 
assim, nas condições do presente estudo, o uso do proteinograma como exame laboratorial complementar para a determinação do estado 
inflamatório não pode ser definido como um bom parâmetro a ser empregado pelo clínico veterinário.
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RESUMO
A relação entre o homem e os animais tem se intensificado ganhando novas abordagens e utilizações, e nela os animais tornaram-se cada vez 
mais dependentes. Considerando a realidade atual, o ritmo e o estilo de vida dinâmico das pessoas vêm permitindo um crescente incremento no 
mercado de pets não convencionais (animais silvestres). Os quelônios terrestres (jabutis) se encaixam perfeitamente nesse perfil, e por isso, 
diversos jabutis estão hoje sob posse ilegal de proprietários que, muitas vezes, não possuem correta instrução sobre seu manejo e, aqueles 
regatados e encaminhados para os centros de reabilitação, muitas vezes, passam a viver em recintos superpopulosos propiciando o aparecimento 
de doenças e disseminação de patógenos que esses animais possam vir a albergar. Nesse trabalho objetivou-se investigar e comparar as 
condições de manejo dos quelônios residentes em ambiente doméstico e em centro de reabilitação, assim como investigar a fauna helmíntica 
associada a esses animais. METODOLOGIA: Inicialmente um documento autorizando a coleta do material biológico (fezes) foi aplicado aos 
proprietários de quelônios terrestres intradomiciliados. O trabalho foi desenvolvido no mês de março de 2014 apartir de informações obtidas por 
entrevista com responsáveis pelos jabutis, e pela coleta das amostras fecais realizada nos locais de moradia dos quelônios terrícolas. As amostras 
foram coletadas de forma aleatória, e no Laboratório de Patologia Clínica e Parasitologia da Universidade Estácio de Sá (UNESA), foi realizado o 
exame coproparasitológico através das técnicas de Willis (método de flutuação em solução saturada) e de Hoffman (método de sedimentação 
espontânea).  A observação das formas parasitárias foi realizada em microscópio óptico, utilizando as objetivas de 4X, 10x e 40x. RESULTADOS: 
Considerando informações obtidas através da resposta dos questionários pelos responsáveis, esses animais têm o seu comportamento natural 
alterado a todo o momento seja em domicilio e/ ou em centros de reintrodução/ reabilitação. Nota-se que os jabutis de ambiente domiciliar, são 
obrigados a conviver com outras espécies animais. Poucos são os tutores que se preocupam em obter informações sobre sua biologia e tão pouco 
sabem que esses animais apesar de terem uma vida longeva necessitam de cuidados especiais e de atendimento médico veterinário. Outro 
agravante é o manejo e a criação inadequada. Neste contexto, a dieta oferecida geralmente não é a recomendada tampouco balanceada, sendo 
oferecido com maior frequência alimentos como alface, restos de refeições e cascas de legumes. Esses são geralmente apoiados sobre o solo sem 
uso de comedouros, e assim, o alimento fornecido pode vir a misturar-se aos dejetos produzidos pelos animais. Restos de alimentos disponíveis 
no ambiente tornam-se um atrativo para artrópodes (insetos) sinantrópicos, roedores, pombos e estimulam proliferação de microrganismos 
aumentando possibilidade de veiculação de agentes patogênicos. Em decorrência da superlotação e consequente ausência de espaço físico, os 
animais cativos oriundos de centros de reabilitação/reintrodução, não tem a Densidade máxima de Ocupação (DO) e seu individualismo 
respeitados. Essa realidade resulta em intimidação social, e, devido ao estresse, aumenta a chance de desenvolvimento de enfermidades. Na 
análise coproparasitológica foram identificados ovos de helmintos do filo Platyhelminthes, classes Trematoda e Cestoda, e do filo 
Nemathelminthes, classe Nematoda, assim como oocistos de protozoários Sarcodina. Visto que fatores como ineficiente manejo alimentar na 
criação dos quelônios terrestres associados às insipientes condições sanitárias, causam um grande impacto na saúde desses animais tornando-os 
permanentemente vulneráveis a infecções e transmissão de agentes patogênicos, concluiu-se que mais atenção ao manejo e saúde desses 
animais deve ser dispensada por veterinários e proprietários.
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RESUMO
O ato de deglutir é um processo que engloba três fases: oral, faríngea e esofágica, sendo assim, a disfagia pode ser uma alteração em uma ou 
mais destas fases levando a dificuldade em deglutir o alimento. Ocorrências como desnutrição e a desidratação são comuns na disfagia, em 
destaque, as complicações pulmonares devido ao risco de aspiração especialmente pela dificuldade de ingerir líquidos e/ou sólidos. Os pacientes 
portadores de disfagia podem apresentar risco nutricional necessitando de acompanhamento e assistência nutricional constante. Indivíduos com 
disfagia necessitam de uma dieta onde se exclui alguns alimentos e se modifica a textura de outros. A fécula de mandioca é um amido 
proveniente da raiz brasileira conhecida como mandioca. Excelente fonte de carboidratos e não contem glúten. Possui quantidade mínima de 
gordura (0,02g em 100g), sendo ideal para pessoas com problemas de doenças pancreáticas e biliares ou que necessitam de uma dieta 
hipolipídica. O objetivo deste trabalho foi testar a aceitabilidade de uma preparação espessada com fécula de mandioca em pessoas com disfagia 
e que ingerem apenas alimentos. O estudo foi desenvolvido na Fundação Catarinense de Educação Especial (FCEE), situada em São José/SC no 
período de novembro de 2013 com os integrantes do Centro de Educação e Vivência (CEVI) com idade acima de 15 anos. Dentre os 30 usuários 
que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) autorizados pelos pais e/ou responsáveis, apenas 18 compareceram no dia 
do teste. Na preparação foi utilizada a fruta morango (orgânico), iogurte natural e como espessante a fécula de mandioca. Após a higienização 
dos morangos, os mesmos foram mixados com água mineral formando-se um suco. Este suco foi adicionado a uma panela junto com o açúcar e a 
fécula de mandioca e colocado para ferver, mexendo sempre para não formar grumos, até encontrar o “ponto” de pudim. Depois de morno foi 
adicionado o iogurte ao restante dos ingredientes e armazenado na geladeira até o momento da distribuição. A definição da medida caseira foi 
definida com uma concha média cheia (120g), servida em prato de inox ou caneca de plástico. O rendimento total da preparação foi mensurado 
em balança e descontado o valor do recipiente. Para verificar a aceitabilidade do alimento preparado, utilizou-se a fórmula do Índice de 
Aceitabilidade (IA) = [merenda preparada - (sobra limpa + resto)] x 100 / (merenda preparada - sobra limpa), resultando em IA de 83,3%, um bom 
resultado considerando que na literatura o valor mínimo aceitável é de 80%. Os cálculos foram realizados através do programa Microsoft Office 
Excel®. Através da Ficha Técnica de Preparação (FTP) foi possível quantificar os ingredientes e analisar o valor calórico atribuído a cada porção, 
além dos valores dos macronutrientes e sódio, permitindo assim definir o valor nutricional da refeição, apresentando na porção (120g) um valor 
calórico de 141,7 kcal, 2,7%, de carboidratos, 0,22% de proteínas, 0,42% de lipídios, 0% de gorduras trans, 1,67g de fibras e 29,28 mg  de sódio. 
Conclui-se neste estudo que o alimento foi considerado saudável quanto aos aspectos nutricionais, além de apresentar um índice de 
aceitabilidade satisfatório. Porém, há muito a ser feito e estudado para aprimorar ainda mais a consistência, sabor e odor dos alimentos, 
buscando alternativas para que se obtenham resultados adequados e específicos para cada caso, utilizando ingredientes naturais e saudáveis.
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RESUMO
O presente trabalho teve como objetivo identificar as preferências alimentares de escolares, em relação aos alimentos fornecidos gratuitamente 
pelo Programa de Alimentação Escolar (PNAE) e os alimentos comercializados na cantina. A pesquisa foi realizada no Instituto Estadual de 
Educação, escola pública localizada no município de Florianópolis, no primeiro semestre do ano de 2014. Este estudo seguiu as normas 
regulamentadoras de pesquisa com seres humanos do Conselho Nacional de Saúde (CNS) número 196/96. A amostra foi composta por 52 crianças 
com idade de 10 a 15 anos regularmente matriculadas no sexto ano do ensino fundamental. A escolha da escola se deu por ser uma das maiores 
escolas no município de Florianópolis e pelo fato de estar localizada em uma região central de fácil acesso, e por ser a única escola no município 
ainda com cantinas dentro do ambiente escolar. A escolha das turmas foi feita por amostragem intencional. Devido à idade dos participantes foi 
encaminhado através de bilhetes na agenda escolar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE)  para os pais assinar, e assim autorizaram 
seus filhos a participarem da pesquisa, somente participaram as crianças que estavam munidas do TCLE assinados pelos pais, já assim 
caracterizando um critério de exclusão. Para identificar o consumo e preferência sobre os alimentos foi utilizado questionário adaptado de 
Maestro (2002), com 16 perguntas fechadas e 1 pergunta aberta, com relação à alimentação escolar e alimentos comercializados na cantina da 
escola, perguntas relacionadas às preferências, consumo diário, identificação de alimentos consumidos e avaliação sobre os aspectos sensoriais. A 
coleta de dados foi realizada em um único dia, onde foi aplicado o questionário com os estudantes que estavam presentes em sala de aula e que 
apresentaram o TCLE assinados pelos pais. O questionário foi respondido pelos próprios alunos com duração média de 15 minutos, sobe 
supervisão da professora de cada turma, que foi orientada a não interferir nas respostas, mas sim facilitar a livre expressão das crianças, 
esclarecendo que não se trata de prova curricular e sim de uma pesquisa onde a participação era voluntária. Após o preenchimento os 
questionários foram recolhidos pelas professoras e entregues imediatamente para a pesquisadora. Após a coleta de dados, foi construído um 
banco de dados no programa Microsoft Excel (modelo 2007), tendo por base as respostas dos escolares em relação à alimentação escolar e os 
alimentos comercializados na cantina de acordo com: preferência, número de vezes que consome na semana, motivos para o não consumo, tipos 
de alimentos adquiridos na cantina e opinião sobre características sensoriais dos dois tipos de alimentação. Os resultados mostram que mais da 
metade da amostra (51,9%) de fato não consome a alimentação escolar, sendo que quando comparamos os dois tipos de alimentação o mais 
consumido durante a semana são os alimentos comercializados na cantina. Quando questionados sobre a preferência 86,5% dos escolares 
escolheram os alimentos comercializados na cantina, e dentre os alimentos mais consumidos estão salgadinhos “tipo caseiro” (82,7%), sucos 
artificiais (51,9%) e pão de queijo (25,0%). O baixo consumo da alimentação fornecida pelo PNAE pode estar relacionado às características 
sensorias inadequadas referidas pelos escolares, apenas 17,3% consideram que a alimentação escolar tem boa aparência, 48,1% da afirmaram 
que o sabor é adequado, porcentagens relativamente baixas quando comparada aos alimentos da cantina. Com os resultados obtidos pode se 
concluir que a preferência dos escolares recai sobre os alimentos comercializados na cantina, e por consequência um menor consumo dos 
alimentos oferecidos pelo PNAE, sendo imprescindível a intervenção de profissionais capacitados, visando melhorias na alimentação fornecida 
pelo PNAE e reeducação alimentar dos escolares por meio de educação nutricional.
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RESUMO
A mídia contribui para o aumento da obesidade infantil, devido às propagandas apresentadas na televisão que influenciam e estimulam o 
consumo de alimentos gordurosos e sem valor nutricional. A obesidade é uma doença crônica e multifatorial que vem se caracterizando como 
uma epidemia mundial, aonde a mídia e a indústria de alimentos vêm tendo uma grande participação no agravo da mesma, devido ao estímulo e 
da produção abundante de alimentos práticos e saborosos, mas com grandes quantidades de açúcar, sódio e gorduras. Existem evidências de que 
a publicidade, num curto prazo de tempo, influencia o consumo semanal e até diário das crianças, em relação a alimentos e bebidas com alto 
valor calórico e baixo teor nutritivo. A publicidade não está apenas na televisão e nos intervalos comerciais da programação infantil - está em 
todos os espaços, todo o tempo. As crianças brasileiras têm sido bombardeadas pela comunicação de mercado dentro e fora de casa, nas escolas, 
nos parques, nas praças, na internet, no cinema e também na televisão, nos intervalos comerciais e na própria programação em ações de 
merchandising que, por se misturarem tanto com o conteúdo da programação, em alguns casos, são chamadas de “merchantainment”.A 
metodologia utilizada foi uma análise descritiva e exploratória com abordagem qualitativa, através da Revista Recreio, uma edição do Grupo Abril, 
onde foram analisadas um total de 53 edições publicadas entre 05 de Janeiro a 30 agosto de 2012. Destas 53 edições, foi encontrado um total de 
83 peças publicitárias, e destas, 35 peças eram relacionadas a alimentos ou bebidas, todos industrializados. Em 16 dessas edições não houve 
qualquer tipo de propaganda relacionada a produtos alimentícios. Percebemos a partir das análises das propagandas algumas das estratégias 
dirigidas especialmente para o público infantil utilizando personagens, fantasias, brindes e/ou merchantaiment. Conclui-se que as mensagens 
demonstradas são de grande importância para o consumo indevido de alimentos industrializados com alto teor de gordura total, gordura 
saturada, açúcar e sal, atraindo os consumidores pela identificação aos personagens e contextos, e culpabilizando apenas os pais pela presença da 
obesidade ou outras doenças crônicas não transmissíveis. Essa situação tem gerado muitas discussões em torno da necessidade de algum tipo de 
controle ou mesmo proibição desse tipo de anúncio que depende de várias outras questões de ordem social, econômica, política, etc. A 
diminuição desses índices não pode ser alcançada por meio de ações isoladas. O fato é que a criança pode não ter mais acesso a esse tipo de 
propaganda, mas a proibição da publicidade infantil de modo isolado não garante que ela não tenha o alimento disponível na própria casa, por 
hábitos de seus pais, que ela compre na cantina da escola, por meio dos amigos, dentre outros.
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RESUMO
A implantação da alimentação escolar tem como objetivo melhorar as condições nutricionais dos estudantes. No Brasil foi implantado o Plano 
Nacional da Alimentação Escolar (PNAE), com o intuito de padronizar a qualidade da alimentação oferecida em relação às necessidades 
energéticas das crianças. Este trabalho propõe avaliar a composição de macro e micronutrientes na composição da alimentação escolar, de uma 
escola pública no município de São José – Santa Catarina, e comparar os cardápios propostos com o preconizado pelo PNAE. A escola fornece 5 
refeições por dia para alunos que estudam em período integral. O desenho da pesquisa adotado é de caráter descritivo, onde foi realizado um 
tabelamento de todos os alimentos oferecidos diariamente para as crianças, lançados através de um programa de software AVANUTRI para 
identificação da quantidade diária energética, fibras e dos macro e micronutrientes. O acompanhamento foi feito durante 30 dias, totalizando 19 
cardápios oferecidos aos escolares, entre 06 e 10 anos. Foi considerado inadequado os valores que fugiram a referencia de 90% a 110% conforme 
DRI (2002). A análise estatística consistirá na porcentagem de adequação energética, fibras, macro e micronutrientes do cardápio comparado ao 
recomendado pelo PNAE para crianças dessa faixa etária. Nota-se que todos os cardápios avaliados neste estudo apresentaram alguma 
inadequação para os macronutrientes, tanto por déficit quanto por excesso. Sendo que,  52,63% dos dias avaliados, estavam inadequados em 
relação ao carboidrato; 89,47% para proteínas,  inadequados por excesso proteico e 78,95% inadequado em relação aos lipídios. Quanto à energia 
fornecida, 57,90% dos cardápios avaliados atenderam as recomendações nutricionais propostas pelo FNDE.  A média de fibras ofertada nos 
cardápios foi de 5,92%, tornando-se muito inadequada conforme os parâmetros recomendados pelo programa do FNDE. Ao avaliar o cardápio 
nota-se a ausência de produtos integrais, e que apesar de dispor no cardápio a oferta de frutas/verduras, a quantidade fica inadequada conforme 
as recomendações do programa. Os micronutrientes como a Vitamina A, Vitamina C, Cálcio, Ferro e Magnésio ficaram 100% inadequados.  
Constatou-se que a alimentação ofertada na escola não atente 100% das recomendações nutricionais dos dias analisados, de acordo com as 
recomendações do PNAE, seja por déficit ou excesso para todos os nutrientes avaliados.
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RESUMO
O Jiu Jitsu é uma arte marcial que cresceu muito nos últimos anos, tinha como objetivo defesa pessoal e hoje é considerado um esporte, onde as 
pessoas adotam como um estilo de vida. É uma modalidade esportiva caracterizada por esforços intermitentes, onde são usadas grandes 
quantidades de energia. Dentro disso, esse estudo teve como objetivo avaliar o consumo de suplementos alimentares entre os atletas 
correlacionando com a falta de orientação adequada para a mesma. A amostra deste estudo avaliou 50 lutadores de Jiu-Jitsu da academia 
Funcional Sports de Florianópolis, Santa Catarina. Os lutadores que aceitaram participar da pesquisa preencheram voluntariamente o questionário 
e o Termo de consentimento livre e esclarecido. Foram observadas na execução do estudo as recomendações da Resolução Federal nº 196 do 
Conselho Nacional de Saúde de 10 de Outubro de 1996. Para coleta dos dados,  foi utilizado um questionário com seis perguntas abertas, 
previamente validadas. As variáveis mensuradas foram idade, tempo de prática de atividade física, e suplementos alimentares (utilização, qual 
tipo e indicação). A coleta de dados aconteceu nos meses de abril e maio de 2014. As informações foram analisadas através da estatística 
descritiva da distribuição de frequência, além de uma análise quantitativa dos dados, utilizando-se o programa Microsoft Excel 2010. A faixa etária 
dos avaliados ficou entre 16 a 46 anos,  sendo a faixa etária predominante entre 26 e 35 anos (50%). Isso demonstra que nessa arte marcial o 
ingresso do atleta é tardio, porém nota-se um grande período de adesão ao esporte. Observa-se que 86% dos atletas já praticavam algum tipo de 
atividade física há mais de cinco anos, apontando que a maioria dos esportistas já eram fisicamente ativos, adotando o Jiu Jitsu como estilo de 
vida. O tempo de prática de atividade física dos atletas no Jiu Jitsu é em média de 5 a 13 anos, estando eles entre as graduações nas as faixas 
marrons, roxas e pretas, o que ressalta a idade e o tempo de atividade física. Os resultados apontaram que 80% da amostra já utilizou ou ainda 
utiliza suplementos alimentares, sendo os a base de proteínas os mais utilizados, com 97%. Porém 60% atletas que já fizeram ou fazem o uso 
dessas substâncias, não tiveram indicação de profissionais aptos para a recomendação. Esses resultados permitiram concluir que o Jiu Jitsu é mais 
uma, das tantas modalidades onde existe um alto consumo de suplementos alimentares sem orientação de profissionais capacitados, mostrando 
a necessidade e importância de um acompanhamento nutricional juntamente com uma equipe técnica, a fim de gerar o conhecimento nutricional 
necessário, além de permitir que o consumo de suplementos, quando necessário, seja feito com o respaldo técnico adequado.
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RESUMO
A obesidade é considerada uma doença crônica não-transmissível (DCNT) que, epidemiologicamente, mais cresce em todo o mundo. Pode ser 
definida, de uma maneira simplificada, como o acúmulo excessivo de gordura corporal em tal extensão que acarreta prejuízos à saúde dos 
indivíduos. O conhecimento de hábitos alimentares saudáveis e noções de nutrição são importantes para saúde e qualidade de vida. Neste 
trabalho é discutido o valor nutricional de dietas publicadas em revistas não científicas destinadas ao publico feminino, editado pelas revistas do 
grupo da Editora Abril Viva Mais! e Sou Mais Eu!. Este trabalho consiste na análise quantitativa dos nutrientes de dietas publicadas em revistas 
não cientificas no controle de peso. Para realização do trabalho foram analisadas 38 edições de duas revistas não cientificas voltadas para o 
público feminino: Sou Mais Eu e Viva Mais!, com apelo publicitário para emagrecimento rápido, pertencentes ao grupo da Editora Abril e 
publicadas entre os meses Janeiro e Agosto de 2013. Foram adquiridas as revistas que estavam disponíveis nas bancas de revistas no município do 
Rio de Janeiro - RJ. A análise quantitativa das dietas foi realizada por meio do software DIET PRO versão 5.1, para cada cardápio sugerido pelas 
revistas. Foi feita a análise dos seguintes nutrientes: calorias, carboidratos, proteínas, lipídeos, cálcio, ferro, vitamina C e sódio. Após a geração 
dos relatórios com os resultados solicitados, os dados foram consolidados em tabelas no software Microsoft Excel, calculando a média de cada 
nutriente. Para avaliação dos nutrientes, os valores encontrados foram comparados com a Dietary Reference Intakes (DRIs) e a Recommended 
Dietary Allowances (RDA) considerando a faixa etária entre 19 e 50 anos e o sexo feminino. Os achados do presente estudo demonstram que 
todas as dietas veiculadas em revistas não científicas, com promessas de emagrecimento rápido, apresentaram inadequações de macro e 
micronutrientes, descaracterizando a dieta equilibrada preconizada a partir das necessidades nutricionais. Os cardápios são sugeridos por pessoas 
leigas e não por profissionais de saúde. Observa-se também não levam em consideração as necessidades nutricionais individuais e por isso podem 
representar risco às pessoas que se dispõem a segui-las. Publicações não científicas deveriam informar expressamente que as sugestões 
publicadas não são aplicáveis a qualquer pessoa, evitando influenciar a adoção de práticas alimentares arriscadas, resultando em efeitos danosos 
à saúde, devidos a baixa ou alta ingestão de nutrientes específicos. Também não fica evidente se as pessoas que dizem ter perdido a quantidade 
de peso expressa conseguiram manter o novo peso. O culto ao corpo está cada vez mais crescente, divulgando formulas para conseguir os corpos 
perfeitos, campanhas em prol desse corpo ideal e que é bem aceito socialmente. A aposta destas revistas é mostrar uma pretensa facilidade em 
perder peso de forma rápida e fácil, apelando para fotos de “antes” e “depois” como estímulo à adoção de dietas. É importante salientar que 
ações de educação alimentar e nutricional devem ser realizadas com a população geral, no sentido de esclarecer sobre os riscos associados à 
prática de dietas e sem a devida assistência de um profissional nutricionista.
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RESUMO
Observa-se a progressão da transição nutricional, caracterizada pela redução na prevalência dos déficits nutricionais e ocorrência mais expressiva 
de sobrepeso e obesidade não só na população adulta, mas também em crianças e adolescentes. Um dos maiores determinantes da elevação da 
pressão arterial é o excesso de peso e de gordura corporal. Existem estudos que relatam o baixo desempenho escolar e relacionamento 
interpessoal. Deve haver o reconhecimento de que a hipertensão arterial na infância pode causar complicações na vida adulta elevando o risco do 
desenvolvimento de doenças cardiovasculares, o que reforça a importância dos métodos e políticas de prevenção às doenças crônicas. O objetivo 
da pesquisa foi avaliar os indicadores de risco para a hipertensão arterial em crianças e adolescentes, correlacionando o mesmo com a 
classificação nutricional. Utilizou-se estudo transversal desenvolvido com 102 indivíduos de 10 a 17 anos de idade, em uma Escola Pública da 
Região Metropolitana do Recife-PE. Foram obtidos valores da pressão arterial sistólica (PAS) e pressão arterial diastólica (PAD) e dados 
antropométricos (peso, altura, circunferência da cintura) desses alunos. Resultados: Das características da população observou-se 50% do sexo 
masculino com média de idade de 13,86 (±2,55) e 50% do sexo feminino com média de idade 13,02 (±1,15). A pressão arterial sistólica e diastólica 
coletadas na amostragem não apresentou diferença significativa para ambos os sexos. O risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares 
pela circunferência da cintura, peso e altura revelou que os indivíduos do sexo feminino apresentaram maior risco para o desenvolvimento de 
doenças cardiovasculares com 28,2% quando comparado com os do sexo masculino que apresentou 18,9%. Este estudo preliminar conseguiu 
demonstrar que existe um percentual tangível de crianças e adolescentes com propensão ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 
sendo necessário o ajuste de políticas públicas para a instrução quanto aos aspectos nutricionais de cada alimento na vida cotidiana destes 
escolares favorecendo, com isso, possível melhora futura no quadro apresentado.
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RESUMO
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) destaca-se, entre os programas sociais do Brasil, pelo tempo de existência e pela dimensão 
do atendimento prestado. O PNAE é considerado uma estratégia de promoção da Segurança Alimentar e Nutricional por garantir a oferta de 
alimentação nos intervalos das atividades escolares a todos os alunos de escolas públicas e filantrópicas do País. Além disso, esse Programa visa à 
qualidade da alimentação escolar, pois esta deve atender às suas necessidades nutricionais e combater os maus hábitos alimentares, contribuindo 
para que os alunos tenham desenvolvimento e crescimento – físico e intelectual – saudáveis, o que reflete, consequentemente, no processo de 
ensino-aprendizagem. Entre as regras do PNAE para a elaboração de cardápios estão o planejamento e adequação da estrutura da cozinha, em 
relação a espaço físico, utensílios e mão de obra, e verificação de qualidade sanitária do local, dos produtos adquiridos e armazenados. O objetivo 
deste estudo foi descrever aspectos relacionados a merenda escolar como cardápio, preparação, estrutura e qualidade sanitária do local de 
produção da merenda escolar. Foi realizado um estudo transversal descritivo desenvolvido no período de setembro a outubro de 2013, em uma 
Escola Pública da Região Metropolitana do Recife-PE. Foram obtidos dados por meio observacional e por aplicação de questionário a alunos e 
funcionários responsáveis pela produção da merenda. Foi observado que há cardápio semanal planejado com uma refeição por turno. Essas 
refeições contemplam alimentos e nutrientes variados tendo, a cada refeição, uma fonte de proteínas de alto valor biológico e uma fonte 
energética. Contudo, há déficit da oferta de alimentos do grupo dos reguladores, como frutas e verduras. Há área específica para o preparo das 
refeições, com equipamentos diversos, bancadas e utensílios necessários, porém se constatou que muitos desses equipamentos eram 
subutilizados ou necessitavam de manutenção para seu funcionamento. Há controle de estoque e despensa de gêneros diária. Além dessas 
questões, notou-se como aspectos gerais, pouca organização e uma sequência inadequada no fluxo de produção, o que gera um grande risco de 
contaminação cruzada e perda da qualidade das refeições. Conclui-se que a produção de alimentos seguros é prática necessária, em especial nas 
escolas públicas, espaço que atende uma clientela vulnerável quanto aos aspectos nutricional e socioeconômico. Para tal, é essencial as Boas 
Práticas de Fabricação a fim de garantir a produção de refeições adequadas e saudáveis e proteger a saúde dos alunos. Além disso, é importante 
contemplar no cardápio alimentos fontes de nutrientes fundamentais para o desenvolvimento e manutenção da saúde dos jovens, como as frutas 
e outros vegetais. A deficiência de recursos humanos adequadamente qualificados e instalações físicas inadequadas também sugerem 
necessidades de ajustes para cumprimento do objetivo principal – produção de refeições com qualidade. São recomendados estudos 
complementares e atividades de treinamento e qualificação de pessoal, além da apropriação do PNAE por todos os atores envolvidos para que o 
programa atinja o propósito que o fundamenta, visando à melhoria de serviços para a comunidade.
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RESUMO
Entre alguns fatores que influenciam o processo de crescimento, desenvolvimento e por consequência a saúde da criança, destaca-se a 
alimentação, como um dos mais importantes meios para garantir o crescimento/desenvolvimento adequado e prevenir carências ou excessos 
nutricionais. Os primeiros dois anos de vida constituem uma fase muito importante devido à elevada taxa de crescimento. O leite materno, 
isoladamente, é capaz de nutrir adequadamente as crianças nos primeiros seis meses de vida; porém, a partir desse período, deve ser 
complementado. Alimentação complementar é o período durante o qual outros alimentos ou líquidos são oferecidos à criança junto com o leite 
materno, a adequação nutricional dos alimentos complementares é fundamental na prevenção de morbimortalidade na infância, incluindo 
desnutrição e sobrepeso. Tendo em vista o exposto, o presente estudo teve como objetivo identificar as práticas de alimentação complementar 
das crianças de até vinte e quatro meses. Os dados foram coletados em novembro de 2013 e foram utilizados como critérios de inclusão: mães 
que compareceram ao posto de saúde do bairro, que possuíam filhos(as) com até vinte e quatro meses de idade e que se dispuseram a responder 
o questionário. O instrumento de coleta de dados foi um questionário semi-estruturado, incluindo questões sobre as características sociais, 
gestacionais, do aleitamento e sobre a alimentação atual da criança. Para analise dos dados foram utilizados procedimentos da estatística 
descritiva. O estudo segue as exigências do Conselho Nacional de Saúde na Resolução 196/96, no qual o Comitê de Ética em Pesquisa exige que 
todos os participantes assinem um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido antes de sua inclusão na amostra. A composição da amostra foi 
de quatorze mães com idades entre dezessete e quarenta anos,  onze delas com segundo grau completo.  Destas, 11 mães demonstraram 
conhecimento sobre o período recomendado para o aleitamento materno exclusivo, até os seis meses de idade. Porém apenas 2 mantiveram o 
aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade. Os principais motivos referidos para antecipação da introdução de alimentos foi: a 
volta para o trabalho (9), a hipótese do leite fraco (3), por influência de amigos e familiares (1), pela independência da lactante (1). No estudo de 
Simon, Souza e Souza (2003) também observou o desmame precoce. Entre os fatores prováveis foi citada a falta de questionamento das mães 
sobre o assunto;  influencia dos profissionais da saúde que muitas vezes dão ênfase à alimentação a base de frutas, tanto pela facilidade da 
criança aceitar quanto pela oferta do produto, inserindo estes alimentos precocemente (SILVA, VENANCIO E MARCHIONI, 2010).  Quanto a 
introdução da alimentação complementar 7 mães relataram ter oferecido líquidos como água, chás e suco natural antes dos seis meses de idade. 
Brunken et al. (2006) analisaram que crianças com menos de 120 dias normalmente já recebem líquidos não nutritivos como chá, água e outros 
leites no primeiro dia em casa.  Dos seis aos doze meses, foi evidente a oferta de alimentos já normalmente consumidos pela família. Os 
alimentos referidos foram: mingau (14), suco natural de frutas, legumes e verduras (14), bolacha e salgadinho (14), seguidos por café (6) e suco 
industrializado (6). Após os doze meses de idade além dos alimentos citados acima, podemos perceber a inclusão do refrigerante (9) e alimentos 
adoçados com açúcar (12). Igualmente no estudo de Correa et al. (2009), visualiza-se a oferta de alimentos industrializados e adoçados com 
açúcar, consumidos antes dos dois anos de idade.  Concluiu-se que as mães analisadas são pouco instruídas sobre a alimentação complementar 
das crianças, havendo dúvidas e introdução incorreta  dos alimentos.
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RESUMO
As doenças cardiovasculares (DCV) são a principal causa de mortalidade no mundo e a inflamação desempenha um papel crucial na progressão 
dessas doenças. A Betaína é a combinação de um composto de amônia tetragonal, produzido a partir da oxidação mitocondrial da colina, e 
poderia ser utilizada no tratamento da aterosclerose, devido a seu efeito sobre o colesterol sérico. A betaína impede a diminuição de coenzimas 
no fígado e miocárdio e aumenta a transformação do colesterol em ácidos biliares para excreção subsequente pela bile; isto foi sugerido como 
um dos mecanismos de ação anti-aterosclerótica da betaína. Seu consumo, portanto, tem sido associado positivamente com a saúde 

 cardiovascular. Objeta-s avaliar o consumo de betaína em pacientes portadores de doença cardiovasculares atendidos a nível ambulatorial em 
um hospital universitário do nordeste brasileiro.a metodologia consistiu no estudo transversal realizado em um hospital universitário do nordeste 
brasileiro. Foram coletados todos os pacientes atendidos pela primeira vez no ambulatório no período de fevereiro a outubro de 2012, que 
atendiam aos critérios de inclusão da pesquisa. Foram coletados dados referentes à identificação do paciente (sexo e idade), escolaridade, renda, 
estado civil, ocupação e as medidas antropométricas de peso (kg), altura (m), índice de massa corporal (IMC kg/m²) e circunferência da cintura 
(CC cm). A ingestão alimentar da betaína foi avaliada em todos os participantes a partir de um questionário de frequência alimentar semi-
quantitativo validado. Foi utilizado o ponto de corte uma baixa ingestão <1g de betaína/dia e ingestão adequada ≥1g/dia. Foram avaliados 102 
pacientes portadores de DCV, acompanhados ambulatorialmente, sendo 65,7% do sexo feminino, idade total de 55,14 ± 12,81 anos, com IMC 
médio 30,35 ± 5,58 kg/m².  A média de ingestão de betaína foi 399,58 ±282,85 mg nas mulheres e 776,15 ± 503,47 mg nos homens (p=0,000). Os 
indivíduos com maior consumo médio eram homens, assalariados, eutróficos e com renda > 1 salário mínimo. O estudo foi o pioneiro no Brasil 
em avaliar o consumo de betaína em uma população brasileira com DCV. Em particular, foi observado que essa população tem um consumo mais 
alto quando comparada as população de estudos anteriores, porém não satisfatório quando pensamos no efeito terapêutico da betaína, a qual é 
necessário a ingestão com betaína na dose mínima de 6g/dia.
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RESUMO
A minimização do desperdício em uma Unidade de Alimentação e Nutrição (UAN) não é um trabalho fácil pois envolve o cliente e a sua aceitação 
com o cardápio, sendo esse uma variável com mudanças diárias. Saber a quantidade de alimentação per capta dos colaboradores é uma ótima 
ferramenta para equilibrar os cardápios, orientar na previsão de compra, facilitar o cálculo do custo por refeição servida facilitando a previsão de 
controle do desperdício alimentar. O objetivo do estudo foi analisar o desperdício de alimentos em uma UAN hospitalar de Florianópolis, que 
oferece cerca de 150 refeições diariamente no almoço para seus colaboradores, verificando o resto-ingesta e as sobras do almoço antes durante e 
após uma intervenção educacional visando a redução do desperdício dos alimentos. O estudo apresentou o desperdício dos colaboradores 
avaliados no almoço com o período de 20 dias, sendo realizado 15 dias de coleta dos restos ingesta e buffet para se obter uma média semanal de 
desperdício, e os outros 5 dias foram avaliados após a conscientização para observar-se o impacto causado estipulando um meta de redução 
dentro dessa uma semana. A conscientização foi elaborada de forma que no primeiro momento se obtivesse a redução de 20% do valor semanal 
de desperdícios, que equivale a redução do descarte de alimentos de um dia para essa refeição, tanto para o resto ingesta, quanto para o buffet. 
Foram coletados dados, além de avaliar a quantidade de alimento desperdiçado durante o tempo do estudo. Os resultados mostraram que a 
média de desperdício per capta dos colaboradores é de 32,4 e que o desperdício semanal de resto ingesta  e buffet chegaram a 24.320 kg e 
54.408 kg respectivamente,  o que poderia alimentar cerca de 224 pessoas. O controle do resto ingesta nas Unidades de Alimentação e Nutrição é 
um instrumento útil, não só para o controle de desperdícios e custos, mas também como um indicador da qualidade da refeição servida, 
ajudando a definir o perfil da população atendida, bem como, a aceitação do cardápio oferecido. Apesar dos índices de resto-ingestão após a 
conscientização estarem perto do recomendado pela literatura, observa-se que a quantidade de sobra de alimentos ainda é grande, gerando um 
grande desperdício de alimentos, acarretando em gastos para a UAN. Assim foi possível concluir que tanto a capacitação dos colaboradores 
quanto a conscientização dos comensais é essencial para resultados eficientes. Para tanto, sugere-se a padronização de processos e serviços, por 
meio da elaboração de rotinas e procedimentos técnicos operacionais, treinamento da equipe e monitoramento das atividades.
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RESUMO
As Unidades de Alimentação e Nutrição (UAN) são locais que devem oferecer refeições nutricionalmente saudáveis aos seus comensais. Nestes 
locais é necessário um maior controle sobre desperdício a fim de reduzir o percentual de resto-ingesta e até mesmo custos, o que gera em 
beneficio mútuo tanto para a unidade quanto para o comensal que pode usufruir de uma alimentação com maior qualidade. O objetivo deste 
estudo foi avaliar o índice de resto-ingesta em uma UAN localizada no município de Antônio Carlos/SC. Trata-se de um estudo de caso. A pesquisa 
ocorreu durante seis dias nos meses de abril e maio. As aferições das pesagens foram realizadas no período matutino, no almoço, totalizando 
1123 comensais. Foi realizada a pesagem de todas as preparações prontas, das sobras de todo alimento presente nas panelas, cubas e do 
passthrought (sobras limpas) e dos restos (sobras sujas). Para a realização da coleta de dados foram utilizadas duas balanças da seguinte maneira: 
para as preparações prontas e as sobras suja e limpa foi utilizada uma balança digital da marca Micheletti®, com precisão mínima de 100g e 
capacidade máxima de 15kg com margem de erro de 5g, calibrada em julho/2012, já para os restos a balança utilizada é de carrinho da marca 
Caudura®, modelo 03, nº 51264, ano 1993, com capacidade máxima de 300kg calibrada em março/2013. Os colaboradores foram orientados 
quanto ao uso de uma lixeira própria para o descarte do resto, onde somente iria ser usado para o trabalho nos dias em questão e no horário de 
almoço, não foi permitido o descarte de mais nada que não fosse às sobras das bandejas e pratos dos comensais e por fim a alimentação do 
buffet que foi utilizada. Para quantificar resto-ingestão foram utilizados o índice de resto-ingesta, quantidade consumida, consumo per capita e 
número de pessoas que poderiam ser alimentadas com os restos, conforme Mattielo (2008). Os resultados foram analisados utilizando 
procedimentos da estatística descritiva. O cardápio analisado era composto por arroz, feijão, sopa e ovo frito fixos, dois tipos de carne, um 
acompanhamento quente e quatro tipos de saladas. Os resultados apontam que a UAN tem 30,98 kg de restos, sendo a média per capta da 
unidade 630g, que poderiam alimentar aproximadamente 52 pessoas.. Pode-se prever que em um ano o desperdício de comida da UAN estudada 
equivaleria a mais de 1 tonelada de lixo (1884,61 Kg), o que equivale a uma quantidade de alimento suficiente para alimentar o equivalente a 
2991 pessoas neste período. Velloso (2002) relata que o desperdício de alimentos é de 39 mil toneladas/dia, suficiente para alimentar 19 milhões 
de brasileiros com três refeições ao dia. Ao analisar o resto-ingestão, UAN estudada apresentou 4,32%, índice considerado bom de acordo com 
Amorim (2010). O total médio de sobras diárias, foi de 5,163 Kg, (3,438 Kg a 8,320 Kg).  As preparações com maior resto de sobra no buffet, foram 
a cenoura, (4,8 Kg); peixe frito (1,320Kg) e o purê de abóbora (3,870Kg). As preparações quentes que não apresentaram sobra foram o arroz 
integral, o frango ao molho e a couve refogada. Quanto às saladas,  a acelga e a rúcula com tomate não apresentaram sobras. Fica evidente a  
importância da aplicação do índice de resto-ingesta na UAN para que o nutricionista responsável saiba o real número do desperdício que se tem, 
refletindo em uma melhora na qualidade da alimentação, bem como uma redução dos custos. O uso da ficha técnica se torna uma verdadeira 
aliada no combate ao desperdício, uma vez que padroniza todas as preparações, enfatizando também a importância da realização de treinamento 
com os funcionários.  Diante do exposto e somando o fato de que o Brasil é um dos países que mais desperdiça comida mundialmente, é de 
extrema importância que haja um melhor planejamento em Unidades de Alimentação e Nutrição, a fim de reduzir o desperdício.
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RESUMO
O crescimento da atividade informal e o elevado número de habitantes associado a uma instável economia junto com as modificações dos 
hábitos de vida, disponibilidade de tempo e desemprego, implicam na diversificação dos padrões de consumo e de hábitos alimentares, gerando 
uma demanda crescente por alimentos comercializados em vias públicas. De acordo com o crescimento dos trabalhos realizados por esses 
comerciantes, observa-se maior exposição dos alimentos a uma série de perigos ou oportunidades de contaminação microbiana associada com 
práticas incorretas de manipulação e processamento. O presente trabalho tratou-se de um estudo descritivo de abordagem quantitativa realizado 
no comércio informal de São Luís – MA, tendo como amostra oito barracas que serviam vários tipos de preparações alimentícias no centro da 
cidade. O instrumento de coleta dos dados foi elaborado uma ficha de verificação adaptada à realidade do espaço, e baseada nas recomendações 
da Resolução RDC nº 216/04 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com observações objetiva com as opções; sim, não e não se aplica ou 
não observado (NA/NO), quanto aos carrinhos de rua, foram analisados conforme as condições dos equipamentos e utensílios, manipuladores e 
condições ambientais. O item, cuja resposta foi a opção não se aplica, não foi estatisticamente avaliado. O check-list utilizado constou de 39 itens 
de verificação, distribuídos em avaliação de vários aspectos dos estabelecimentos. O resultado da avaliação da ficha de verificação foi obtido pela 
soma de todos os itens em conformidade e os itens não conformidade com o BPF (Boas Práticas de Fabricação), representando 100%, e dividiu-se 
pelos itens nos quais a unidade apresentou conformidade. A partir desse cálculo, os estabelecimentos produtores de alimentos foram agrupados 
de acordo com o percentual dos itens em conformidade: Grupo 1: BOM (76 a 100% de itens atendidos); Grupo 2: REGULAR (51 a 75% dos itens 
atendidos); e Grupo 3: RUIM (0 a 50% dos itens atendidos). Os resultados mostraram que todos os estabelecimentos avaliados (100%) não 
apresentaram conformidade em relação às boas práticas de fabricação dos alimentos. A falta de higiene nos estabelecimentos de vendas de 
alimentos situados nas vias públicas de São Luís – MA sugere a necessidade de aplicação de normas sanitárias adequadas à venda de alimentos de 
rua aliadas a estratégias educacionais.
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RESUMO
Visto a crescente no percentual da população com sobrepeso e obesidade, e por consequência a grande procura por academias de musculação, é 
relevante que haja a associação entre alimentação saudável e prática de atividade física, com o intuito de prevenção de doenças crônicas bem 
como manter bom estado nutricional. O conhecimento a respeito de nutrição se faz necessário na medida em que pode induzir em escolhas 
alimentares mais saudáveis. Este estudo tem por objetivo avaliar o conhecimento sobre nutrição por praticantes de musculação. A amostra foi 
composta por praticantes de musculação, com idade superior a 18 anos, de ambos os sexos. Para seleção da amostra foi utilizado o processo de 
amostragem não probabilística16, ou seja, participaram do estudo aqueles que aceitaram espontaneamente. Vale salientar que todos os dados de 

 idenlficação foram manldos em sigilo. Os parlcipantes da pesquisa o fizeram voluntariamente, mediante a assinatura do Termo de 
Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). O instrumento utilizado para avaliar o conhecimento sobre nutrição foi a Escala desenvolvida por 
Harnack et al. apud Scagliusi et al. (2006) contendo dez perguntas fechadas e duas perguntas abertas que, posteriormente foi traduzida, adaptada 
e validada para o Brasil por Scagliusi et al.(2006). Os critérios para classificação de pontuação foram: pontuação total entre zero e seis indicam 
baixo conhecimento nutricional; entre sete e dez indicam moderado conhecimento nutricional, e acima de dez indicam alto conhecimento 
nutricional. Cada resposta correta equivale a um ponto, onde devem ser somados para perfazer a pontuação total. A questão de número dois 
(aberta) será considerada correta com a menção de três das seguintes doenças: obesidade, doenças carenciais, transtornos alimentares, 
cardiopatias, diabetes, hipertensão, doenças hepáticas, doenças renais, osteoporose e doenças gastrintestinais. Já a questão de número doze 
(aberta) será considerada correta quando a resposta estiver dentro do intervalo de 3 a 5 porções de frutas e hortaliças por dia. A análise dos 
dados foi realizada através do programa Microsoft Office Excel® (2007) e com base nos resultados encontrados os mesmos foram dispostos em 
gráficos (Ilustração) para melhor visualização. A correlação entre conhecimento nutricional e as variáveis sexo, escolaridade e tempo de prática de 
atividade física foi efetuada através do programa ASSISTAT® Versão 7.7 beta17. Participaram do estudo 49 indivíduos praticantes de musculação 
de ambos os sexos, com média de 30,9 anos.  Os resultados mostraram que 67% (n=33) da amostra apresentaram moderado conhecimento 
nutricional e as mulheres quando comparadas aos homens possuem maior conhecimento nutricional 49% (n=24), havendo correlação estatística 
de (r = 0,29). Quanto à correlação entre conhecimento nutricional e nível de escolaridade, apesar da insignificância estatística (r = 0,17; p > 0,05) 
podemos observar que dos indivíduos com classificação de alto conhecimento nutricional 12,2% (n = 6) possuem o 3º grau completo e 4,1% (n = 
2) 3º grau incompleto, totalizando assim, os 16,3% (n=8). Conclui-se que os participantes do estudo possuem moderado conhecimento 
nutricional, onde o sexo feminino apresenta maior conhecimento e de que a grande maioria não realiza acompanhamento nutricional, sendo 
assim, é relevante à presença do profissional nutricionista nas academias para que cada praticante de musculação tenha um plano alimentar 
adequado de acordo com sua individualidade.
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RESUMO
A participação de alimentos industrializados contendo gordura trans na dieta contemporânea é um traço marcante do padrão alimentar.  Cerca 
de 90% dos ácidos graxos trans da dieta são provenientes de óleos vegetais poli-insaturados que passaram pelo processo industrial de 
hidrogenação (HISSANAGA et al., 2012). As maiores fontes são: frituras encontradas em lanchonetes, produtos assados, petiscos empacotados, 
margarinas e bolachas. Vários estudos apontam a associação positiva entre o consumo de ácidos graxos trans e desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, inflamatórias e de câncer, o objetivo do estudo foi verificar o conhecimento e a frequência de consumo de gordura trans em 
adolescentes. A amostra foi do tipo aleatório estratificado, composta por adolescentes com idade entre 11 anos e 18 anos, de ambos os gêneros, 
matriculados na Escola Estadual Básica Professor Oswaldo Rodrigues Cabral, São José - SC. Os dados foram coletados durante o mês de novembro 
de 2013, nas salas de aula na escola. Foi utilizado questionário adaptado do “Questionário de alimentação saudável do PNAN”, abordando apenas 
as questões que avaliaram a frequência de consumo de gordura trans, seus efeitos sob a saúde e alimentos fontes. Os resultados obtidos foram 
analisados por meio de estatística descritiva com auxilio do programa Microsoft Office Excel® 2010. Dos 60 escolares adolescentes selecionados, 
34 não participaram por recusa ou pelo não consentimento dos pais, ficando a amostra constituída por 26 escolares (15 do sexo masculino  e 11 
feminino). Quanto a frequência de consumo de alimentos fontes de gorduras trans, observou-se 16 escolares referiram consumo regular (entre 3 
a 7 vezes por semana) de frituras, salgadinhos fritos ou em pacotes, carnes salgadas, hambúrgueres, presuntos e embutidos (salsicha, mortadela, 
salame, linguiça e outros), e  18 escolares referiram o consumo regular para doces de qualquer tipo, bolos recheados com cobertura, e biscoitos 
(Cream Cracker ou Club Social) e bolachas recheadas, macarrão instantâneo (Miojo). Teixeira et al (2007), demonstrou  que  o percentual de 
consumo  de gorduras saturadas em adolescentes superou os limites recomendados pela DRI. Sabendo-se que esses adolescentes consomem 
habitualmente outros tipos de alimentos que também contêm gorduras trans, este valor pode superar o limite total considerado em diversos 
países, 5% do valor calórico da dieta. Somente quatro escolares se preocupam com a quantidade gordura trans no alimento, sendo que 16 
referiram não conhecer o rótulo ou nunca ter lido as informações nutricionais. O incentivo ao hábito da leitura de rótulos de produtos seria um 
aspecto bastante positivo para identificar os ácidos graxos trans, através da presença de gordura hidrogenada (FREITAS et al, 2008).  Dados da 
ANVISA levantados no serviço Disque-Saúde do Ministério da Saúde demonstram que aproximadamente 70% das pessoas consultam os rótulos 
dos alimentos no momento da compra, no entanto, mais da metade não compreende adequadamente o significado das informações (ANVISA, 
2005). Entre os fatores mais importantes na hora da compra, estão o sabor (14)  e marca (12). Chama a atenção que nenhum deles verificou se o 
alimento era nutritivo.. Quando questionados sobre as possíveis doenças associadas ao consumo de ácidos graxos trans em excesso, a maioria 
conseguiu identificar a obesidade (88%) e o aumento do colesterol LDL (73%). Percebe-se que o consumo de alimentos fontes de gordura trans é 
regular neste grupo e que o conhecimento da maioria dos escolares a cerca da gordura trans é baixo, os alunos não identificam em quais 
alimentos esse ácido graxo se encontra e quais as possíveis doenças relacionada ao consumo excessivo. Estratégias educativas para assegurar a 
formação de hábitos alimentares saudáveis devem abranger conteúdos comuns e específicos, refletindo diferenças no consumo alimentar dos 
adolescentes.
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RESUMO
A Cistite hemorrágica (CH) é um efeito adverso decorrente do uso do quimioterápico ciclofosfamida (CFS). A Uncaria tomentosa (UT), conhecida 
como Unha de Gato, é uma planta medicinal que tem demonstrado atividades antiinflamatórias eficazes. O presente estudo tem como objetivo 
principal investigar o efeito antiinflamatório do chá da casca da Uncaria tomentosa na cistite hemorrágica (CH) causada pela quimioterapia do 
câncer, sendo capaz de reduzir o peso úmido vesical (PUV) e o edema macroscópico nas bexigas. A metodologia consistiu na indução da CH em 
camundongos Swiss fêmeas, que receberam 400mg/kg de CFS i.p. 12h antes do sacrifício. O grupo tratado com UT recebeu o extrato aquoso 2% 
ad libitum durante 9 dias, e no décimo dia 200mg/kg v.o. de UT 1h antes, 3, 6 e 9h após a administração de CFS. O grupo controle experimental 
recebeu apenas o veículo aquoso, v.o. Após o sacrifício, as bexigas dos animais foram pesadas para determinação do seu peso úmido vesical 
(PUV) e avaliadas macroscopicamente segundo os critérios de Gray para edema. Os resultados demonstraram o efeito do chá da Uncaria 
tomentosa sobre o edema vesical, avaliado a partir da quantificação do Peso Úmido Vesical (PUV). A injeção intraperitoneal de ciclofosfamida 
(400 mg/kg, i.p.) induziu um aumento significativo no peso úmido vesical 12 horas após a sua administração (33,18 ± 3,087 g/20g, um aumento de 
130,1%, p < 0,05) quando comparado ao grupo controle (14,42 ± 0,325 g/20g). O tratamento com o chá da Uncaria tomentosa preveniu 
significativamente o aumento no peso úmido vesical causado por ciclofosfamida em torno de 30,5% (23,06 ± 1,547, p < 0,05).  As bexigas de 
animais tratados somente com CFS desenvolveram significante edema (mediana = 1, p < 0,05) quando comparado com o grupo controle (mediana 
= 0). UT protegeu significativamente do edema induzido por ciclofosfamida (mediana = 0, p < 0,05).  Os resultados do presente estudo apontam 
para um possível efeito no sentido de reduzir o edema produzido pela cistite hemorrágica induzida por ciclofosfamida. Esse efeito foi estudado 
através da medição do peso úmido vesical e da avaliação macroscópica das bexigas. O peso úmido vesical (PUV) mede o peso da bexiga em 
relação a 20g do peso do camundongo. Quanto maior o PUV, maior o edema produzido. Neste  estudo, observou-se a redução significativa do 
PUV dos animais tratados com o chá da Uncaria tomentosa (UT) em relação aos animais que não receberam tratamento com UT. Os critérios de 
Gray classificam os diferentes graus de edema pela atribuição de escores através da análise macroscópica. Conclui-se que o chá da casca da 
Uncaria tomentosa apresentou um eficiente efeito antiinflamatório sobre os eventos inflamatórios na cistite hemorrágica causada pela 
quimioterapia do câncer, sendo capaz de reduzir o peso úmido vesical das bexigas e, na avaliação macroscópica, reduziu significativamente o 
edema. Novas abordagens estão sendo tomadas para elucidar os possíveis mecanismos de ação envolvidos.
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RESUMO
 A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença autoimune progressiva de elologia desconhecida, caracterizada principalmente por poliartrite 

  periférica e simétrica, que pode levar à erosão óssea e da carllagem. Seu principal alvo são as arlculações e, especificamente, a sinóvia que é 
  uma camada de células que envolve as arlculações e bainha de alguns tendões, sendo alvo de processos inflamatórios, mediados por citocinas 

 com funções inflamatórias, imunomoduladoras e hematopoiélcas. O foco no tratamento precoce e de modo agressivo tem o intuito de 
  controlar o avanço da doença e prevenir a incapacidade funcional e lesão arlcular irreversível, e é realizado com ênfase no uso de antagonistas 

 do fator de necrose tumoral (TNF-α), dentre as quais destacam-s eos glicocorlcoides, que são anti-inflamatórios de natureza esteroide que 
  atuam no processo reacional de defesa do organismo minimizando o dano causado pelo agente infeccioso. Não obstante, a ingestão de tais 

  substâncias pode gerar alterações gastrointeslnais que dificultam a digestão e absorção dos alimentos. O objelvo principal deste trabalho foi 
 avaliar o perfil nutricional dos usuários de glicocorlcoides como tratamento para a artrite reumatoide. Para tanto, foi desenvolvida uma 

 pesquisa de campo no Hospital Geral de Fortaleza, no período de julho a outubro de 201 com amostra composta por pacientes adultos e idosos 
  internados. Através da revisão dos prontuários disponíveis dos pacientes diagnoslcados com artrite reumatoide, realizou-se um estudo com 

 quatro enfoques dislntos: documental, exploratório, descrilvo e quanltalvo de caráter analílco. Foram coletados e analisados dados 
  referentes à idade, sexo, etnia, peso corpóreo, altura, tempo de doença, gravidade da doença, classificaçãodo estado funcional, análise de 

  hemograma (VHS, PCR, fibrinogênio e fator reumatoide), condição social do paciente, presença de dor no momento da úllma consulta 
registrada no prontuário, avaliação de progressão radiológica nos últimos dois meses, presença de envolvimento extra-articular, tipos de 

 tratamentos medicamentosos ullizados e se apresentaram efeitos colaterais. Com base nas análises verificou-se que em relação ao IMC, 50% da 
 amostra encontra-se em desnutrição, 40% com sobrepeso e 10% em eutrofia. Quanto da dosagem ullizada de glicocorlcoides, 40% da amostra 

 

 ullizava 20mg, dos quais 50% apresentaram desnutrição. Em relação ao PCR (Proteína C Realva), 80% da amostra apresentaram valores 
  inflamatórios (e >10mg/L), apresentando sobrepeso ou obesidade. Os que apresentavam nível sérico de PCR lveram diagnóslco recente da 

 patologia. Constatou-se que 40% dos pacientese  queixaram de náuseas, 20% aferiram hipertensão, 30% das mulheres sofreram alterações no 
 ciclo menstrual, 10% osteoporose, 10% Diabetes Mellitus e 10% apresentaram outros sintomas devido aos glicocorlcoides. Pode-se concluir que 

  o estado nutricional da maioria dos pacientes com Artrite Reumatoide sofre alterações n índice de normalidade, corroborando com o fato que 
 o uso prolongado e de alta dosagem de glicocorlcoides contribuem para esta incidência ao interferir no metabolismo dos pacientes, 

 acarretando um nível de catabolismo proteico mais preminente, levando à perda de massa magra acentuada e a diminuição de peso dos 
 

pacientes.
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RESUMO
As mudanças ocasionadas pela gestação são necessárias para a adaptação e desenvolvimento fetal. A mulher passa por inúmeras alterações nessa 
fase e é de suma importância a adequada ingestão de nutrientes essenciais para esse momento. O estudo teve como objetivo identificar as 
mudanças no hábito alimentar das gestantes e suas possíveis causas para ampliar a visão e entendimento das pessoas envolvidas no atendimento 
e assistência no período gestacional. Para isso, optou-se por uma pesquisa descritivo-exploratória com abordagem quantitativa. A coleta de dados 
ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2013 em uma clínica com atendimento obstetrício em Florianópolis/SC, através de um 
questionário. A clínica em questão foi escolhida pela grande demanda de assistência em pré-natais. A amostra contabilizou 20 gestantes, 
excluindo da pesquisa, gestantes adolescentes menores de 18 anos. O questionário aplicado era dividido em duas partes, que abordava dados do 
perfil socioeconômico e questionava informações específicas do tema estudado, por meio de temas como: alimentação, cuidados e influências no 
período gestacional e conhecimento sobre nutrição.  A idade média dessas gestantes foi de 28,5 anos, era a primeira gestação para a maioria das 
pesquisadas (55%) e a metade delas encontravam-se no segundo trimestre de gestação. Evidenciou-se neste estudo que a mulher modifica seus 
hábitos, inclusive a alimentação durante a gestação. Esse resultado foi retratado por 90% das integrantes da pesquisa. Para sete participantes a 
mudança foi imposta por doenças e desconfortos provenientes da gestação contrastando com o resultado obtido pela maioria das participantes 
(10 gestantes) que mudaram seus hábitos alimentares por iniciativa própria. Mais da metade delas (60%) não realizavam acompanhamento 
nutricional e ainda assim as alterações surpreenderam pela inclusão de opções saudáveis como frutas e saladas; e exclusão de alimentos 
prejudiciais como refrigerante e fritura entre outros. A ênfase que as gestantes atribuíram à alimentação foi evidenciada uma vez que o 
desenvolvimento fetal sempre estava relacionado às práticas alimentares; que eram embasadas em experiências familiares e dados repassados 
pelos meios de comunicação. Além disso, a alimentação foi o item mais investigado por intermédio da mídia, sendo a mesma a principal fonte de 
informação. Associando esse resultado ao fato de que a maioria das gestantes não realizava acompanhamento nutricional traz um alerta aos 
profissionais da saúde, visto que a gestação é um momento suscetível na vida da mulher e do feto e é de extrema importância à adequada 
nutrição durante este período para garantir a saúde de ambos. Ressaltou-se que as participantes tinham dúvidas sobre alimentação durante a 
gestação e lactação nesta pesquisa. Com os achados desse estudo concluiu-se que a orientação nutricional para as gestantes é essencial, uma vez 
que a associação das alterações alimentares e as dúvidas em relação à alimentação para o período gestacional e lactação podem resultar em uma 
dieta pobre e monótona.
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RESUMO
Os estudos dos hábitos alimentares são importantes, pois demonstram a relação da dieta habitual com a saúde de um indivíduo ou de uma 
população. Neste trabalho foi avaliado o hábito alimentar de uma comunidade rural na grande Florianópolis, tendo como objetivo identificar os 
padrões alimentares de um grupo de agricultores, com enfoque para macronutrientes, relacionando este padrão com o perfil de massa corporal e 
riscos para Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs). A amostra foi constituída por amostragem não probabilística de 35 agricultores com 
idade entre 20 e 69 anos, residentes na comunidade do Rio da Prata, zona rural do município de Anitápolis, SC, e que aceitaram participar da 
pesquisa. Foram excluídos os agricultores com diagnóstico de doença que interfira no hábito alimentar como Diabetes Mellitus, doenças 
gastrointestinais, gestantes e pessoas em dietas alimentares. Os dados foram analisados seguindo as variáveis sócio demográfica, índice de massa 
corporal (IMC) e Circunferência da Cintura (CC). A frequência das refeições diárias foi investigada para verificar o ritmo alimentar dos indivíduos 
por intermédio da combinação de duas ou mais refeições diárias, considerando como adequada a realização de pelo menos três refeições diárias. 
Para coleta de dados foi utilizado o questionário de frequência alimentar qualitativo (QFCA) adaptado de Philippi et al (2000). Os alimentos foram 
classificados em oito grupos, grupo 1) aborda pães, cereais, raízes e tubérculos; grupo 2) formado por hortaliças, verduras e legumes; o grupo 3) 
foi constituído de frutas e leguminosas; grupo 4) composto de carnes e ovos; grupo 5) são os produtos lácteos; grupo 6) óleos e gorduras; grupo 
7) integra os doces. Foi acrescido ainda um subgrupo que corresponde aos alimentos diversos que inclui algumas preparações e bebidas 
constituindo o grupo 8. O entrevistado teve que responder somente se consumia ou não determinado alimento, e em caso positivo, se ele 
consumia menos que quatro vezes na semana (não habitual); maior ou igual a quatro vezes na semana (habitual) (Willet, 1994). Para avaliação 
dos indicadores antropométricos, IMC e CC. Para a aferição das medidas antropométricas (peso, altura e circunferência da cintura) foram 
seguidos os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) (2000). A coleta dos dados ocorreu no mês de julho de 2012. Os dados foram 
digitalizados e analisados na planilha de Microsoft Word Excel® (2010). Sessenta por cento da amostra (n=21) está entre 30-39 anos, distribuídos 
em 52,4% (n=11) homens e 47,6% (n=10) mulheres, 86,6% (n=30) tem cônjuge ou relação estável. Quanto à escolaridade, apenas 5,7% (n=2) 
completaram o ensino fundamental. Dos que não completaram o ensino fundamental, 64% (n=16) estudaram até a 4ª série do 1º grau, sendo em 
sua maioria homens. Ao avaliar a frequência do consumo de refeições diárias, observou-se que a maioria realiza três refeições/dia (51,4%). Os  
resultados do QFA evidenciaram que o consumo habitual de carboidratos ocorre através do arroz e pão caseiro. Entre as proteínas, a carne suína 
é consumida habitualmente por 41% dos entrevistados. Estes dados demostram que o hábito alimentar desta população é influenciado pelas 
características culturais da região e tipo de alimento encontrado na propriedade que varia de acordo com a sazonalidade. Dos entrevistados, 20% 
apresentaram prevalência de obesidade, sendo as mulheres com maior índice (25%). A classificação de risco cardiovascular aferida pela CC 
demonstrou que 75% das mulheres apresentaram alto risco versus 26% dos homens. Os resultados do IMC e da circunferência da cintura da 
população podem estar relacionados com a dieta rica em gorduras saturada de origem animal, açúcares e baixa ingestão de fibras. Este estudo 
ressalta a necessidade e a importância de se estabelecer um programa de reeducação alimentar para a população analisada.
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RESUMO
Caracterizada como doença silenciosa, a osteoporose em idosos é uma condição metabólica caracterizada pela diminuição progressiva da 
densidade óssea e aumento do risco de fraturas. O osso pode acumular uma reserva de cálcio se a dieta contiver o suficiente para crescimento e 
manutenção. No entanto, durante o período de ingestão de uma dieta deficiente em cálcio (Ca2+) ocorre reabsorção da estrutura óssea para que 
seja mantida a concentração homeostática dos níveis de Ca2+ no plasma. A ingestão de cálcio adequada auxilia na maximização óssea, 
contribuindo na prevenção e tratamento de doenças como a osteoporose. Conhecida como a vitamina da luz e atuando como um pro-hormônio, 
a vitamina D é o fator preponderante na absorção de cálcio, sendo a sua forma colecalciferol (vit. D3) sintetizada na pele quando exposto a 
irradiação ultravioleta sobre a abertura do anel de 7-desidrocolesterol que produz a provitamina 7- desidrocolesterol, seu precursor fisiológico. 
Dessa maneira a exposição dos raios solares ou radiação ultravioleta influencia a absorção de cálcio. Assim a vitamina D encontra-se ligada a 
saúde óssea e melhora da função muscular prevenindo o risco de fraturas e mortalidade. Objetivou-se avaliar os níveis séricos e dietéticos de 
cálcio e vitamina D, correlacionar com a osteoporose em idosos e identificar a necessidade da suplementação proveniente desses nutrientes. Foi 
avaliado o consumo de cálcio e vitamina D de vinte idosos de ambos os sexos, acima de 60 anos, participantes do Centro de Referência de 
Assistência Social na cidade de Fortaleza, Ceará, através do recordatório 24 horas, no qual os pacientes relatavam o consumo alimentar do dia 
anterior. A análise bioquímica foi determinada através de exames laboratoriais e confirmada posteriormente pela densitometria óssea.  Dentre os 
dados coletados 80% dos idosos apresentaram risco de osteoporose. A ingestão diária de aproximadamente 625g/dia de cálcio foi insuficiente em 
87,5% dos idosos quando comparado a Dietary Reference Intakes (DRI 2011), com valor de referência de 1000-1200mg/dia, bem como a 
avaliação a nível bioquímico, cujo resultado apresentado foi inferior ao valor de referência de 8,5 – 10,5  mg/dl, de acordo com o Kit para 
determinação de cálcio pelo método colorimétrico BioTécnica®. Em relação à vitamina D 40% mostraram níveis inferiores a 10 e 30 mg/ml 
segundo a Sociedade Americana de Endocrinologia. Dentre os alimentos relatados ao consumo alimentar durante a entrevista, nenhum mostrou 
valor significativo para ingestão diária desse nutriente, mostrando uma média de 0,75 UI/dia, comparado a DRI (2011). Concluiu-se que a 
população estudada apresentou risco nutricional para fraturas e osteoporose, considerando elevado o número de idosos com ingestão 
insuficiente desses nutrientes. Um benefício adicional de atingir as necessidades de cálcio proveniente de alimentos são as riquezas em encontrar 
vários outros nutrientes necessários à saúde óssea e uma ingestão balanceada com relação a praticamente todos os micronutrientes. Uma dieta 
balanceada, atividade física e exposição solar diária, reduzem ou preveni futuras doenças relacionadas à carência de cálcio e vitamina D. Os 
parâmetros bioquímicos considerados apresentaram níveis inferiores ao recomendado pela literatura. Apesar do pico de massa óssea ser 
determinado por uma série de fatores a ingestão desses nutrientes desde o nascimento e por adolescência é o principal contribuinte.
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RESUMO
À medida que novos diagnósticos da doença celíaca são feitos, a ciência da nutrição vem contribuído para a conscientização da população celíaca, 
visando uma melhor qualidade de vida, pois uma alimentação adequada e saudável com ausência de glúten é imprescindível para evitar a sua 
manifestação. O glúten é a fração protéica dos cereais que fornece elasticidade a massa é insolúvel em água e constituído por frações de gliadina 
e glutenina, sendo que no trigo o percentual protéico chega a 85%. Essa proteína é resultante da manipulação dos seguintes alimentos: trigo, 
aveia, centeio, triticale, cevada e derivados, como o malte, xarope de malte ou extrato de malte que agride e danifica as vilosidades do intestino 
delgado e prejudica a absorção de nutrientes contidas nos alimentos. O glúten não desaparece quando os alimentos são assados ou cozidos, e por 
isso, o tratamento dá-se através da exclusão permanente dos alimentos que contenham frações desses ingredientes em sua preparação e sua 
dieta deve ser seguida à risca. Objetivou-se identificar se as lanchonetes e delicatessens localizados no município de Aracaju/SE fornecem 
alimentos isentos de glúten e apontar o seu perfil, considerando o público celíaco. Para tanto, foi realizada pesquisa de campo, utilizando vinte 
formulários nos seguintes bairros: Centro, Luzia, Jardins, Salgado Filho, Grageru, São José, 13 de julho, Farolândia, Industrial e Jabotiana. Sendo 
que do total, de acordo com a Junta comercial de Aracaju, são 59 lanchonetes e 42 delicatessens cadastradas. Contatou-se que existe uma 
carência expressiva voltada para este nicho de mercado. Muitos comerciantes alegaram serem onerosas às preparações, além da pequena 
demanda. Outra situação é a ausência da cozinha dietética reservada para se evitar a contaminação com traços de glúten, isso é ocasionado pela 
carência da empregabilidade de um nutricionista. Além disso, que a preparação apenas seria confeccionada, caso o cliente entrasse em contato, 
associada à análise dos custos e sua viabilidade. Logo, preconiza-se a necessidade de locais em Aracaju onde a venda de alimentos sem glúten 
facilite as opções de preparações para o consumidor com Doença Celíaca. Conclui-se assim, que o mercado local está disponível para 
empreendedores que estiverem dispostos a investir neste tipo de alimentação estabelecendo um diferencial da concorrência.
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RESUMO
A Oficina Saber do Sabor é um projeto do curso de Nutrição que tem por objetivo realizar oficinas culinárias envolvendo professores, alunos de 
Nutrição, de Gastronomia e a comunidade. Neste momento, o público alvo são jovens com Síndrome de Down, participantes do Projeto Reunir. 
Em breve pesquisa na literatura, foram encontrados raros momentos onde as pessoas especiais ganham voz no meio científico. Com a realização 
da Oficina Saber do Sabor, que é um rico espaço de trocas entre a universidade e a comunidade que a cerca, foram identificados o lugar e o 
momento ideais para estudar como os participantes se sentem ao frequentar a academia aprendendo na prática conceitos de saúde, nutrição e 
gastronomia. Esta é uma pesquisa qualitativa, situada dentro do campo da Alimentação. Foi elegida a técnica dos grupos focais, que tem como 
objetivo recolher informações sobre os sentimentos, valores e ideias das pessoas. Hoje o grupo é composto por 11 jovens com idade entre 21 e 
34 anos. Nove deles possuem Síndrome de Down, e dois possuem alterações genéticas não classificadas pela Medicina, mas com notado retardo 
no aprendizado. Do grupo de alunos temos 5 graduando em Nutrição; 2 egressas do curso de Nutrição; 8 graduandos em Gastronomia. A Oficina 
será oferecida entre janeiro e dezembro de 2014. Planejou-se a realização de três grupos focais em três momentos distintos (início, meio e fim), 
onde o debate é registrado através da gravação das vozes dos participantes com a autorização específica por escrito no Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido para uso exclusivo para o registro dos sons e imagens gerados durante as aulas, que são semanais (CAAE: 
13504913.8.0000.5284). Também foi utilizada a técnica da Observação Participante, onde o pesquisador está inserido no interior do grupo 
observado, tornando-se parte dele, interagindo por longos períodos com os sujeitos, buscando partilhar o seu cotidiano para sentir o que significa 
estar naquela situação. Até o momento foi realizado um dos três grupos focais previstos, e a Observação Participante está sendo registrada em 
todas as aulas. No primeiro grupo focal, foi percebido que 5 alunos já tinham algumas habilidades com a culinária, cozinhando inclusive em casa. 
Os demais não cozinham, e por sua fala deduzimos que existe proteção dos pais em relação ao assunto. Com essas observações, percebeu-se 
melhora no desenvolvimento motor, especialmente no pré-preparo de alimentos e na decoração dos pratos. Alguns alunos conseguem executar 
atividades apenas com explicações orais, outros precisam ver como a atividade deve ser desenvolvida, para que consigam executá-la. Muitos 
relatam que tem conseguido reproduzir as preparações feitas na Oficina em casa, para seus familiares. Outro resultado importante é a interação 
entre os alunos de Nutrição e de Gastronomia, que trocam com prazer informações e conceitos sobre seus conhecimentos. Todos encontram-se 
envolvidos e entusiasmados não só com esta troca, mas com o contato com os jovens especiais. Mesmo em fase inicial, a Oficina Saber do Sabor 
tem se mostrado um espaço importante de troca de saberes, entre os alunos da Nutrição e da Gastronomia, e deles com os jovens especiais 
participantes do projeto. Já é possível perceber melhora no desempenho motor e seu interesse na execução das preparações propostas. O fato de 
conseguirem executar em casa alguns pratos, os deixa confiantes e faz com que retornem à Oficina com maior interesse. Os alunos dos cursos de 
Nutrição e de Gastronomia têm sido fundamentais nessa construção coletiva.
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RESUMO
O diagnóstico de cárie nos estágios iniciais é fundamental para que se alcance resultados menos invasivos e consequentemente menos perda de 
estrutura dentária. No caso das lesões em superfícies interproximais, esta  é uma tarefa ainda mais difícil devido ao contato anatômico existente 
que impossibilita o exame direto. Neste sentido, a radiografia interproximal realizada periodicamente permite a detecção destas lesões, ainda em 
estágio inicial, bem como o seu monitoramento, apesar de não revelar lesões cavitadas em todos os casos. Em odontopediatria, algumas vezes, 
pode-se constatar uma contrariedade dos responsáveis quando o profissional solicita o exame radiográfico como complemento para o 
diagnóstico de cárie, principalmente nas situações que, clinicamente o paciente não apresenta sinais da doença. No entanto, sabe-se que as 
lesões proximais são comuns, especialmente nos casos em que o uso do fio dental não faz parte da rotina diária. O objetivo deste estudo, é 
ressaltar a importância do exame radiográfico na clínica integrada infantil, conscientizando os profissionais e os responsáveis sobre a necessidade 
do diagnóstico precoce de lesões cariosas ocultas ao exame clínico. Os prontuários de pacientes que foram atendidos na clínica integrada infantil, 
foram  analisados através do cruzamento do exame clínico visual (CPOS) com as radiografias interproximais e avaliado o plano de tratamento 
proposto.  Dos 56 pacientes atendidos neste período, 13 (23%) apresentaram lesões interproximais, as quais foram diagnosticadas 
radiograficamente, constatando-se que este exame complementar foi elemento essencial para o diagnóstico e tratamento das lesões existentes, 
as quais não estavam visíveis ao exame clínico visual e/ou tátil. Desta forma, fica comprovada a necessidade da realização da radiografia para o 
diagnóstico de lesões cariosas interproximais na clínica odontopediátrica, para que se tenha uma conduta segura e eficaz, evitando danos futuros.

Autor(es) Thayná G. Braga

Palavra(s) Chave(s): radiografia interproximal; diagnóstico

Titulo: A importância do exame radiográfico para o diagnóstico na clínica odontopediátrica

E-mail para contato: luadias@hotmail.com IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
A lesão perirradicular é essencialmente uma doença inflamatória causada  por infecção no sistema de canais radiculares e é a principal resposta 
do tecido perirradicular a uma variedade de estímulos microbianos que causam injúria tecidual. A formação das lesões perirradiculares ocorre em 
resposta à infecção intrarradicular e, de modo geral, representam uma barreira eficaz contra a disseminação da infecção para o osso alveolar e 
outras regiões do corpo. Na maioria das situações, as lesões conseguem prevenir o acesso de micro-organismos aos tecidos perirradiculares. De 
acordo com as características histológicas, as lesões perirradiculares podem ser classificadas em granulomas ou cistos. Granulomas 
perirradiculares são lesões caracterizadas pela presença de infiltrado inflamatório crônico constituído por tecido de granulação com presença de 
células do sistema imunológico do hospedeiro. A teoria comumente aceita é de que os cistos, por sua vez, sejam lesões sempre originadas de 
granulomas perirradiculares que se tornaram epitelizados, no entanto, é de comum acordo que nem todo granuloma progride para um cisto. Com 
o intuito de explicar a formação da cavidade cística, diversas hipóteses tem sido sugeridas , sendo a mais aceita a que sugere a presença do 
sistema imune, baseando-se no envolvimento de vários elementos da resposta imunológica adaptativa na lesão, como linfócitos B e T, 
constituintes de um tecido de granulação, semelhante ao granuloma.  Além das subpopulações de linfócitos, outras células também são 
extremamente importantes na resposta inflamatória/imunológica, como os macrófagos, que podem ter papel-chave no desenvolvimento de 
lesões perirradiculares. Portanto, o objetivo deste estudo foi comparar a quantidade de macrófagos entre granulomas e cistos perirradiculares. 
Foram selecionadas 38 lesões perirradiculares (18 cistos perirradiculares e 20 granulomas). Lâminas silanizadas contendo cortes de parafina foram 
utilizadas para a realização das reações imuno-histoquímicas utilizando anticorpo anti-CD68. A análise das imagens foi realizada com auxílio de 
microscópio óptico e cada lâmina foi subdividida em 5 campos de alta potência, onde foram avaliados o epitélio e o tecido conjuntivo. Foram 
atribuídos valores (0-2) para cada campo, de acordo com o número de marcações positivas para o anticorpo. Todas as lesões avaliadas foram 
positivas para macrófagos. Porém, não foi observada diferença estatisticamente significativa na quantidade de macrófagos entre cistos 
perirradiculares e granulomas (p>0.05). Conclui-se que macrófagos estão envolvidos na patogênese das lesões perirradiculares, mas não 
apresentam ação específica em estágios distintos de evolução da lesão.
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RESUMO
O tratamento endodôntico de canais radiculares curvos é um desafio, pois visa realizar uma adequada instrumentação com o mínimo de desvio. 
Diversos instrumentos de NiTi acionados a motor foram desenvolvidos com o objetivo de facilitar o tratamento e diminuir o tempo consumido no 
processo de limpeza e modelagem do sistema de canais radiculares e melhorar a qualidade final do preparo do canal radicular. O 
desenvolvimento de novos instrumentos com diferentes conicidades, forma de pontas e comprimentos variados das partes de trabalho, 
combinados com as propriedades mecânicas da liga NiTi, resultaram em uma nova geração de instrumentos e novos conceitos. Devido aos 
formatos desses instrumentos, foram desenvolvidos conceitos modernos de preparo do canal radicular onde a maioria dos sistemas rotatórios de 
NiTi aumentaram a sua conicidade, sendo utilizado na sequência coroa-ápice.  Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar e comparar o preparo 
de canais curvos artificiais utilizando três diferentes sistemas mecanizados de níquel titânio: K3XF (SybronEndo, CA, USA), Mtwo (VDW, Munique, 
Al) e BioRaCe (FKG Dentaire, La Chaus-de-Fonds, SU). Foram selecionados 60 blocos de resina, divididos em três grupos. Os canais foram corados 
com tinta nanquim para obtenção das imagens iniciais através de um estereomicroscópio (Leica S8 APO, Wetzlar, Al). Após a instrumentação até 
o diâmetro final de #35-0.04, as imagens finais foram capturadas exatamente nas mesmas condições das iniciais para serem superpostas através 
do software Photoshop (CS5 Extended version, 12.0.4, San Jose, CA). A quantidade de resina removida foi medida nas paredes mesial e distal em 
oito diferentes pontos ao longo do canal (0 à 8mm).  A análise intragrupo mostrou que todos os sistemas promoveram desvio em todos os níveis, 
sendo mais acentuado na parede distal nos níveis de 2 a 7 mm (p <. 05) nos grupos K3XF e Mtwo e nos níveis de 0 a 2 mm e de 4 a 7 mm (p < .05) 
no grupo BioRace. No grupo K3XF não houve diferença significativa entre os pontos. Já nos grupos BioRace e Mtwo houveram diferenças 
significativas em alguns pontos (p < .05). Na comparação entre sistemas houve diferença apenas nos pontos 1 e 2 mm (p< .05). Conclui-se que 
todos os sistemas endodônticos mecanizados de níquel titânio utilizados promoveram um certo desvio durante o preparo de canais curvos.
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RESUMO
É muito comum que cirurgiões dentistas optem pela utilização de soluções anestésicas locais sem vasoconstrictor acreditando que dessa forma 
estarão o atendimento seja mais seguro. Essa idéia é reforçada por médicos que muitas vezes recomendam que não seja feita a utilização de 
soluções anestésicas contendo vasoconstrictores em pacientes com condições sistêmicas como hipertensão arterial. No entanto, há evidências 
consistentes demonstrando que o uso de um agente vasoconstrictor associado a um anestésico local traz benefícios e aumenta a segurança dos 
procedimentos odontológicos. A primeira publicação sobre o tema data de 1955, sendo um artigo assinado pela New York Heart Association. Em 
1964, uma publicação conjunta, assinada pela American Heart Association e pela American Dental Association, recomendava que fossem 
utilizados anestésicos locais associados a agentes vasoconstrictores, mesmo em pacientes cardiopatas, desde que os mesmos estivessem sob 
cuidados médicos e fossem respeitadas as técnicas corretas de anestesia e as doses máximas recomendadas por sessão. O vasoconstrictor reduz a 
velocidade de absorção do anestésico local, consequentemente, reduzindo risco de toxicidade do mesmo e aumentando a profundidade e 
duração do bloqueio anestésico. Dessa forma, o paciente estaria menos sujeito a apresentar dor durante o procedimento odontológico (o que 
pode levar a picos hipertensivos e aumento da freqüência cardíaca causado pelo estresse). Em situações de estresse (como ao sentir dor) o 
organismo libera 400x mais adrenalina endógena do que a existente em 1 tubete de anestésico para uso odontológico. Portanto, parece claro que 
o risco de liberações exageradas de catecolaminas endógenas em decorrência de estresse é mais prejudicial do que a injeção de soluções 
anestésicas contendo quantidades mínimas de adrenalina. Desse modo, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos da utilização de 
soluções anestésicas locais de lidocaína a 2% associada com adrenalina (1:100.000) sobre os níveis pressóricos de pacientes hipertensos 
resistentes submetidos ao tratamento periodontal. 170 pacientes hipertensos resistentes foram avaliados periodontalmente por um examinador 
experiente. Os mesmos foram referenciados para tratamento periodontal, de acordo com suas necessidades. Os pacientes que apresentavam 
periodontite generalizada, necessitando de 4 sessões de raspagens subgengivais, foram atendidos de acordo com as recomendações da American 
Academy of Periodontology para o manejo de pacientes hipertensos. 11 pacientes foram incluídos no grupo que recebeu anestesia com solução 
anestésica de lidocaína a 2% com adrenalina a 1:100.000 nos quadrantes 1 e 4, enquanto os quadrantes 2 e 3 serviram como controle, recebendo 
anestesia com mepivacaína a 3% sem vasoconstrictor. Os níveis pressóricos foram aferidos utilizando um monitor digital de pressão arterial em 5 
momentos: na sala de espera; ao sentar na cadeira odontológica; durante a injeção; 10 minutos após a injeção e ao final do atendimento.  
Observou-se que nos quadrantes onde a foi realizada anestesia sem vasoconstrictor, os pacientes apresentaram elevação significativa dos níveis 
pressóricos ao longo do atendimento odontológico (p<0.05), sendo essa elevação normalmente associada com a queixa de dor e necessidade de 
complementações da anestesia. Nos quadrantes onde foi realizada anestesia contendo vasoconstrictor, os níveis pressóricos mantiveram-se mais 
estáveis ao longo do atendimento, sem apresentar diferenças significativas (p>0.05). Nesses casos, também não houve necessidade de 
complementação anestésica. Pode-se conclui, dentro das limitações do presente estudo, que a utilização de soluções anestésicas locais contendo 
vasoconstrictores é um procedimento seguro, mesmo em pacientes hipertensos resistentes, desde que sejam observadas as recomendações para 
o manejo de pacientes hipertensos e respeitadas as doses máximas e técnicas anestésicas adequadas.
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RESUMO
Crescimento gengival medicamentoso é um termo utilizado para se referir a um crescimento tecidual (gengival) anormal que ocorre pelo 
aumento do número de células. Essa alteração tecidual acontece de modo secundário ao uso de determinados medicamentos. Isso ocorre, pois, 
esses medicamentos interferem no metabolismo de fibroblastos e colágeno, levando a um aumento na matriz extracelular do tecido conjuntivo. 
Diversos medicamentos podem estar associados ao crescimento gengival, sendo 3 grupos de mais fortemente associados: Anti hipertensivos da 
classe dos bloqueadores de canais de cálcio (nifedipina, amlodipina e felodipina); anticonvulsivantes (ciclosporina A) e antiepiléticos (fenitoína). É 
mais comum em crianças e adolescentes do sexo masculino com exceção nos casos em que está relacionada ao uso de bloqueadores de canais de 
cálcio, uma vez que utilização destas drogas está mais comumente associada a indivíduos adultos. Clinicamente, podemos observar aumento 
gengival firme, pálido e indolor da papila interdental e gengiva inserida, podendo cobrir toda a coroa dentária. Esse aumento pode ser mais 
acelerado em regiões de precariedade de higienização. A inflamação é um pré-requisito para indução de crescimento gengival. O tratamento 
conservador (controle da doença de base, associado à retirada/troca do medicamento) tem demonstrado estabilidade da condição periodontal 
durante a fase de manutenção e evitado intervenções cirúrgicas. Segundo a literatura existe grande variação na prevalência de crescimento 
gengival induzido por medicamentos de acordo com a idade e gênero dos pacientes, tipos de medicamento e combinações entre drogas. O 
objetivo do presente trabalho foi avaliar a prevalência de crescimento gengival associada a 3 diferentes medicamentos antihipertensivos da classe 
dos bloqueadores dos canais de cálcio. 170 pacientes diagnosticados com hipertensão arterial resistente foram examinados por um periodontista 
experiente (F.V). Os pacientes responderam a um questionário médico/odontológico e foram submetidos a uma avaliação periodontal completa 
com aferição da profundidade de bolsa à sondagem e dos níveis de inserção clínica. A inflamação gengival/periodontal foi aferida por meio do 
índice de sangramento gengival e do índice de sangramento à sondagem. Foi considerado como crescimento gengival quando se observou 
aumento de volume do tecido gengival interproximal (papilas) associado com níveis de profundidade de bolsa que ultrapassavam os níveis de 
inserção clínica em mais de 2mm. A população estudada era composta por 105 homens (idade média: 53,7 anos) e 65 mulheres (idade média: 
56,6 anos). 108 pacientes faziam uso de medicação do grupo dos bloqueadores dos canais de cálcio enquanto 62 pacientes não utilizavam 
medicamento associado com crescimento gengival, e foram considerados os controles. A prevalência de crescimento gengival entre os pacientes 
que não utilizavam medicação foi de 18% (crescimento gengival inflamatório/hiperplasia inflamatória). No grupo fazendo uso de medicamentos 
bloqueadores dos canais de cálcio, a prevalência observada foi de 45%.  A comparação entre os 3 diferentes medicamentos antihipertensivos 
avaliados mostrou que a nifedipina foi a droga associada com menor prevalência de crescimento gengival (36,6%). A amlodipina e a felodipina 
apresentaram, respectivamente, 45% e 46,6% de prevalência de crescimento gengival. Os resultados observados sugerem que há diferenças 
significativas na prevalência de crescimento gengival entre pacientes hipertensos utilizando medicação bloqueadora dos canais de cálcio e 
pacientes utilizando outras classes de medicamentos antihipertensivos. Além disso, parece haver diferença entre os diferentes bloquadores dos 
canais de cálcio com relação à capacidade de indução de crescimento gengival, cabendo ao cirurgião-dentista orientar os médicos e os pacientes 
com relação à possibilidade de substituição dos medicamentos com o objetivo de minimizar as chances de crescimento gengival.
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RESUMO
Dados publicados pelo IBGE em 20/08/2013 apontam que em 1º de julho de 2013, a população brasileira atingiu 201.032.714 habitantes e em 
2025 será de 228 milhões. A transição demográfica é marcada por uma expectativa de vida cada vez mais elevada da população brasileira, bem 
como problemas alimentares e nutricionais, importantes com um aumento da prevalência de sobrepeso/ obesidade em adultos. A Diabete 
mellitus tipo 2 (DMT2)  foi a terceira causa de morte no Brasil e em 2025, deverão existir cerca de 11 milhões no País. Dados do estudo 
multicêntrico brasileiro sobre DMT2 (1987/89) demonstraram uma prevalência de 7,6% na população de 30 a 69 anos constituindo em um 
problema de saúde pública em vista aos agravos cardiovasculares decorrentes desta condição. Neste contexto, o objetivo do presente estudo foi 
propor um método prático de rastreamento de casos suspeitos de diabetes a partir da premissa de que existe uma relação entre os valores de 
Glicemia Capilar Casual (GCC)  e o aumento do Índice de massa corpórea (IMC) e o início do desenvolvimento da diabete. A GCC foi aferida por 
meio do aparelho ACCU-CHEK® Advantage - Roche Diagnóstica Brasil Ltda. A amostra consistiu de pacientes entre 15 e 80 anos de ambos os sexos 
e raças. Os pacientes foram submetidos à avaliação da GCC e avaliações do peso, altura para cálculo do Índice de Massa Corpórea (IMC). 
Observou-se o horário da última refeição que era utilizado para estimar o tempo pós prandial em analogia com o teste de sobrecarga da glicose 
que toma como base o tempo de duas horas pós prandial para verificar as alterações. Considerou-se valores normais glicemia <100mg/dl, 
alterados valores >100mg/dl e < 140mg/dl e diabéticos os valores > 140mg/dl. Foram também colhidos dados como Peso e Altura para o cálculo 
do IMC. Foram considerados obesos indivíduos com IMC > 30,0 a 39,9 kg/m² e sobrepeso indivíduos com IMC acima de 25-29,9 kg/m². Foram 
excluídos pacientes com menos de 2 horas de jejum e imprecisão de informações e pacientes declaradamente diabéticos. Foram atendidos 114 
pacientes dos quais 9 foram excluídos,  participando  efetivamente 105 pacientes. Destes 41% com glicemia normal <100mg/dl, 51% com glicemia 
>100mg/dl <140mg/dl suspeitos e 8% >140mg/dl considerados diabéticos. O IMC médio foi 26,16, o mínimo 21 e o máximo 40. A média de horas 
de jejum 05h e 4min. Os pacientes com taxas glicêmicas  >100mg/dl e < 140mg/dl a Glicemia Capilar máxima foi 132mg/dl e o IMC Máximo 38,12, 
o IMC médio 27,4 e 4,15h em média de jejum. Para os pacientes com taxas glicêmicas >140mg/dl a Glicemia Capilar média observada foi de 
232,75 mg/dl, o IMC máximo 36,9 e IMC e 3,27horas em média de jejum. Os resultados obtidos concordam com a literatura e parecem 
promissores nas ações preventivas do Diabete Melito do tipo II, já que nenhum paciente pesquisado se declarava diabético. São, portanto, 
necessárias intervenções relacionadas à promoção da saúde e a prevenção e controle da obesidade e das doenças cardiovasculares. Acredita-se 
que essas intervenções possam ser executadas a nível multidisciplinar com o comprometimento de todos os profissionais de saúde.
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RESUMO
As principais alterações patológicas que acometem a polpa e os tecidos perirradiculares são de natureza inflamatória e etiologia infecciosa. 
Estudos indicam que agentes microbianos são os principais responsáveis pela progressão e manutenção da inflamação perirradicular. No entanto, 
a ocorrência da doença perirradicular está associada às respostas inflamatória e imunológica com o intuito de conter o avanço da infecção 
endodôntica. Hospedeiros podem apresentar diferentes respostas à infecção perirradicular e ao mesmo tipo de tratamento endodôntico. Tal fato 
ocorre, pois alguns indivíduos apresentam condições que podem influenciar na susceptibilidade da doença. Estas condições podem ser referidas 
como modificadores da doença, desde que não sejam sua causa, mas possam influenciar no desenvolvimento, diagnóstico, severidade ou 
resposta ao tratamento. Alterações no metabolismo ósseo, características da osteoporose, levam a um aumento da reabsorção óssea e a uma 
diminuição na possibilidade de reparo. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da osteoporose na evolução da lesão perirradicular. Foram 
utilizadas ratas Wistar (n=24), com 3 meses, avaliadas por citologia vaginal. Metade dos animais foi ovariectomizada (OVX) e a outra metade foi 
pseudo-operada (C). Após 120 dias de castração foi estimulado o desenvolvimento de lesão perirradicular nos primeiros molares inferiores 
esquerdos. A massa corporal foi verificada semanalmente. Ao final dos períodos experimentais (21 e 40 dias de lesão) os animais foram 
sacrificados, o sangue foi coletado para análise bioquímica (fosfatase alcalina, cálcio, fósforo e estradiol) e as mandíbulas foram excisadas para a 
análise radiográfica. Os níveis séricos de estrogênio foram menores nos grupos OVX (p<0.01) comprovando a eficacia da castração. A deficiência 
estrogênica resultou em maior ganho de massa corporal (p < 0.01) em OVX 40 dias quando comparado ao C 40 dias. As concentrações séricas de 
cálcio e fósforo foram semelhantes entre os grupos (p>0.05) e a fosfatase alcalina, apesar de ser maior em OVX (21 e 40 dias), também não 
apresentou diferença estatisticamente significativa. As lesões perirradiculares avaliadas radiograficamente foram maiores no grupo OVX 40 
quando comparado a C 40 (p<0.05) e a C 21 (p< 0.001). Através deste estudo foi possível verificar que a osteoporose atuou como modificador da 
doença, pois influenciou na evolução da lesão perirradicular.
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RESUMO
A causa mais comum do comprometimento pulpar é a infecção por micro-organismos provenientes da cárie dental. O sucesso do tratamento 
endodôntico está intimamente relacionado com a qualidade da limpeza, modelagem e desinfecção do sistema de canais radiculares (SCR). A 
eliminação de irritantes como bactérias e seus produtos, tecido pulpar e dentina contaminada, cria um ambiente adequado para a obturação do 
sistema de canais radiculares (SCHILDER, 1974; SIQUEIRA et al., 1997; METZGER et al., 2010), propiciando condições ideais para a manutenção 
e/ou reparo dos tecidos perirradiculares (SIQUEIRA, 2005; METZGER et al., 2010). A dificuldade em se eliminar por completo todos os micro-
organismos presentes no SCR é gerada principalmente pelas complexidades anatômicas. Istmos, túbulos dentinários, deltas apicais e 
irregularidades anatômicas internas, podem servir como depósito para micro-organismos, mesmo após a conclusão do preparo químico-mecânico 
(VERSIANI, 2012). Com o advento da liga níquel-titânio (NiTi), novos instrumentos endodônticos foram desenvolvidos possibilitando sua utilização 
com o movimento de alargamento contínuo em canais curvos. Além disso as propriedades da liga NiTi propiciaram a fabricação de instrumentos 
com modificações geométricas principalmente em relação à conicidade. O emprego de sistemas de instrumentação mecanizada utilizando 
instrumentos de NiTi modificou conceitos, técnicas e a forma de modelagem do canal radicular.Este estudo ex-vivo avaliou e comparou a 

 influência da modelagem na obturação de canais radiculares curvos preparados por sistemas de instrumento único. Materiais e Métodos: O 
percentual volumétrico de espaços vazios após a obturação foi avaliado por meio de microtomografia computadorizada. Quinze raízes mesiais de 
molares inferiores com dois canais e saídas foraminais independentes foram divididas em três grupos (n=5) de acordo com o sistema: Reciproc; 
Self-Adjusting File; Twisted File. A Técnica de Onda Contínua de Compactação foi empregada na obturação dos espécimes. O percentual 
volumétrico de espaços vazios foi avaliado pela reconstrução das imagens microtomográficas.  O grupo SAF apresentou maior quantidade de 
espaços vazios em relação ao grupo TF, na análise de toda extensão do canal. Contudo, na avaliação somente do terço apical, o grupo Reciproc 
apresentou menor quantidade de espaços vazios em comparação ao grupo SAF (Kruskal-Wallis, p<0,05). Além disso, todos os espécimes 

 apresentaram espaços vazio na interface denlna-material obturador, não demonstrando diferença estalslcamente significante. Conci-se que o 
sistema de instrumentação empregado no preparo químico-mecânico não interferiu na qualidade da obturação de canais mesiais de molares 
inferiores.
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RESUMO
A alta flexibilidade associada à superelasticidade da liga NiTi, permitiu a utilização de motores no acionamento dos instrumentos, promovendo 
algumas vantagens para o tratamento endodôntico. Dentre essas, pode-se citar a redução do tempo de trabalho, uma maior eficiência de corte e 
devido à superelasticidade da liga NiTi, a possibilidade de redução na formação de defeitos no preparo do canal radicular, uma vez que, o 
instrumento consegue acompanhar melhor a curvatura do canal. Apesar dos avanços tecnológicos na produção de instrumentos de NiTi 
mecanizados, a fratura desses durante o uso clínico, continua sendo uma preocupação para o profissional, podendo ocorrer de forma 
imprevisível. A resistência à fratura é uma das mais importantes propriedades mecânicas de um instrumento endodôntico, e segundo a literatura, 
pode ser classificada em fratura por torção ou flexão rotativa (fadiga). O ensaio mecânico de flexão rotativa pode ser realizado por meio de 
modelos estático e dinâmico. No modelo estático, o instrumento gira fixo dentro de um canal curvo, ou seja, sem um movimento axial. O 
emprego do movimento reciprocante no acionamento do instrumento endodôntico de NiTi foi proposto objetivando estender a vida em fadiga, 
ou seja, aumentar a resistência do instrumento à fratura por flexão rotativa. O movimento reciprocante pode ser executado com diferentes 
ângulos de rotação, ou seja, da direita para a esquerda, ou vice e versa. Recentemente foram lançados instrumentos de NiTi desenvolvidos 
especificamente para o acionamento mecânico por meio do movimento reciprocante. Este estudo avaliou a influência do movimento 
reciprocante na vida em fadiga de instrumentos endodônticos submetidos à ensaios mecânicos estático e dinâmico, em diferentes ângulos. Vinte 
instrumentos Reciproc R25 (VDW, Munique, Alemanha) foram divididos em dois grupos iguais para cada tipo de ensaio mecânico (estático e 
dinâmico). Os instrumentos foram operados em diferentes ângulos no movimento reciprocante. O tempo de fratura de cada instrumento foi 
calculado e os resultados obtidos, analisados estatisticamente pelo teste t de Student, com nível de significância de 5% (p<0,05). 
Independentemente do ângulo reciprocante utilizado, os instrumentos apresentaram maior vida em fadiga no ensaio dinâmico, em comparação 
ao estático, com diferença estatística significante. Os menores ângulos reciprocantes promoveram um aumento significativo na vida em fadiga, 
independente da natureza do ensaio mecânico (estático ou dinâmico). Os autores concluíram que a redução do ângulo reciprocante, gera um 
aumento na resistência à fratura por fadiga. Além disso, quando submetidos ao ensaio rotatório em flexão, o tempo de fratura dos instrumentos 
foi maior no modelo dinâmico, em comparação ao estático.

Autor(es) Hélio Pereira Lopes; Marcia Valéria Boussada Vieira; Mônica Aparecida Schultz Neves*; Victor Talarico Leal Vieira; Rafael 
Marques Villagra

Palavra(s) Chave(s): endodontia; canal radicular; instrumentos endodônticos; sistemas de instrumento único; movimento reciproc

Titulo: Avaliação da resistência em flexão rotativa de instrumentos endodônticos submetidos à ensaios estáticos e 
dinâmicos em diferentes ângulos de movimento reciprocante

E-mail para contato: flavioferreiraalves@gmail.com IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
O alargamento apical dos canais radiculares ainda é um tema controverso, pois não se conhece o exato valor de dilatação que garanta uma 
limpeza eficiente das paredes do canal nesta região. Inúmeras evidências apontam que um maior preparo apical permite uma melhor remoção de 
dentina infectada, melhora a ação de irrigantes e consequentemente reduz a carga bacteriana no sistema de canais radiculares Neste contexto, o 
objetivo do presente estudo foi comparar o aumento percentual do alargamento da secção transversal de canais radiculares, em seu terço apical, 
através da instrumentação com dois sistemas de instrumentos únicos, Self Adjusting File (SAF) e Reciproc. Foram selecionados 20 molares 
inferiores (raiz mesial) humanos com rizogênese completa, sem sinais de reabsorção externa ou tratamento endodôntico anterior. Canais que se 
unissem ou terminassem em um único forame foram excluídos da pesquisa. Os dentes foram desinfetados utilizando hipoclorito de sódio a 5% 
por 10 min. O acesso coronal foi realizado utilizando broca diamantada de alta rotação sob refrigeração e os dentes foram estocados em 
clorexidina a 2%. O canal radicular foi negociado utilizando uma lima tipo K 06, irrigado com hipoclorito de sódio a 1%. A medida do comprimento 
do canal radicular foi realizada com a introdução da lima K 06 até que a ponta da lima fosse visível no forame apical com o auxílio de um 
estereomicroscópio Leica DFC 295 (Hessen, Wetzlar, Alemanha) com ampliação de 6x.  Os 3 mm apicais de cada raiz foram removidos utilizando 
um disco diamantado posicionado perpendicularmente ao canal radicular. Cada seção foi lavada com solução de hipoclorito de sódio 0,5% e água 
destilada por 15 min cada e, em seguida, corados com solução azul de metileno para realçar os contornos das paredes do canal radicular. 
Fotomicrografias foram obtidas de todas as seções transversais utilizando estereomicroscópio com aumento de 16x (Leica LED3000 NVI; Leica 
Microsystems).  As imagens foram capturadas e analisadas utilizando o software Leica Application Suite 3.6.0 e salva no formato TIFF. A área total 
de canal (mm2) foi medida. Todos os canais mesiais foram instrumentados por uma das técnicas de instrumentação (SAF ou RECIPROC), sendo 
que o comprimento de trabalho adotado, foi de 1 mm aquém forame apical. A discrepância entre o diâmetro inicial e final do canal foram 
comparados e analisados estatisticamente por meio do teste de Mann-Whitney U – teste.  Além disso, os dados foram correlacionados com o 
grau de curvatura.  O test  t de Student revelou que a área inicial dos canais não variou entre os grupos SAF e REC (p = 0,42). O aumento 
percentual da área dos canais foi significativamente maior para o grupo REC (p = 0,001). Em média, o grupo REC proporcionou um aumento da 
área 3 vezes maior que o grupo SAF.
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RESUMO
O preparo químico-mecânico tem como objetivos a limpeza e modelagem dos canais radiculares, os quais podem ser alcançados 
concomitantemente pelo uso de diferentes instrumentos, técnicas de instrumentação e soluções irrigadoras. O corpo do canal principal deve ser 
alargado em toda sua extensão, de forma que suas paredes sejam envolvidas no preparo final, promovendo uma modelagem cônica e 
centralizada ao mesmo (SIQUEIRA & LOPES, 2011). Porém esta tarefa se torna um tanto complexa quando realizada em canais curvos (SCHÄFER & 
DAMMASCHKE, 2009). Nestes casos, além de paredes do canal principal muitas vezes, permanecerem intocadas comprometendo o resultado do 
tratamento (RICUCCI et al., 2009), ainda pode ocorrer desgaste excessivo de algumas paredes dentinárias, levando à retificação e transporte do 

 canal (YANG et al., 2011).Os instrumentos endodônlcos confeccionados com liga de NiTi apresentaram um grande avanço no que diz respeito à 
instrumentação de canais curvos, promovendo o alargamento destes canais de forma mais centralizada e com menor ocorrência de desvios, 
devido à superelasticidade desta liga (SONG et al., 2004; GERGI et al., 2010). Muitos destes instrumentos foram idealizados para serem acionados 
a motor com giro contínuo à direita, enquanto uma nova gama de instrumentos vem sendo proposta para uso com movimento reciprocante (YOU 

 et al., 2011). Dentre estes, novas técnicas propõem uso de instrumentos únicos (BÜRKLEIN et al., 2012).Há uma necessidade clara de se 
conhecer o comportamento mecânico dos instrumentos em canais curvos a fim de se evitar acidentes, como desvios, fraturas e até perfurações, 
durante o preparo químico mecânico. Este estudo teve como objetivo avaliar e comparar a modelagem de canais curvos, em modelos artificiais, 
realizada através de dois sistemas acionados a motor: um com movimento reciprocante, Reciproc (VDW, Munich, Germany) e outro com 

 movimento de rotação con�nua, Protaper (Dentsply Maillefer, Ballaigues, Switzerland),Quarenta blocos de treinamento de canais curvos em 
 resina epóxi foram preenchidos com nanquim e imagens pré-instrumentação foram obldas através do estereomicroscópio.A instrumentação foi 

realizada por um endodontista com experiência nos dois sistemas: Reciproc (R25) e ProTaper (até F3). A instrumentação foi realizada seguindo a 
orientação dos respectivos fabricantes. As imagens pós-instrumentação foram obtidas exatamente nas mesmas condições das imagens prévias e 
então as imagens foram sobrepostas utilizando um software para análise. Diferenças ao longo, nas faces mesial e distal, do canal foram 

 mensurados em 8 pontos para avaliar a presença de desvio.A análise intragrupo demonstrou que os dois sistemas promovem desvios ao longo 
dos 8 pontos de mensuração do canal. Dentro do grupo ProTaper as diferenças significantes (p<0.01) com maiores desvios foram nos pontos: 
4mm>7mm>3mm>6mm. No grupo Reciproc as diferenças significantes (p<0.05) foram nos pontos: 3mm>4mm>2mm>1mm. O grupo ProTaper 

 apresentou menor desvio nos pontos: 0, 2, 3, 4 e 6mm comparando com o grupo Reciproc.Os resultados obldos neste estudo sugerem que a 
instrumentação mecanizada continua com o preparo cervical prévio e progressivo em direção apical, com limas específicas, tendem a realizarem 
um preparo mais adequado com menor risco de deslocamento do canal original quando comparado com sistemas com instrumento único com 
movimento reciprocante.
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RESUMO
A adequada limpeza e modelagem do canal radicular dependem do comportamento mecânico dos instrumentos endodônticos, sendo a dureza 
uma propriedade de grade relevância, pois interfere diretamente no comportamento do instrumento, principalmente quando utilizamos 
instrumentos endodônticos mecanizados. A dureza é uma propriedade mecânica que está relacionada com a resistência que o material pode 
apresentar. Os instrumentos endodônticos podem apresentar defeitos durante a sua fabricação e estes defeitos geram pontos concentradores de 
tensão, que podem levar a fratura do instrumento endodôntico. O ensaio de microdureza exclui algumas variáveis, que não podem ser 
controladas pelo pesquisador como a morfologia do instrumento e a superfície de acabamento do instrumento endodôntico. Os avanços 
tecnológicos das ligas reporta-se no tratamento químico que os instrumentos endodônticos estão recebendo. Objetivou-se avaliar a microdureza 
Vickers de três instrumentos endodônticos fabricados em diferentes ligas: (níquel-titâneo convencional, M-Wire e memória controlada). Material 
e método: Para este estudo foi utilizado um total de seis instrumentos 40/0,04 com 25 mm de comprimento, sendo dois instrumentos para cada 
grupo: RaCe (FKG Dentaire, La Chaux-de-Founds, Suíça), HyFlex (Coltene-Whaledent, Allstetten, Suíça) e ProFile Vortex (Dentsply Tulsa, OK, EUA), 
os quais foram embutidos no sentido longitudinal em resina cristal (Duque Fibras, Duque de Caxias, RJ, Brasil). Para avaliação da seção reta 
transversal, foram utilizados três instrumentos de cada grupo e os mesmos foram embutidos no sentido vertical. Os corpos de prova foram 
avaliados através de um microdurômetro Micromet 2003 (Bueler, Lake Bluff IL EUA), e as imagens avaliadas em aumento de 400 x. Entre as dez 
indentações realizadas na parte central de cada instrumento, cinco ocorreram no núcleo e cinco no intermediário, totalizando dez indentações 
em cada instrumento. Conclui-se, neste trabalho, que não houve diferença estatística entre os instrumentos RaCe e HyFlex (p>0,05), porém, 
houve diferença entre os instrumentos Vortex e RaCe (p≤0,05) e Vortex e HyFlex (p≤0,05). Conclui-se com este trabalho que a liga M-wire, 
representada pelo instrumento ProFile Vortex, demonstrou maior microdureza Vickers que as ligas NiTi convencionais e de memória controlada 
representada respectivamente pelos instrumentos RaCe e Hyflex.
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RESUMO
Os instrumentos de níquel-titânio têm sido propostos nas últimas décadas na substituição dos instrumentos de aço-inoxidável principalmente em 
canais curvos na tentativa de minimizar acidentes como desvios. Canais curvos são os mais desafiadores para os endodontistas e podem 
favorecer acidentes como desvios, formação de zips, degraus, perfurações e rasgos apicais. Esses acidentes dificultam a obturação do canal e 
comprometem o sucesso do tratamento. Para minimizar esses acidentes, limita-se a instrumentação do segmento apical desses canais curvos 
com instrumentos de pequeno diâmetro, acionados por meio do movimento de alargamento contínuo obtidos por dispositivos mecânicos ou 
movimento de alargamento alternado com instrumentos manuais. Instrumentos endodônticos de níquel-titânio (NiTi), acionados a motor tem 
substituído a instrumentação manual com objetivo de levar praticidade ao profissional, promover um tratamento mais ágil, diminuindo o tempo 

 de trabalho e ullização de instrumentos mais cônicos e calibrosos para melhorar a limpeza e modelagem do canal radicular.Por essas razões, 
pesquisadores buscam um instrumento associado a uma técnica que promova modelagem ideal e desinfecção eficiente de canais curvos e 

  atrésicos, com mais segurança e agilidade, evitando deformações e alngindo seu foco principal: a saúde.Objeou-se avaliar o desvio do canal 
original através da instrumentação manual ou acionado a motor utilizando instrumentos de um mesmo sistema, com as mesmas características 

 geométricas. Métodos: Foram ullizados 40 blocos de treinamento de canais arlficiais curvos. Foram divididos dois grupos de 20 canais, sendo 
um grupo utilizando o Sistema ProTaper rotatório e o outro utilizando Sistema ProTaper manual. Em ambos os grupos o preparo foi até o 
instrumento F2. Imagens pré e pós instrumentação foram capturadas com um estereomicroscópio, sobrepostas e analisadas através do programa 
Software Photoshop. Pontos de medida foram estabelecidos ao longo do canal e  medidos. A análise intergrupo mostrou que todos os níveis 
possuíam algum desvio, porém os pontos 0, 2, 3 e 7 não mostraram diferença estatística significante. Os pontos 1, 4, 5 e 6 revelaram ter ocorrido 

 maior desvio na instrumentação com Sistema ProTaper rotatório. Concle-se que estes achados sugerem que o sistema acionado a motor tende a 
desviar mais canais curvos quando comparado com instrumentos operados manualmente, com as mesmas características geométricas. Embora 
tenha apresentado um ponto de desvio no terço apical, os desvios se concentram mais nos terços médio e cervical do canal.
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RESUMO
Este trabalho se propôs a comparar a resistência à flambagem de instrumentos endodônticos utilizados no cateterismo dos canais radiculares em 

 aço inoxidável e NiTi, assim como associar os resultados obldos, com as suas caracteríslcas morfológicas.Materiais e Métodos: Foram 
selecionados e submetidos ao ensaio de flexocompressão, os instrumentos C-Pilot (VDW, Alemanha) e C+File (Dentsply Maillefer, Suíça), de aço 
inoxidável, e PathFile (Dentsply Maillefer, Suíça) e Scout RaCe (FKG Dentaire, Suíça) em níquel-titânio (NiTi). A resistência à flambagem dos 
instrumentos em aço inoxidável foi avaliada e comparada com os instrumentos em NiTi, por meio de uma plataforma de ensaio, a partir da 
superfície, e nas profundidades de 3 e 6 mm no interior de canais constritos simulados em resina acrílica. Dez instrumentos de cada marca 
comercial, com 25 mm de comprimento e diâmetro nominal 0,10 mm, com exceção do instrumento PathFile, de diâmetro nominal 0,13 mm, 
formaram os quatro grupos. Durante o ensaio foi aplicada uma força crescente na direção axial do instrumento, por meio de uma máquina de 
ensaio universal (EMIC DL 10.000, Paraná), até atingir um deslocamento lateral de 1 mm. As dimensões dos instrumentos também foram 

 determinadas por meio de um estéreomicroscópio óplco, com um disposilvo de medidas acoplado a um computador.Rgistrouse que houve 
distinções entre a conicidade, o número e ângulo de inclinação das hélices e quanto ao ângulo e forma da ponta dos instrumentos avaliados. Os 
dados compilados foram analisados pelos testes ANOVA e Duncan. Os resultados revelaram que em superfície, todos os instrumentos em aço 
inoxidável apresentaram maior resistência à flexocompressão que os em NiTi. Nos canais com profundidade de 3 mm, os instrumentos PathFile 
apresentaram resistência à flambagem semelhante aos instrumentos C-Pilot. Em 6 mm de profundidade, todos os instrumentos em NiTi 
apresentaram maior resistência à flambagem, em comparação aos instrumentos de aço inoxidável. De acordo com os resultados obtidos, pode-se 
afirmar que a natureza da liga metálica e as diferenças geométricas entre os instrumentos influenciaram no comportamento dos mesmos e que, 
clinicamente, os instrumentos de NiTi devem ser empregados no cateterismo de canais atresiados, após a utilização de um instrumento de aço 
inoxidável, na profundidade de 3 a 6 mm em sentido apical.
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RESUMO
Até 1960 todos os instrumentos endodônticos eram fabricados com aço carbono, a partir desta data o aço inoxidável passou a ser empregado 
com maior frequência, devido às vantagens de sua liga em comparação ao aço carbono. A liga de aço inoxidável apresenta uma maior tenacidade, 
dureza, capacidade de corte, resistência à corrosão e à fratura quando comparada com a liga de aço carbono. Assim sendo, em 1982 a ADA 
recomendou uma revisão na especificação de número 28, retirando desta os instrumentos de aço carbono. O desenvolvimento de instrumentos 
endodônticos utilizados com movimento reciprocante, foi uma maneira encontrada para reduzir a incidência de fratura. O movimento 
reciprocante pode ser descrito como um movimento de oscilação, em que um instrumento gira numa direção e inverte a sua direção antes de 
completar um ciclo completo no canal radicular. Neste movimento, o instrumento gira com uma distância angular menor do que em um 
movimento rotativo contínuo, submetendo o instrumento à valores mais baixos de tensão. Consequentemente, um instrumento deve ter uma 
vida prolongada à fadiga, quando usado em movimento oscilatório. A falta de informação por parte do fabricante do comportamento mecânico 
de um instrumento dificulta na escolha do mais adequado para o tratamento endodôntico. Em função do exposto este estudo realizou ensaios 
mecânicos que visam determinar alguns comportamentos dos instrumentos endodônticos, fornecendo, desta forma, informações para o uso mais 

 seguro destas ferramentas de trabalho na prálca clínica.Objelvu-se avaliar a influência do movimento reciprocante na vida em fadiga de 
 instrumentos endodônlcos submeldos a testes estálcos e dinâmicos.Materiais e Métodos: Os instrumentos rotatórios de NiTi ullizados foram 

WaveOne Primário e ProTaper F2. Os instrumentos foram inicialmente submetidos a um teste de flexão em cantiléver, em seguida, aos testes de 
flexão rotativa estáticos e dinâmicos. Instrumentos WaveOne foram operados em movimento reciprocante e ProTaper em rotação 

 con�nua.Resultados: Os valores de resistência à flexão média (carga máxima em gramas) dos instrumentos foram os seguintes: WaveOne 
Primário = 544,8; ProTaper F2 = 555,4. Não foi observada diferença significativa entre os instrumentos testados (p> 0,05). O tempo médio de 
fratura (em segundos) dos instrumentos submetidos a testes estáticos e dinâmicos foram os seguintes: WaveOne Primário = 93,5 (estático) e 
267,6 (dinâmico); ProTaper F2 = 57,8 (estático) e 94,1 (dinâmico). O teste t de Student mostrou diferenças significativas em todas as comparações 
entre os instrumentos testados (p <0,05). Os resultados revelaram que os instrumentos operados em um movimento reciprocante e no modelo 
de teste dinâmico apresentaram vida em fadiga prolongada.
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RESUMO
O Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) permite às equipes de saúde da família avaliarem e organizarem o seu processo de trabalho, 
através de indicadores pré-estabelecidos. O objetivo deste estudo foi analisar o conhecimento e a utilização dos instrumentos de registro do SIAB 
pelos gestores municipais de saúde, coordenadores da atenção básica e pelos profissionais que compõem as equipes de saúde da família de 
municípios da microrregião de Santo Antônio de Pádua, Estado do Rio de Janeiro. Foi realizado sob uma perspectiva quantitativa e outra 
qualitativa, com abordagem exploratória. A fase quantitativa da pesquisa foi um estudo transversal cujo universo foram os relatórios extraídos do 
SIAB elaborados pelos profissionais das equipes de saúde da família no período de maio a julho de 2013, onde se avaliou seu preenchimento por 
meio de estatística descritiva univariada. Na etapa qualitativa, os atores sociais foram entrevistados com base em um roteiro semiestruturado e a 
análise das entrevistas foi realizada com a técnica de análise de conteúdo, modalidade análise temática. Os resultados mostraram que, em todos 
os municípios pesquisados, o software do SIAB encontra-se instalado exclusivamente em computadores das Secretarias Municipais e seus 
relatórios são desconhecidos na grande maioria das vezes pelos gestores e pelos profissionais de saúde e, portanto, não são usados para o 
planejamento das ações em níveis local e municipal. Ao final da pesquisa confirmou-se o pressuposto que a maioria dos profissionais das equipes 
de saúde da família não utiliza o SIAB em seu cotidiano de trabalho por não o conhecerem e entenderem quais são as suas funcionalidades. Os 
profissionais devem participar de um curso de capacitação planejado com períodos de concentração e dispersão que promovam um melhor 
entendimento do processo teórico-prático da utilização destas fichas e sua aplicabilidade. É preciso comungar olhares para que o processo de 
construção do conhecimento não seja verticalizado do nível federal ao municipal, pois os profissionais precisam participar do processo de 
atualização, repensarem a sua prática e se sentirem co-partícipes do processo de ensino-aprendizagem para assim, readequarem os serviços, 
reorganizarem o processo de trabalho e qualificarem a assistência.
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RESUMO
A situação de desequilíbrio ambiental identificada como um fenômeno do mundo contemporâneo favorece o surgimento de pragas ou epidemias 
e, acarreta desgastes na interação saúde-ambiente, acentuados pela condição socioeconômica desfavorável que impulsiona as iniquidades 
socioambientais, podendo suscitar implicações indesejáveis para a qualidade de vida humana. Realidade refletida na reemergência da dengue, 
uma doença infecciosa viral grave no mundo tropical com registros de mais de 50 milhões de novos casos por ano. Apresenta uma dinâmica de 
transmissão vetorial (Aedes aegypti) de fácil adaptação às mais adversas condições ambientais, o que contribui para a manutenção de sua 
transmissão. Postula-se que o aumento progressivo da ocorrência de novos casos está condicionado à associação dos fatores eco-bio-sociais, 
colocando a enfermidade como um problema complexo cujo controle exige um enfoque sistêmico - Ecossaúde como uma oportunidade para 
estratégias mais eficazes frente à essa problemática. Nesta abordagem integrada destaca-se a participação social que têm um papel fundamental 
a desempenhar em apoio à construção e consolidação do campo dessa intervenção. Mediante a complexidade dos problemas de Saúde Pública, a 
participação tornou-se um processo inclusivo de diferentes atores em prol de direitos e usufrutos de bens e serviços na sociedade e na tarefa de 
promover a saúde da população. Esse estudo objetivou analisar as decorrências da participação social no processo de implantação da Ecossaúde 
no controle da dengue. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva com análise qualitativa, parte de um estudo multicêntrico“Eco-Bio-
Social sobre Dengue e Doença de Chagas na América Latina e no Caribe” em Fortaleza- CE, financiado por UNICEF/IDRC & UNDP/World 
Bank/WHO Special Programme for Research & Training in Tropical Diseases (TDR), realizado no período de junho de 2012 a junho abril de 2013, 
em cinco agregados da capital cearense. Teve como fontes: diários de campo; entrevistas e observação sistemática, de modo a agregar mais 
subsídios para análise de dados, respeitando os critérios éticos envolvendo seres humanos. O cenário estudado denotou reduzida participação 
social na implantação da ecossaúde no controle da dengue, que teve como pano de fundo as distintas condições geográficas, culturais, 
socioeconômicas e sanitárias na capital cearense. Ressaltaram-se as ulteriores decorrências: falta de interesse; recusa ao acesso do agente de 
endemias, elevado poder aquisitivo; liderança comunitária informal ou inexistente; atuação concentrada no setor saúde sem atingir a totalidade 
de especialidades chaves; crença no modelo químico e costume de agir em prol de benefícios individuais como fatores limitantes para o 
envolvimento da sociedade e potencialização deste princípio e enfoque. A dificuldade no concernente à participação social apresentada no 
processo de implantação da ecossaúde no controle da dengue aproximou-se da realidade de outras pesquisas, fato que incentiva a reflexão 
baseada nos aspectos inerentes aos atores sociais, bem como os determinantes das diferenciadas formas de agir frente à enfermidade, e viabilize 
novas pesquisas, a fim de conhecer a percepção dos atores sociais como corresponsáveis nas ações de controle da doença, para a compreensão e 
promoção da participação social na abordagem integrada, visto que são personagens principais para sua aplicação efetiva.
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RESUMO
O estudo procurou identificar as características da trajetória pré-diagnóstica das crianças com retinoblastoma matriculadas no INCA entre janeiro 
2006 e setembro 2013, assim como os aspectos sociodemográficos, epidemiológicos e clínicos destes pacientes. Foi realizado um estudo 
retrospectivo de uma série de casos, através de um inquérito semiestruturado aplicado presencialmente aos pais ou cuidadores dos pacientes 
acometidos por retinoblastoma unilateral e bilateral matriculados entre janeiro 2006 e setembro 2013 no INCA. Foram estudados 85 pacientes no 
total, sendo 42 do sexo feminino e 43 do sexo masculino. Encontraram-se 69,41% casos unilaterais e 30,59 casos bilaterais. A escolaridade dos 
pais se relacionou com o estadiamento e também com os óbitos. (p<0,05). Os sinais iniciais mais comuns relatados foram a leucocoria e o 
estrabismo. A idade média na matrícula foi de 1,9 anos. O tempo de queixa foi de 8,5 meses em média e foi significativamente mais longo nos 
pacientes com mais de 4 anos na matrícula, nos casos de estadiamento avançado ao diagnóstico e nos pacientes que evoluíram para o óbito. O 
intervalo médico total se relacionou com o óbito e estadiamento. As crianças com idade maior do que dois anos na matrícula tiveram um risco de 
enucleação 8 vezes maior do que as menores de dois anos. Os pais foram os primeiros a perceber as alterações iniciais em 75% dos casos. As 
crianças foram avaliadas por mais de 4 médicos em 31,77% dos casos e tiveram suas queixas subestimadas em 48,23% dos casos. Observou-se 
uma grande dificuldade para a realização do diagnóstico do retinoblastoma no nosso estudo. A maioria das famílias foi submetida a múltiplas 
consultas e longos intervalos e que influenciaram o prognóstico da doença. O intervalo relativo ao atraso médico parece ser o mais significativo, 
portanto, para diminuir o diagnóstico tardio no nosso estado, são necessárias ações de educação médica e sensibilização dos profissionais da 
atenção básica para aumentar a suspeição da doença.
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RESUMO
A educação física foi incluída no campo da saúde há pouco mais de 20 anos e integra a Atenção Básica (AB) no Brasil através do Núcleo de Apoio à 
Saúde da Família (NASF) desde 2008. O núcleo conta com uma equipe multiprofissional e tem como objetivo apoiar a estratégia Saúde da Família, 
aumentando assim, sua resolubilidade. Este estudo teve como objetivo analisar o trabalho do educador físico que atua no NASF do município de 
São Paulo, através da percepção de suas ações, identificando se os documentos que normatizam a sua atuação são conhecidos e utilizados por ele 
e avaliando as potencialidades e fragilidades da sua inserção na AB. Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa de caráter exploratório com 
entrevistas semiestruturadas, que foram trabalhadas à luz da Análise de Conteúdo, pela modalidade Análise Temática. Ao todo, foram 
entrevistados 23 educadores físicos graduados há pelo menos três anos e que trabalhavam em NASFs do município de São Paulo há pelo menos 
um ano, de um total de 41 profissionais que preenchiam os critérios de inclusão, correspondendo a cerca de 56% do total. Como resultado, foi 
observado que suas ações estão ligadas principalmente, a atuação direta com a população, através de atividades individuais ou compartilhadas. O 
matriciamento da equipe, embora valorizado e preconizado pelo Ministério da Saúde, possui lugar secundário nas suas funções. Percebemos 
também que o educador físico tem contato com os documentos e procura utiliza-los, à medida do possível, embora tenha pouco tempo para fazê-
lo no seu cotidiano, visto que são responsáveis por seis a quinze equipes de saúde da família, dependendo da região. Ele se percebe como 
profissional da saúde e entende que seu trabalho é fundamental para a população adscrita ao território, por ser um elemento integrador e 
articulador com os outros profissionais que compõe a equipe. Como potencialidade, identificamos as vantagens do trabalho multiprofissional e o 
reconhecimento de sua atuação pela população. Quanto às dificuldades, ficam claros os problemas com relação a espaço físico restrito para 
atuação, a falta de materiais de apoio ao seu trabalho e a confusão sobre sua real função no NASF, pois ele não sabe se tem que estar 
diretamente com o público ou se tem que ampliar a sua atuação através do matriciamento da equipe, para que a mesma ganhe autonomia 
necessária ao movimento pró-atividade física no território de sua responsabilidade. Ao final desta pesquisa, esperamos oferecer elementos aos 
educadores físicos para melhorar sua forma de atuação no NASF.
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RESUMO
O estado de saúde é fortemente influenciado pelo contexto social, pelo ambiente físico, por comportamentos e pela condição de vida de um 
indivíduo. Muitos agravos à saúde poderiam ser evitados, solucionados ou minimizados com ações coletivas e individuais que levem a alteração 
ambiental e social das condições que predispõem e mantêm as doenças. Nessa perspectiva, as parasitoses intestinais ocupam lugar de destaque, 
pois constituem um grave problema de saúde pública, diretamente associado com condições de habitação, renda familiar, escolaridade e hábitos 
de higiene precários. O estudo das parasitoses intestinais em crianças é de grande relevância pela sua magnitude, pelos efeitos nocivos à saúde e 
fácil disseminação. Os serviços de saúde, na qualidade de um dos determinantes diretos de saúde, podem ter um importante papel na redução 
das parasitoses intestinais. E dentre os serviços de saúde, merece destaque a Estratégia Saúde da Família (ESF), como um ambiente privilegiado 
para o desenvolvimento de práticas educativas acerca das parasitoses intestinais, justificado pela maior proximidade com a comunidade e a 
ênfase nas ações preventivas e promocionais desenvolvidas. Este estudo transversal de base populacional visou a investigação da ocorrência de 
parasitoses intestinais em crianças menores de 10 anos cadastradas em duas ESFs do município de Leopoldina-MG. Para tanto, 242 crianças 
foram selecionadas aleatoriamente. Os dados foram obtidos por meio de um questionário acerca das condições socioeconômicas, ambientais e 
de higiene da população amostral e do exame de uma única amostra fecal de cada participante, pelo método de Hoffman Pons e Janer (HPJ). Os 
resultados dos exames coprológicos evidenciaram que do total de crianças pesquisadas, 40,5% apresentaram positividade. Em relação às espécies 
de parasitos intestinais, as prevalências observadas foram de 30,9% para Giardia lamblia; 8,68% Entamoeba coli; 2,89% Endolimax nana; 4,13% 
para Ascaris lumbricoides e 1,24% para Enterobius vermiculares.  Na análise de regressão logística, três variáveis permaneceram estatisticamente 
significantes, sugerindo serem os possíveis fatores de risco para as parasitoses intestinais: escolaridade materna, renda familiar e número de 
indivíduos por domicílio. Este estudo sustenta que um impacto eficaz no controle das parasitoses intestinais pode ser alcançado no âmbito da 
Estratégia Saúde da Família, principalmente por meio do fornecimento de educação em relação a promoção de saúde.
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RESUMO
Ao se falar em acessibilidade, normalmente tem-se como foco os deficientes físicos, buscando meios como rampas de acesso, elevadores e 
cadeiras de rodas para suprir parâmetros acessíveis. Quando se pensa na acessibilidade no âmbito das instituições de ensino, mais 
particularmente nas universidades, o pensamento sobre acessibilidade permanece o mesmo. Por isso, o objetivo deste trabalho é mostrar o que 
deve ser feito em prol de um aluno com deficiência visual, em relação a acessibilidade no contexto universitário. No desenvolvimento deste 
trabalho foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o assunto em estudo, revisão sistemática da literatura disponível, fontes primárias de 
informação como livros referentes ao assunto, consulta à legislação pertinente e sites que abordam o tema, bem como o trabalho de campo, 
realizado no Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal Fluminense. As propostas no decorrer desse trabalho, são resultantes de 
experiência pessoal, decorrente de um trabalho de campo desenvolvido no período de 2010 à 2014 no Núcleo de Acessibilidade da Universidade 
Federal Fluminense, e da convivência com os assistidos que diariamente superam dificuldades relacionadas ao acesso dentro da Universidade. A 
Universidade deve se tornar um lugar agradável, e o melhor caminho para que isso aconteça é a convivência, a interação com o outro, 
respeitando as suas individualidades e suas diferenças. Assim, pode-se construir uma universidade com oportunidade para todos. Para se realizar 
a inclusão de portadores de necessidade educativa especial não é somente colocá-los numa classe regular. Na inclusão, o portador de 
necessidade educativa especial não irá adaptar-se a universidade, e sim, a universidade lhe trará condições pedagógicas e estruturais para que ele 
a freqüente. A sociedade é muito excludente. Assim, para que a inclusão se concretize no âmbito universitário, é necessário que haja uma 
conscientização bem ampla por parte dos outros estudantes, e também, o conhecimento da deficiência daquele aluno a ser incluído nesse 
contexto, no caso, o portador da deficiência visual. Para realizar a inclusão na universidade, o corpo docente, funcionários e administrativos 
devem estar preparados receberem o portador de necessidade educativa especial.
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RESUMO
O presente trabalho aborda o conceito de fantasia, fundamentando-se na teoria psicanalítica de Sigmund Freud, revisando a trajetória teórica que 
levou à elaboração deste conceito, sua importância para o funcionamento psíquico humano e a possibilidade de sua identificação nas produções 
artísticas, especificamente no cinema, do qual decorrem as animações. Assim, selecionou-se o protagonista da série animada “Hora de Aventura”, 
conhecido como Finn, o Humano, para analisar sua relação com a manifestação da fantasia, sendo este o objetivo do trabalho, a ser alcançado 
através da descrição de características e elementos fantasiosos identificados a partir dos desejos apresentados pelo protagonista, que constituem 
as ideias fantasiosas vinculadas a seus desejos. A metodologia abordou o universo do desenho animado "Hora de Aventura" com a extração de 
uma amostra de conveniência correspondente à primeira temporada, composta por vinte e seis episódios. A amostra foi submetida a um 
tratamento em três etapas: pré-leitura, codificação e categorização. Na pré-leitura, foram visualizados os vinte e seis episódios, para a obtenção, 
por meio de atenção flutuante, de um tema passível de análise, resultando na seleção de dois episódios cujo enredo explora o desenvolvimento 
do protagonista, identificando-se sua condição de herói da trama e a possibilidade de relacionar heroísmo e fantasia. Na etapa de codificação, os 
dois episódios foram decompostos em segmentos designados como cenas, às quais foram atribuídos códigos, seguindo-se pela descrição da ação 
vigente em cada cena. Na etapa de categorização, verificou-se a ocorrência de cenas que poderiam ser agrupadas por semelhança de conteúdo, 
agrupando os códigos das cenas para a posterior discussão com base nas categorias firmadas. As categorias criadas foram "cenas que afirmam o 
caráter heroico de Finn", "cenas que colocam o caráter heroico de Finn como possibilidade" e "cenas em que Finn hesita quanto a seu caráter 
heroico", e a partir delas foi feita a discussão acerca da manifestação da fantasia, com base no referencial teórico. Como resultado da discussão, 
obteve-se a noção de que a intenção do protagonista de se tornar um heroi atende a uma fantasia consciente que aspira ao cumprimento de um 
ideal-de-eu puro e justo, mantido pelo personagem. Este ideal fantasiado seria uma resposta de censura aos desejos inconscientes da infância 
satisfeitos por fantasias também inconscientes, de caráter agressivo e socialmente inaceitável, que motivavam o ato da defecação enquanto 
divertimento, denominado como "bum-bum" no desenho animado. Entretanto, a satisfação anal-erótica do "bum-bum" logo viria a ser frustrada 
pela noção de impureza atribuída pela sociedade às fezes, o que abre precedentes para fantasias pré-conscientes de identificação com a impureza 
que sai do próprio corpo, gerando sentimentos de vergonha conflitantes com a fantasia de bondade, pureza e heroísmo. Na conclusão, destaca-se 
o fato de o estudo de uma amostra do desenho animado ter proporcionado, a partir da noção do conceito de fantasia, a discussão de uma das 
fases do desenvolvimento psíquico humano, isto é, o desenvolvimento do erotismo anal na infância e suas possíveis influências na formação de 
fantasias. Entretanto, faz-se a ressalva do fato de que a obra de arte não tem o compromisso de analisar aspectos da psicologia, e que as 
conclusões do presente trabalho não definem dados definitivos sobre o conteúdo da obra, sendo apenas uma perspectiva de estudo tão possível 
quanto outros estudos que vierem a ser feitos sobre a mesma obra.
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RESUMO
O presente trabalho é o resultado de uma pesquisa apresentada para a obtenção de grau na disciplina Psicologia do Pensamento e da Linguagem. 
Apresenta como objetivo investigar a influência do fluxo de imigração na aquisição da segunda língua dos trabalhadores no comércio de Resende, 
sob a perspectiva das teorias cognitivistas de aquisição de linguagem. Observou-se que na Região Sul Fluminense existe um grande fluxo de 
imigração devido às diversas empresas multinacionais instaladas nessa região. Assim, muitas pessoas de outras nacionalidades estão residindo na 
cidade de Resende para trabalharem no processo de implantação dessas empresas. Observou-se que o comércio tem apresentado modificações 
em busca de atender às exigências dessa nova clientela, tais como modificações no cardápio e na ornamentação dos estabelecimentos. Para se 
investigar como o comércio está estruturando-se nessa questão realizou-se uma pesquisa de campo na cidade de Resende por meio de um 
questionário elaborado pela equipe. Aplicou-se o questionário para os proprietários e funcionários de quatro restaurantes e um hotel. Realizou-
se, também, um levantamento dos principais cursos de idiomas instalados na cidade e quais idiomas oferecem. Analisou-se as respostas 
encontradas nos questionários quantitativamente e qualitativamente, utilizando as próprias questões como categorias de análise. Por meio da 
investigação, constatou-se que o comércio da cidade tem encontrado dificuldades para estabelecer a comunicação com os clientes de outras 
nacionalidades. Os proprietários dos restaurantes e do hotel consideram importante que seus funcionários tenham uma segunda língua, contudo 
pela necessidade de se contratar funcionários e pela falta dessa qualificação por parte dos interessados, a exigência da segunda língua deixa de 
ser a prioridade. Os funcionários relatam que a comunicação entre eles e os clientes de outra nacionalidade acontece por meio de gestos ou pela 
ajuda do proprietário do estabelecimento, quando este possui uma segunda língua. Ao questionar-se os proprietários sobre o investimento na 
qualificação dos funcionários, os mesmos relataram que esse investimento não trará retorno para o estabelecimento, pois eles não acreditam que 
o funcionário continuará na função após a qualificação. Os funcionários relataram que sentem dificuldade para ingressarem nos cursos de 
idiomas, pois não recebem remuneração compatível para se manterem e realizarem o curso. Observou-se que os funcionários dos 
estabelecimentos pesquisados não costumam buscar a qualificação de uma segunda língua para seu campo de atuação, quando buscam tem a 
intenção de ingressarem nas multinacionais instaladas na região. No que concerne aos cursos de idiomas constatou-se que os mesmos oferecem 
cursos de inglês, francês e espanhol. A clientela desses cursos são jovens e adultos. E em apenas uma unidade pesquisada oferece curso de 
japonês. Conclui-se que a cidade de Resende necessita se estruturar para atender as especificidades que estão surgindo com a chegada à região 
de empresas multinacionais e de seus funcionários de outras nacionalidades. É necessário que todos os níveis de organização, público e privado, 
se envolvam para que o desenvolvimento e o crescimento aconteçam em todos os âmbitos desde a capacitação dos funcionários de 
estabelecimentos comerciais até a oferta de cursos de outras línguas para atender a diversidade das multinacionais aqui instaladas.
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RESUMO
De acordo com  Di Pietro (2012) e Marinela (2012) o Poder de Polícia, conferido à Administração Pública pela Constituição Federal de 1988, pode 
ser exercido das mais variadas formas pelos servidores públicos. Longe de ser uma conduta arbitrária, a materialização do referido mandamento 
constitucional confere à organização social capacidade de manutenção e segurança aos indivíduos. Frequentes são, contudo, as denúncias de 
casos de abuso ou excesso de poder, decorrentes do uso inapropriado das prerrogativas constitucionais. Tais condutas, segundo Capez (2012), 
podem ser tipificadas como crimes, sendo apontadas pelo Código Penal.  Tal problema ganha contornos mais graves quando estão envolvidos 
sujeitos responsáveis pela manutenção da segurança pública. Esses desvios de comportamento podem estar relacionados com falhas no processo 
de discriminação de estímulos, ou seja, uma diferença no responder na presença de diferentes estímulos (TEIXEIRA, 2006). O trabalho objetiva 
apresentar como os altos níveis de ansiedade dificultam o processo de discriminação de estímulos. Estabelece-se, assim, um campo de discussão 
interdisciplinar entre a gestão pública e a Análise do Comportamento, cuja finalidade é a implementação de políticas públicas de prevenção em 
saúde mental nos servidores públicos, lastreada pela abordagem skineriana. Para tanto foi realizada pesquisa bibliográfica acerca da temática, 
inédita na perspectiva comportamental, com destaques para os desenvolvimentos teóricos de Caballo (2003); Del Prette (2002); Todorov (2005); 
Moreira (2013); De Rose (1999); Hübner (2012). Os resultados indicam que a ocorrência de comportamentos que tipificam o excesso e o abuso de 
poder está fortemente vinculada à dificuldade no processo de discriminação, a qual possui forte vínculo aos elevados níveis de ansiedade dos 
agentes públicos que são responsáveis pela implementação das políticas de segurança pública. Esse contexto psicológico é condicionante da 
apresentação de comportamentos agressivos em situações que os classificam como disfuncionais, cujo resultado é tornar imperativa a efetivação 
de uma política de acompanhamento psicológico dos policiais como forma de atuação preventiva na saúde mental e como caminho incontestável 
de manutenção da segurança pública em nossas cidades. Pensar a atuação da psicologia dessa forma mostra-se mais adequada por duas 
principais razões. A primeira é a ocupação do lugar da psicologia como uma das ciências que pode efetivamente contribuir para o planejamento 
de políticas públicas de segurança. A segunda, no julgamento dos autores, mais importante, é a atuação da psicologia a partir de seu papel e 
função principal, qual seja, explicar o homem e seus produtos sociais.
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RESUMO
A pesquisa desenvolvida aborda um dos temas mais relevantes da investigação científica contemporânea, e torna-se objeto de atenção à 
realidade acadêmica brasileira. A relação entre  desempenho acadêmico e o estresse dos  estudantes do horário noturno do curso de graduação 
em Psicologia do Campus R9, da Universidade Estácio de Sá. O estudo atenta para  variáveis  como: a Rotina de trabalho ao longo do dia,  o curso 
de graduação no horário noturno, e  a falta de descanso e ou lazer dos finais de semana em prol da dedicação aos estudos em períodos de prova, 
que revelaram-se fatores decisivos para a avaliação dos resultados da pesquisa; cujo  o objetivo foi avaliar o nível de estresse em alunos de um 
curso de graduação em Psicologia. Para a realização da pesquisa a metodologia utilizada foi à aplicação de um questionário com 14 questões 
objetivas, qualitativas e quantitativas, em uma mostra com 50 alunos do curso, divididos em grupos em razão do período cursado, em uma sala 
com boa iluminação, cadeira e mesas escolares. Como suporte teórico da pesquisa, foram considerados os referenciais da Psicologia social. Os 
resultados apontaram a dominância do nível mínimo e leve de depressão nos grupos estudados, sugerindo a baixa ocorrência de sintomatologia 
depressiva. Observou-se a tendência à variação dos índices de possíveis patologias com envolvimento psíquico futuramente serem desenvolvidas. 
Sugerindo que os sintomas observados caracterizavam estados passageiros, podendo formar um quadro permanente ou não dependendo da 
constância que esse indivíduo é pressionado e manifesta o estado de “estresse”, e ainda, sua capacidade de resiliência aos fatores estressores. Os 
resultados revelam ainda, que aproximadamente 46,06% da amostra, esta em fase de resistência a exaustão do estresse.
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RESUMO
O Rio de Janeiro vem passando por uma reorganização de seus serviços de saúde, em função dos processos de luta por um país e um sistema de 
saúde mais democráticos. Por sua história de ex-capital imperial e federal, além de capital do estado, o município  possui uma organização dos 
serviços de saúde muito peculiar, especialmente na área da saúde mental. Desde a criação do primeiro hospício em 1852 (Hospício de Pedro II) o 
município tem sido palco privilegiado dos acontecimentos nesta área. O principal fator responsável por esta situação é a localização de todas as 
unidades hospitalares psiquiátricas do governo federal no município. A assistência à saúde mental esteve sempre vinculada às instituições 
federais. O governo do município, enquanto instância gestora esteve fora deste processo por muito tempo. O município começa a participar desta 
organização, impulsionado pela obrigação de colocar em funcionamento a implementação do SUS e da lei orgânica do município (promulgada em 
1990) que estabelece, entre outros aspectos, a progressiva extinção de leitos com características manicomiais e sua substituição por serviços 
intermediários, e em seguida com aprovação da Lei Federal 10.216/2001. A referida lei propiciou a substituição do velho paradigma asilar, 
impedindo a expansão de leitos em hospitais psiquiátricos, por um novo paradigma, comunitário, integrado na sociedade e ao sistema geral de 
saúde. É dentro deste contexto que surge, em 1998, o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Ernesto Nazareth, situado na Av. Pananapuã, 435, 
Ilha do Governador. Criado a partir dos preceitos da Reforma Psiquiátrica Brasileira, o Caps hoje conta com algo em torno de 300 usuários, que 
frequentam suas instalações para diversas atividades diárias. Não há internação. Muitos porém já foram internados em grandes hospitais e estes 
são portanto, nosso foco. O estudo em andamento tem o como meta a entrevista de 20 usuários do Caps que tiverem experiência(s) prévia(s) de 
internação (ões) por, no mínimo, 3 meses (ininterruptos ou não) e que agora, participem desse novo serviço por, pelo menos, o mesmo período. 
Saber como estes cidadãos percebem as mudanças que vêm ocorrendo, ouvir a voz das pessoas mais intimamente ligadas à questão, contribui 
para a discussão sobre esse movimento no Brasil, possibilitando, eventualmente, a revisão de rumos e a proposta de alternativas. Os usuários 
poderão mostrar quais são os pontos principais da mudança de paradigma: antes internação psiquiátrica em instituição fechada, agora Caps, 
atendimento diário, individualizado e atendendo as necessidades da comunidade. O trabalho mostra que é possível o diálogo com essas pessoas 
que continuam lutando pela sua vida e pelo direito de serem reconhecidos como cidadãos de fato. Já foram realizadas duas visitas ao Caps: a 
primeira quando foi apresentado o projeto da pesquisa a um membro da equipe técnica e a segunda para entrevista com o membro mais antigo 
da equipe que contou a história da criação deste Caps. Importante ressaltar que, até este momento, não existe qualquer publicação que 
apresente este histórico e este deverá ser mais uma contribuição deste trabalho.
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RESUMO
A prática de jogos eletrônicos, além de possibilitar ao usuário imergir em um universo lúdico, pode configurar, segundo alguns estudos 
publicados, um transtorno psiquiátrico contemporâneo capaz de interferir do desenvolvimento adequado de processos cognitivos. Tendo em 
vista que, no Brasil, especialmente, há poucos trabalhos que procurem levantar dados epidemiológicos sobre o assunto e suas consequências, 
procurou-se avaliar o uso problemático de jogos eletrônicos em uma amostra de jovens entre 16-17 anos, todos do sexo masculino e estudantes 
da mesma escola pública, que utilizaram jogos eletrônicos nos últimos 24 meses, através da aplicação da escala Problem Video Game Playing 
(PVP). Cada jovem também realizou uma bateria de testes de raciocínio BPR-5 (Bateria de provas de raciocínio-5), constituído pelos testes de 
raciocínio espacial, abstrato, verbal, numérico e mecânico. A coleta de dados foi realizada na biblioteca da escola.  Um total de 92 jovens 
participou do estudo, sendo que 47 deles não apresentaram problemas relacionados à prática de videojogos e 44 apresentaram características de 
uso problemático de jogos eletrônicos de acordo com a escala PVP, tais como, inquietação, perda de controle, problemas no âmbito familiar ou 
escolar e sinais de abstinência. Além disto, após aplicação dos testes BPR-5, foi observado que jovem com valores mais elevados de acordo com a 
escala PVP, mostraram grande dificuldade em completar os testes de raciocínio espacial, abstrato e mecânico dentro do tempo previsto ou 
obtiveram médias reduzidas nesses testes. Por outro lado, estes mesmos jovens tiveram facilidade em completar o teste de raciocínio numérico, 
mesmo tendo média inferior aos jovens que não apresentaram índices elevados de acordo com a escala PVP. Quanto ao teste de raciocínio 
verbal, todos conseguiram completar o teste, e novamente a média de acertos entre jovens sem características de uso problemático de 
videojogos foi superior a dos jovens com características de uso problemático. A incidência de uso problemático de jogos eletrônicos entre os 
estudantes é significativa. Acreditamos que a média baixa de acertos nos testes de raciocínio espacial, abstrato e mecânico entre jovens com 
índices elevados na escala PVP, pode ser resultado da intensa atividade de videojogos que acaba causando desinteresse por estímulos que 
chegam por outras vias, e isso pode interferir na sustentação da atenção ou o desempenho do raciocínio, principalmente por não estarem 
relacionados a estímulos de maior repetição.  Os resultados apresentam um possível prejuízo causado pela prática excessiva de videojogos no 
meio entre jovens e que interfere no desenvolvimento das diferentes modalidades de raciocínio.
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RESUMO
O presente trabalho tem por finalidade apresentar algumas reflexões registradas na Tese de Doutorado, elaborada entre os anos de 2009 e 2012, 
cujo objetivo foi indagar acerca das produções de subjetividades suscitadas por uma rádio comunitária, intitulada Rádio Comunitária Santa Marta, 
fundada em setembro de 2010. Situada em uma favela de mesmo nome, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro, a rádio comunitária promovia 
uma série de programas radiofônicos em um contexto de policiamento conduzido a partir do ingresso do dispositivo Unidade de Polícia 
Pacificadora (UPP) – política de segurança pública destinada ao combate da violência urbana e a oferta de serviços diversos dentro de diferentes 
favelas. A pesquisa apoiou-se nas análises desenvolvidas a partir de observações realizadas junto às produções radiofônicas promovidas pelos 
moradores da localidade por intermédio da Rádio Santa Marta, 103,3 FM. No contexto de ações policiais impositivas, a presente pesquisa 
conduziu a reflexão sobre os modos de resistência suscitados não apenas a partir das programações regulares da rádio, mas também por 
intervenções de caráter coletivo (fóruns, debates a céu aberto, manifestos, eventos festivos, abaixo-asssinado). Práticas estas responsáveis em 
fazer frente ao programa de segurança pública no que diz respeito às estratégias adotadas no combate ao crime, assim como aos regimes de 
gestão governamental destinados à regulamentação de práticas e discursos na favela. Ao longo de aproximadamente 3 (três) anos de 
investigação, foi realizado um extenso acompanhamento junto às diferentes produções da Rádio Santa Marta, o que foi possível a partir de 
registros escritos feitos auxiliados pelo uso de um diário de campo. Somado a tal dispositivo metodológico, entrevistas foram feitas 
individualmente com os participantes da rádio, incluindo os responsáveis pela programação e seus ouvintes, o que contabilizou um total de 10 
(dez) voluntários. A partir da referida estratégia metodológica, tornou-se possível a observação das diferentes tensões envolvendo os modos de 
gestão de vida no interior da favela com base nas produções discursivas autorizadas pelo dispositivo rádio. Tais conflitos eram circunscritos, entre 
outras condições, pela existência de uma política de remoção adotada no Morro Santa Marta voltada à proteção de diversos moradores frente às 
condições precárias de moradia – justificativa alegada pelo poder público. Reflexões que apontam que a política de segurança pública objetivava a 
redução da violência urbana, assim como o controle de modos de ser situados dentro da favela Santa Marta.
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RESUMO
Este trabalho é fruto do projeto de pesquisa intitulado “Violência sexual e a rede de proteção à infância e adolescência: uma reflexão sobre a 
prática da psicologia” vinculado ao Programa de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá. O objetivo foi problematizar a atuação do 
conselho tutelar, em sua tentativa de desjudicializar as políticas de assistência social, e a relação com as políticas de enfrentamento à violência 
sexual contra crianças e adolescente.  O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória e de análise qualitativa sobre as 
políticas públicas na área da infância e adolescência de um município da Baixada Fluminense. A metodologia adotada baseia-se no referencial 
teórico de Michel Foucault e na pesquisa-intervenção que considera a pesquisa um dispositivo de transformação, sendo o próprio ato de 
pesquisar gerador de efeitos sobre o objeto da pesquisa, no pesquisador e nos resultados. Deste modo, a participação nos espaços de construção 
de políticas públicas, tais como os Conselhos de Direitos, Fóruns e instâncias colegiadas de mobilização da sociedade civil foi também um recurso 
e fonte importante de informações para a pesquisa. O conselho tutelar tem amparo legal no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e sua 
criação baseou-se nos princípios constitucionais da descentralização político-administrativa e da participação popular, sendo um órgão 
autônomo, não-jurisdicional, uma entidade municipal que visa a proximidade com as necessidades locais. Entretanto, observa-se que a atuação 
do conselho tutelar na comunidade vem acompanhado de práticas que reforçam a tutela do Estado sobre a vida dos indivíduos, tendo em vista 
que as ações do conselho ao invés de desjudicializar as práticas de garantia de direitos reforçaram o poder punitivo do Estado e as demandas de 

 judicialização dos conflitos. Ao analisar as polílcas públicas relacionadas à violência sexual contra crianças e adolescentes, observa-se que nas 
campanhas públicas há uma preocupação por parte do município com o acolhimento da vítima e suas conseqüências legais, que envolve a 
investigação e constatação do autor nos casos em que se configura abuso ou exploração sexual. Porém, o Estado se mostra ausente quando o 
assunto é tratamento posterior ao abuso ou exploração sexual tanto para a vítima quanto para o abusador. O município não fornece mecanismos 
suficientes para suprir a demanda psicológica destes casos, apesar de ser um direito fundamental garantido no ECA. Verifica-se também em 
relação à violência sexual uma alta incidência de casos relacionados ao abuso sexual no contexto intrafamiliar nos registros do conselho tutelar e 
inexpressivas situações envolvendo violência perpetrada pelo Estado indicando que, de acordo com Foucault, tal dispositivo vem se configurando 

 em mais uma forma de poder que ulliza-se da expressão da sexualidade como uma forma de controle e poder no âmbito da família. Além disso, 
o papel do conselho tutelar no combate a violência sexual contra a criança e adolescente com suas práticas de cunho judicial e reforçadoras da 
lógica penal atrelado à ausência de políticas de atendimento psicossocial distanciam-no sobremaneira da sua função social e da defesa de direitos.
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RESUMO
Ao teorizar a respeito da constituição do eu, de seu funcionamento e da dinâmica da libido, Freud ergueu as bases para uma compreensão mais 
ampla do narcisismo. Pretendeu-se expor pontuações no pensamento freudiano sobre o conceito de narcisismo e discernir as relações deste com 
o corpo. Como estratégia de pesquisa utilizou-se o método metapsicológico que Freud propôs. Uma vez que o narcisismo foi concebido como 
algo que se acrescenta necessariamente ao autoerotismo para criar condições para o investimento no objeto, ou seja, para o amor, esse conceito 
é fundamental para a compreensão das relações entre o eu e os objetos, de outro modo, entre o eu e os outros. Concomitantemente à 
constituição do eu, ocorre a constituição do corpo. Importa ressaltar ainda que a noção de corpo em psicanálise não corresponde ao corpo 
biológico, mas a um corpo marcado pela presença ou ausência do investimento de um outro. Ao introduzir a noção de “erogenidade”, responde a 
questões referentes à distribuição da libido estendendo as zonas erógenas a qualquer parte do corpo. Por essa via Freud discerne como esse 
corpo é afetado, desde o estágio inicial da libido, denominado de autoerotismo, até a dinâmica libidinal que circula incessantemente e nos move 
em nossas relações com o outro e os objetos do mundo externo. O narcisismo, na concepção freudiana é constitutivo, estruturante e, portanto, 
necessário a todo sujeito. Mas se nessa constituição houver uma fixação no eu, isso abre margem para formações sintomáticas, tais como as 
denominadas patologias narcísicas. Nos textos que tratam sobre o narcisismo pode-se apreender o que determina a dinâmica libidinal, constituída 
de investimentos e desinvestimentos no eu. Na fixação da libido no eu irá se buscar o motivo do predomínio das patologias narcísicas na 
contemporaneidade. Por outro lado, a saída do narcisismo poderá ocorre a partir do momento em que a libido passa a ser investida nos objetos 
exteriores ao sujeito. Extrai-se daí que enquanto o narcisismo constitutivo faz prevalecer a pulsão de vida sobre a pulsão de morte, aquele outro 
que paralisa, do sujeito que se basta a si mesmo é de fato o que condiciona as patologias mencionadas acima. O conceito do narcisismo não foi 
estudado apenas na psicanálise, mas nos âmbitos psicológico/psiquiátrico e social igualmente. Cristopher Lasch, em A cultura do narcisismo, 
discorre sobre o narcisismo enquanto fenômeno social, na sociedade americana dos anos 80, sinalizando os efeitos desastrosos de uma 
configuração capitalista e narcisista que estimula o refúgio, seja no hedonismo, ou no consumismo. Se às características apontadas por Lasch: 
sujeitos autocentrados exigindo que sejam atendidas suas necessidades imediatas, o esvaziamento do eu, e o enfraquecimento do sentido do 
tempo histórico, se acrescentar a necessidade extrema de autoexposição, aproximam-se duas culturas confirmando a atualidade do fenômeno. 
Pois é claro nas culturas que valorizam a imagem, beleza, juventude, e desempenho aliado a sucesso material, o surgimento dos chamados 
sofrimentos narcísicos. Ao desejar um corpo idealizado como belo, o sujeito não é mais dono de seu próprio desejo, uma vez que este desejo é 
atravessado pelo discurso ideológico do corpo belo, com as normas e padrões ditados pela sociedade. Os desvios, ainda que mínimos, do ideal-
padrão da cultura somática contemporânea geram formas de angústia que se tornam sintomas. Mas poder-se-ia coligir que se tratam de corpos 
autoeróticos, portadores dos traços narcísicos, assim como os acometidos pelas depressões, transtornos alimentares e compulsões? Pode-se 
inferir que quando estes sujeitos da cultura narcísica e do espetáculo não correspondem a esse ideal criado pelo social, respondem com 

 patologias do lpo mencionadas acima.Palavras-chave: narcisismo, corpo, metapsicologia, pensamento freudiano, cultura contemporânea

Autor(es) Maria Angela Fonseca de Andrade; Bruno Benício Lima

Palavra(s) Chave(s): narcisismo; corpo; pensamento freudiano; metapsicologia; cultura contemporânea

Titulo: Corpo e narcisismo no pensamento freudiano

Saúde

PsicologiaVI Seminário de Pesquisa da Estácio 136



E-mail para contato: rosa.guedes.lopes@globo.com IES: PUC-Rio / Rio de Janeiro

RESUMO
A experiência adquirida ao longo de anos de atuação nas unidades de terapia intensiva e de internação de um hospital geral, despertou o olhar 
das praticantes de psicanálise deste hospital para questões inerentes aos pacientes com patologias crônicas e que demandam cuidados 
específicos que ultrapassam o ambiente hospitalar. Sabe-se que, ainda que existam doenças incuráveis, o estabelecimento da terapêutica 
adequada permite sua estabilização. Sendo assim, os pacientes que sofrem destas patologias e estão internados, alcançam melhora clínica, 
deixam de necessitar da estrutura de alta complexidade de um hospital e já prescindem desta instituição para dar continuidade ao tratamento.  
Reconhece-se que um determinado grupo de pacientes ainda dependerá de cuidados por um longo período ou mesmo permanentemente. Esse 
cenário abre uma nova possibilidade de atuação do praticante de psicanálise: o atendimento domiciliar. Essa reflexão foi o ponto de partida para 
o desenvolvimento de um projeto de pesquisa em parceria entre o Serviço de Psicologia do Hospital Copa D'Or e o ISEPOL – Instituto Sephora de 
Ensino e Pesquisa de Orientação Lacaniana, que se dedica ao ensino e a transmissão da teoria e da clínica psicanalítica. Este trabalho faz parte dos 
projetos de psicanálise aplicada ao campo da saúde. Na psicanálise aplicada, o praticante cumpre uma função terapêutica (efeitos terapêuticos), 
mas sem desconsiderar o sujeito. Vale ressaltar que o impacto sofrido pela instalação da doença crônica pode decorrer do confronto pelo 
descompasso entre os limites impostos ao próprio corpo e a dificuldade de elaborar esta perda. Discutindo as especificidades em torno do 
acompanhamento de pacientes com essas enfermidades, analisa-se a prática do atendimento domiciliar. O processo de adoecimento pode 
desencadear manifestações psíquicas que repercutem emocionalmente em todos os envolvidos: pacientes, familiares e os cuidadores. E como 
essas manifestações podem gerar alguns impasses, a presença do praticante possibilita a subjetivação dessa realidade. Ao lado do sofrimento 
psíquico a situação incapacitante produz/atualiza distúrbios profundos na família, o que também justifica uma intervenção junto a ela na 
elaboração dessa nova condição. O praticante de psicanálise busca fazer barreira à pulsão de morte, com o propósito de minimizar seus efeitos 
destruidores sobre o sujeito. Na medida em que, a oferta da escuta analítica permite localizar os impasses subjetivos e intervir nos pontos não 
simbolizados, aqueles sujeitos podem ser capazes de nomear seu mal-estar, elaborar o luto pelas perdas sofridas e responsabilizar-se frente a sua 
doença e tratamento, a fim de criar uma ordenação que reconheça a necessidade de atenção ao corpo. Logo, o avanço do tratamento analítico 
domiciliar traz efeitos sobre o corpo do paciente, podendo possibilitar uma melhora significativa da sua qualidade de vida e a redução das 
internações hospitalares.

Autor(es) Mariana Sá Freire Medrado Dias; Flavia Ribeiro Costa Pereira

Palavra(s) Chave(s): atendimento domiciliar; psicanálise aplicada; praticante de psicanálise

Titulo: Da psicanálise aplicada no hospital ao domicílio: especificidades e desafios

E-mail para contato: iarafarias.rj@gmail.com IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
O presente trabalho foi realizado através de uma pesquisa de campo visando elencar os principais fatores contribuintes para a manutenção da 
inteligência em idosos. Para solucionar o problema "como favorecer a manutenção da inteligência na terceira idade, evitando decréscimo 
cognitvo?", foi levantada a seguinte hipótese: determinados hábitos ao longo da vida influenciam na manutenção das inteligências múltiplas na 
terceira idade (a partir de 60 anos). Foram submetidos à uma entrevista estruturada trezentos idosos da cidade de Resende, no interior do Estado 
do Rio de Janeiro, sendo que cem eram internalizados em asilos, cem eram idosos de hábitos comuns e cem eram militares da reserva do Exército 
Brasileiro. Tal universo de pesquisa contemplou idosos, que durante sua vida tiveram hábitos restritos (asilo), hábitos normais  e hábitos 
disciplinados (militares da reserva). Esses idosos também foram divididos em faixas etárias, 60 a 70 anos, 71 a 80 anos e acima de 80 anos. As 
entrevistas estruturadas foram elaboradas segundo a teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner (Lingüística, Lógica, Corporal,  
Naturalista, Intrapessoal, Interpessoal, Espacial,  Musical). Os dados foram analisados estatisticamente através do programa Statistical Package for 
Social Sciences - SPSS (IBM). Foram utilizados como métodos estatísticos médias por categorias, correlação de variáveis (correlação de Pearson), 
influência de variáveis (ANOVA/Coeficientes Beta). Alguns fatores como leitura, convívio social frequente e prática regular de atividade física 
apresentaram incidência maior nos idosos com níveis de inteligência mais elevados. Foi constatado decréscimo significativo nas habilidades 
ligadas às inteligências múltiplas quanto maior a faixa etária. O estudo possibilita intervenções mais assertivas de psicólogos e equipes 
disciplinares em idosos na primeira faixa etária (60 a 10 anos), a fim de minimizar os efeitos da idade sobre as capacidades ligadas às inteligências 
múltiplas.
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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo geral compreender a ação clínica dos Acompanhantes Terapêuticos (Ats), em suas diferentes possibilidades, nas 
redes sociais da cidade de Recife-PE e, como objetivos específicos descrever a atividade dos Acompanhantes terapêuticos como modalidade de 
ação clínica; descrever as diferentes possibilidades de ação clínica dos Acompanhantes terapêuticos e compreender a experiência dos 
Acompanhantes terapêuticos em sua ação clínica. Foi realizado um estudo de natureza qualitativa, de cunho fenomenológico existencial. Como 
instrumento metodológico foi utilizada a narrativa colaborativa. Em um primeiro momento, individualmente, cada participante se expressou 
livremente. Em um segundo momento, realizou-se um encontro grupal com os mesmos participantes, onde foi solicitado a estes que se 
dispusessem à conversação sobre suas experiências uns com os outros, favorecendo uma possibilidade de encontro entre eles. Participaram 5 
(cinco) Ats que têm experiência, em Recife-PE, com pessoas em sofrimento psíquico, físico ou ambos com dificuldade de inserção social. No 
processo de interpretação dos dados fiez-se uso da hermenêutica filosófica de Gadamer, a qual fundamentou toda a trajetória desta pesquisa e 
que consiste no entendimento que toda compreensão do homem é uma interpretação das condições históricas advindas da tradição, da qual ele 
faz parte. Deste modo, chegou-se a uma narrativa final que foi construída a partir do diálogo entre os participantes, a pesquisadora e os textos 
dos teóricos que embasaram esta pesquisa. Como resultados, a partir das narrativas, os pacientes foram encaminhados a clínica do 
Acompanhamento Terapêutico em suas diferentes possibilidades de ação clínica com as especificidades inerentes ao seu campo de atuação, a 
partir da experiência de quem a pratica. Nessa direção, percebeu-ses que os Ats estão inseridos nos seguintes seguimentos de ação clínica: 
acompanhamento clínico a clientes, particular ou institucional, formação, supervisão e pesquisa. No entanto, constatou-se que eles estão 
operacionalizando ações segregadas, com trabalhos desenvolvidos em pequenas equipes. Por outro lado, os Ats demonstraram almejar uma 
organização, através de uma vivência grupal, que objetiva incluir e agregar a classe de profissionais que estão atuando no campo. Essa perspectiva 
aponta para a busca de um lugar cada vez mais delimitado, o que inclui organização, institucionalização, formalização e profissionalização dos Ats.
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RESUMO
O estudo teve como objetivo examinar a suposição de que existem contribuições de caráter psíquico decorrentes do treino em artes marciais e, 
de igual maneira, elucidá-las através da psicologia. Intenta, em conjunto, averiguar se seriam possíveis implicações positivas para a personalidade 
dos praticantes, pressupondo que, ao instruir-se uma arte marcial, as experiências vividas poderiam influenciar em diversos aspectos e, de forma 
benévola, a cognição e emoção dos mesmos, como autocontrole, equilíbrio mental, autoconfiança, motivação, persistência e até reflexos e 
coordenação motora. Ademais, além de verificar se a prática de tal esporte pode trazer mudanças positivas nos campos cognitivo, afetivo e 
motivacional dos seus atletas, o autor visa verificar a possibilidade de transposição de tais valores à vida fora das academias de treinos, com o 
intuito de aperfeiçoar o indivíduo não somente como atleta, mas também como ser humano. Através de uma revisão de literatura, o trabalho 
reúne obras de mestres de artes marciais em conjunto com publicações cientificas. Cabe a ressalva de que, ainda que a pesquisa tenha enfoque 
na área da psicologia, não se limita a esta e também encontra bases e reforça seus argumentos e respostas dos seus objetivos em trabalhos de 
outras ciências, como a medicina e educação física. Ao desenvolver suas propostas, o pesquisador faz uma breve conceituação de arte marcial, 
explica rapidamente alguns métodos e rotinas de treinamento de diversos estilos de lutas e, por fim, divaga acerca das consequências benignas – 
mentais e físicas – decorrentes da prática de tais exercícios para as pessoas. Por meio do material bibliográfico, o estudo encontra bases teóricas 
na literatura da psicologia e de outros campos do saber acadêmico, que esclarecem acerca dos acréscimos produzidos naqueles que se dedicam à 
prática do esporte em questão. Paralelo a isso, é feita uma análise e discussão sobre as influências subjetivas decorrentes de tais experiências e os 
seus efeitos mais duradouros para a personalidade dos atletas. Perante os dados apresentados, no segmento final, elenca e categoriza as 
inúmeras contribuições encontradas (que abarcam diversas esferas da vida humana) e, ao seu término, conclui que o aprendizado de artes 
marciais pode e traz consequências benéficas aos seus praticantes.
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RESUMO
O presente trabalho é um desdobramento da pesquisa intitulada “Violência sexual e a rede de proteção à infância e adolescência: uma reflexão 
sobre a prática da psicologia” vinculado ao Programa Pesquisa Produtividade da Universidade Estácio de Sá. A pesquisa teve como objetivo 
principal realizar um mapeamento dos principais órgãos e entidades que compõem o Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 
de um município da Baixada Fluminense no tocante à política pública de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes. A 
metodologia adotada baseou-se no referencial teórico-metodológico da análise institucional, no pensamento de Michel Foucault e na perspectiva 
da pesquisa-intervenção. Foram realizadas entrevistas semiestruturas realizadas individualmente e em grupo. Desse modo, trata-se de uma 
pesquisa descritiva, exploratória e de análise quantitativa e qualitativa. Com base em entrevistas e grupos de discussão realizados com 
profissionais da Rede de Proteção à Infância e Adolescência pode-se observar que a violência sexual aparece mais associada ao abuso sexual 
intrafamiliar. Em relação à exploração sexual, os dados apontaram para uma reduzida incidência de atendimento a este tipo de violação, 
indicando que os casos de exploração sexual não seguem o mesmo fluxo que as denúncias de abuso sexual intrafamiliar, necessitando de uma 
abordagem mais ativa por parte do poder público. Observou-se, em relação à atuação do psicólogo(a), a predominância por atividades avaliativas 
com vistas a subsidiar uma decisão judicial. O profissional da psicologia que atua no Ministério Público, no CREAS e Conselho Tutelar recebe 
demandas voltadas principalmente para avaliar se há indícios ou não da ocorrência do abuso ou violência sexual. No tocante à política de 
atendimento, verificou-se que a demanda por acompanhamento e tratamento dos atingidos pela violência sexual não consegue ser 
suficientemente absorvida pelos postos de saúde do município, sendo muitas vezes direcionados para ONGs que também não conseguem dar 
conta de todas as demandas endereçadas. Verifica-se que a política pública de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes 
articula-se prioritariamente em torno do eixo de defesa e responsabilização, com vistas à responsabilização do autor da violência inserido num 
contexto chamado de Estado Penal (Wacquant). Porém para que seja efetiva a proteção integral de crianças e adolescentes faz-se necessário o 
investimento em ações centradas não exclusivamente no viés punitivo e judicial e que busquem garantir a saúde dos atingidos pela violência 
sexual, dissociando as instâncias jurídico-policiais dos eixos de defesa de direitos e de atendimento às pessoas envolvidas, especialmente a saúde 
e a assistência social.
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RESUMO
Este trabalho é fruto do projeto de pesquisa intitulado “Violência sexual e a rede de proteção à infância e adolescência: uma reflexão sobre a 
prática da psicologia” vinculado ao Programa de Iniciação Científica da Universidade Estácio de Sá. A partir da metodologia da pesquisa-
intervenção e do referencial teórico de Michel Foucault pretendeu-se avaliar as políticas públicas de enfrentamento à violência sexual contra 
crianças e adolescentes de um município da Baixada Fluminense. Com base em entrevistas e na participação em espaços de gestão da política 
pública, como os conselhos de direitos, a presente pesquisa é descritiva, exploratória e de análise qualitativa e trata-se de uma reflexão sobre as 
políticas públicas de violência sexual e a atuação do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A violência sexual 
contra crianças e adolescentes tem chamado atenção de setores da sociedade alcançando espaços privilegiados na mídia e nos debates 
acadêmicos. Uma espécie de despertar repentino de algo que, em outros momentos, não causava espanto. Com a criação do Estatuto da Criança 
e do Adolescente (ECA), em 1990, e a Constituição Federal de 1998, inaugura-se no país uma nova forma de se perceber a criança e o adolescente 
que, de objeto do direito, passam a condição de sujeito de direitos. Tal mudança de perspectiva vem sendo assimilada paulatinamente pela 
sociedade e pelo Estado. Desse modo, passam a ser considerados “pessoas em desenvolvimento” e “prioridade absoluta” na formulação e 
execução das políticas públicas. Apesar das conquistas legais relativas aos direitos humanos, observa-se, ainda, no âmbito da execução das 
políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes, um distanciamento do que está previsto na lei, além de violações de diversas ordens 
perpetradas por aqueles que a princípio deveriam garantir o cumprimento dos preceitos legais, tais como o Estado, a família e a sociedade. Esta 
pesquisa se insere neste contexto e a partir da análise da atuação do CMDCA de um município da Baixada Fluminense observou-se que apesar dos 
conselhos de direitos terem sido idealizados como uma ferramenta para possibilitar a atuação direta da população frente ao controle, fiscalização 
e criação de políticas públicas, bem como uma maneira democrática de exercício da cidadania, na prática a atuação do CMDCA reflete uma 
realidade de fragilidade na política de atendimento às crianças e adolescentes. O funcionamento do conselho revelou-se precário, com sérias 
deficiências estruturais e falta de interesse por parte do governo que deveria dar todo o suporte para o funcionamento do órgão, bem como 
indicar seus representantes. Em relação à política de enfrentamento à violência sexual, apesar do município não suprir a demanda de 
atendimento especializado à vítima e ao agressor, o CMDCA por outro lado, não recebe formalmente as demandas por políticas públicas na área e 
não é subsidiado pelo conselho tutelar em relação às necessidades de oferta de serviços na área da infância e adolescente. Assim, para que o 
atendimento dos direitos de crianças e adolescentes seja efetivado torna-se necessário uma melhor articulação entre os diversos órgãos que 
compõem o Sistema de Garantia de Direitos, tal como o Poder Judiciário, o Ministério Público, conselho tutelar e o CMDCA de modo a garantir o 
controle social e a proteção integral de crianças e adolescentes.
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RESUMO
As redes sociais na atualidade são consideradas, por alguns, ferramentas relevantes para as relações interpessoais. Porém entre os adolescentes, 
elas constituem um aspecto importante na construção e vivência de laços sociais, assim como afirmam uma necessidade de identidade no grupo. 
O objetivo deste trabalho foi pesquisar os motivos de integração desses jovens à rede social Facebook, uma vez que estão vivenciando um 
importante período de transformação e construção de suas identidades. Onde, a discussão sobre como ele convivem com seus pares no 
ciberespaço torna-se cada vez mais premente, considerando a forma em que as amizades construídas e/ou mantidas virtualmente os afeta.  Foi 
realizada uma pesquisa qualitativa descritiva, os dados foram coletados através de uma entrevista onde constavam treze questões semiabertas e 
sem a identificação do entrevistado. O grupo escolhido foi formado por adolescentes dos dois sexos, entre 14 e 17 anos de idade e alunos do 
Colégio Elite, unidade R9, turno da manhã. Foi observado que a maior parte dos adolescentes acessa a internet pelos próprios celulares, onde 
investem de 2 a 4 horas do seu tempo. Verificou-se que quase todos possuem perfil no Facebook, onde dizem ter até 200 amigos, com quem se 
encontram algumas vezes. A maioria dos entrevistados revelou que, por vezes, o contato com os amigos de rede aumenta sua autoestima e os 
deixa mais à vontade para expressar o que pensam. Os jovens reportam os mais variados sentimentos ao terem suas postagens ignoradas, 
variando entre normalidade até baixa autoestima. A maior parte diz integrar outras atividades além da escola, porém gastam mais tempo com as 
relações virtuais do com que com seus familiares. Se sentem mais acolhidos pelos amigos da rede, apesar de somente às vezes esses 
corresponderem às ideias que os jovens possuíam antes de encontrá-los pessoalmente. Ao mesmo tempo afirmam que são sinceros nas 
informações que publicam sobre si em seus perfis.
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RESUMO
A presente pesquisa de iniciação científica teve por objetivo realizar um levantamento do perfil sociocultural de jovens usuários de álcool na 
cidade de Macaé. Fundamentação: O consumo de álcool é um hábito bastante antigo na história da humanidade e compreende uma questão de 
saúde pública atual no Brasil. Em meio a uma sociedade de consumo cada vez mais individualizada, a solidão e o desamparo desde a adolescência 
podem ser compreendidos como modo de subjetivação atual para lidar com a escassez de relações carentes de afeto e de expressão. Além de 
causar prejuízos à saúde pelo uso agudo ou crônico, estar alcoolizado aumenta a chance de violência, prejuízo no processo de aprendizagem e 
nos relacionamentos familiares e sociais. Hipótese e argumento: A dificuldade do outro, seja família, escola, ou meio social de garantir um espaço 
satisfatório de convivência, de apoio,de expressão e de encontro conduz a um desencontro nas relações. Em consequência disso, a solidão e o 
desamparo aparecem como condições vulneráveis ao comportamento de uso na adolescência. Método: Realizamos um estudo quantitativo e 
qualitativo, observando aspectos subjetivos do conteúdo registrado no questionário com perguntas objetivas e semidirigidas(BARDIM, 2007; 
TURATO, 2003). Analisamos, a partir das entrevistas presenciais, 48 questionários. Levantamos categorias temáticas para os dados socioculturais 
e relacionais, que se referem à qualidade de convivência com família, escola, trabalho e colegas. Os sujeitos envolvidos foram jovens entre 18 e 
25 anos, predominantemente do gênero masculino, solteiros, que moram com os pais. Com escolaridade, na maioria, superior incompleto e 
ensino médio completo, eles habitam em Macaé/RJ e trabalham em atividades que envolvem serviços técnicos e artísticos. Resultados: Observou-
se repetição de algumas informações socioculturais, concordando com estudos realizados recentemente. Os dados repetitivos compreendem a 
frequência de uso de bebida, idade de início e repetição de uso na história familiar. Outra informação está na faixa etária de iniciação entre 13 a 
18 anos, sendo que o uso  acontece em casa e com os amigos. Geralmente, o excesso ocorre em festas promovidas por amigos e familiares. 
Encontramos alguns dados diferenciais que apontam para uma falta de reconhecimento do jovem sobre o uso abusivo e constante do álcool e 
para uma contradição nos relatos pessoais e sociais. Embora relatem que vivem bem e tranquilamente com a família, escola e trabalho, o uso está 
associado ao prazer e à vontade de esquecer os problemas ou de se anestesiar diante deles. “Beber para não pensar” representou a maioria das 
ideias. Outra contradição percebida foi a alegação do uso controlado, embora tenham  exagerado em festas familiares e sociais. Em relação a 
outros usuários, os jovens afirmavam a busca de prazer por causa do sentimento de solidão, incapacidade de relação e por falta de ”vergonha na 
cara”. Os jovens partem do princípio que o usuário de álcool é aquele que não recebeu orientação e limite de casa e que essa realidade não faz 
parte da vida deles. A contradição aparece na certeza de suas responsabilidades, ao mesmo tempo que alegam a necessidade de relaxamento e 
diversão com o uso. Alguns relatos mostram uma extrema inibição social associada ao uso para descontração. Conclusões: A contradição 
existente mostra uma subjetivação do jovem diante do álcool. Esta contradição pode apontar um preconceito contra  si mesmo ou uma negação 
de seu comportamento. Além de driblar cobranças excessivas e inibição, o jovem encontra no álcool uma maneira acessível de se medicar.  A falta 
de reconhecimento circunscreve uma dificuldade de apoio e de expressão no ambiente familiar, escolar e de trabalho. Os jovens perpetuam no 
uso de álcool as “verdades inacabadas” de si mesmos, de seus familiares e dos outros. Desse modo, as vicissitudes da convivência são 
consideradas um grande obstáculo por eles.

Autor(es) Aline Vilhena Lisboa*; Maria Cristiane de Sousa; João Anastácio Rufino; Tatiane Cantiliano Rodrigues

Palavra(s) Chave(s): uso de álcool; jovens adultos; perfil sociocultural

Titulo: Perfil de jovens adultos usuários de álcool da cidade de Macaé e região

Saúde

PsicologiaVI Seminário de Pesquisa da Estácio 140



E-mail para contato: andreagoldani@gmail.com IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
No Serviço de Psicologia Aplicada acompanhamos inúmeros casos que chegam com queixas associadas às dificuldades de acompanhar os 
conteúdos escolares, desatenção, agitação, agressividade, impulsividade dentre outras. Mas o fato é que a maior queixa diz respeito à 
incapacidade para aprender. Quando não se trata de transtorno de aprendizagem comprovado, onde se encaixam estes sujeitos? Alguns autores 
os categorizam como privados culturais, que se refere à impossibilidade de interação com aspectos da sua cultura. A síndrome da privação 
cultural é o estado de reduzida modificabilidade cognitiva de um sujeito em resposta à exposição direta às fontes de informação. Como auxiliar 
estes sujeitos a progredirem na sua vida escolar? Como auxiliá-los no aprimoramento das suas capacidades cognitivas? O projeto de pesquisa 
Privação cultural: interferências no desenvolvimento cognitivo possui este desafio. Sendo assim apresentou como objetivos principais elaborar 
programa de desenvolvimento cognitivo para privados culturais, e aplicá-lo a fim de reduzir os problemas de aprendizagem; capacitar os docentes 
das unidades escolares municipais onde o projeto se iniciou, com a metodologia da mediação a fim de aumentar a eficácia do programa de 
desenvolvimento cognitivo; avaliar as funções cognitivas e operações mentais dos alunos antes e depois da intervenção com o programa de 
desenvolvimento cognitivo a fim de verificar a validade do mesmo. Para tal foi utilizado o seguinte procedimento, inicialmente houve a 
elaboração do programa de desenvolvimento cognitivo com aproximadamente 50 tarefas que pretendiam desenvolver as funções cognitivas que 
parecem ser as mais comumente defasadas nas crianças com privação cultural, o que demandou um estudo criterioso acerca dos diferentes 
programas já existentes; para além da elaboração de um material específico definiu-se a metodologia psicopedagógica que o embasaria; a 
capacitação foi feita com os docentes e equipe técnico-pedagógica das escolas municipais onde o projeto teve início, quando foi apresentada a 
metodologia da mediação e a orientação de como utilizá-la aliada ao programa de desenvolvimento cognitivo elaborado. As crianças passaram 
por avaliação pré e pós-intervenção com o referido programa quando foram utilizados instrumentos psicológicos que pretendiam avaliar atenção, 
memória, linguagem e nível intelectual prioritariamente. Participaram do projeto 19 crianças de duas escolas municipais de Nova Friburgo 
organizados em grupos experimental e controle, 4 crianças saíram das escolas antes do projeto ser concluído. Como resultados parciais observou-
se mudanças significativas nos resultados inter e intragrupos que podem ser melhor explicadas pelo uso do programa de desenvolvimento 
cognitivo, capacitação dos docentes e acolhimento pelos estagiários no grupo experimental, no grupo de controle acredita-se que as mudanças 
mesmo que inferiores as do grupo experimental podem estar relacionadas a maturidade considerando que neste período cresceram e mudaram 
de série. O envolvimento da equipe escolar também foi um fator que parece ter feito diferença nos resultados. Como fatores dificultadores do 
projeto, pode-se citar as paralizações dos docentes que implicaram em recomeços constantes tornando o processo intermitente; a divisão do 
interesse das crianças quando aconteciam atividades paralelas e o espaço disponibilizado não favorável ao desenvolvimento das tarefas (espaço 
físico pequeno). Como conclusão foi percebida a necessidade de intensificar as capacitações dos docentes e rever algumas atividades contidas no 
programa elaborado.
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RESUMO
Projeto de pesquisa para Dissertação de Mestrado do Programa de Pós Graduação Strictu Sensu da Universidade Federal Rural do Rural do Rio de 
Janeiro (UFRRJ), versando sobre o Projeto de Acompanhamento e Avaliação da Área Atitudinal (P4A), que se caracteriza por ser um instrumento 
que visa sistematizar a observação de evidências de atitudes, de forma individualizada, de cada discente da Academia Militar das Agulhas Negra – 
AMAN - (estabelecimento de ensino superior militar) durante atividades em pequenos grupos, sob uma perspectiva INTRA E INTER-PESSOAL 
(avaliação em 360º). Essa ferramenta permite a avaliação de componentes atitudinais dos cadetes que cursam a formação de oficias combatentes 
do Exército Brasileiro. A avaliação é composta por três vertentes:  avaliação horizontal (entre pares, o cadete é avaliado por seus companheiros),  
avaliação vertical (de superior para subordinado, o cadete é avaliado por seus instrutores) e autoavaliação (o próprio cadete se avalia). O P4A é 
um software que permite traçar um perfil de atributos atitudinais, que são de difícil e complexa mensuração. Esse perfil reflete, com exatidão de 
85% a 98%, as competências intrapessoais e interpessoais relacionadas à áreas afetivas, como por exemplo: coragem, liderança, empatia, 
resiliência, iniciativa, criatividade, capacidade de trabalho, coordenação e controle, trabalho em equipe, cooperação e comunicabilidade, dentre 
outras. A pesquisa visa, ainda, validar o P4A como ferramenta de apoio para melhor consolidar, orientar e corrigir rumos em relação aos cadetes, 
a fim de otimizar o desempenho dos mesmos na área atitudinal. O programa também reduz a probabilidade de erros na avaliação dos atributos, 
em virtude de chegar à uma medida em função de dados, tratamentos estatísticos e critérios de avaliação padronizados,  e não por meio de 
observações individuais sujeitas às particularidades de cada avaliador. Essa avaliação também pode ser utilizada como preditora de bom 
desempenho em futuras atividades e permite aos gestores colocar o profissional no cargo em que ele melhor desempenharia sua função.
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RESUMO
À primeira vista, a velhice e a infância  são aquelas fases do curso de vida em que a dependência parece estar mais presente. Todavia, alguns 
estudos  apontam para o fato de que em toda e qualquer fase do desenvolvimento humano, a dependência e autonomia são partes constitutivas 
de nossa experiência social, seja no âmbito da configuração doméstica ou no do espaço público. Quando o indivíduo está em situação de 
dependência, demanda um nível maior de  transferência de apoio público e privado. Há uma razoável literatura que analisa tal equação e destaca 
a centralidade da família nessa transferência de apoio, haja visto que, no Brasil, os serviços de apoio oferecidos pelo poder público ainda são 
muito limitados, tanto no que diz respeito à quantidade quanto à qualidade. Este estudo teve como objetivo realizar uma pesquisa exploratória 
sobre o processo de transferência de apoio a idosos em situação de dependência num Centro Dia na cidade de Campos dos Goytacazes – RJ. Da 
rede de assistência à saúde do idoso que existe no município de Campos dos Goytacazes, centro produtor de açúcar e petróleo, situado no norte 
do Estado do Rio de Janeiro, utilizou-se para este trabalho um estudo sobre as experiências dos usuários do Centro-dia – um complexo geriátrico 
público de acompanhamento diurno do idoso “semi” dependente. Foi realizada uma análise das fichas funcionais dos usuários do Programa no 
ano de 2012, de modo a produzir uma tipologia básica sobre o perfil social do idoso, levando em consideração informações como gênero, idade, 
estado civil, renda, nível de instrução, cor, tempo na instituição, configuração familiar, estado de saúde e condições habitacionais. Por outro lado, 
empreendeu-se também um estudo do relatório institucional do Inquérito Civil de 2010 e do Termo de Ajustamento de Conduta do Centro Dia, 
ambos levados a cabo pelo Ministério Público Estadual a partir de denúncias feitas pelos familiares dos usuários. Concomitante ao trabalho 
documental, foram realizadas entrevistas informais com os profissionais da área de saúde, ou seja, psicólogos e assistentes sociais que lidam 
diretamente com os usuários. O Centro Dia atende atualmente a 26 idosos (19 do sexo feminino e 7 do sexo masculino) com níveis diferenciados 
de dependência, conforme as fichas funcionais do Centro Dia. A população atendida é majoritariamente feminina, pois a sua longevidade é 
superior à masculina, havendo um número maior de usuárias dependentes de ajuda especializada para enfrentar as limitações decorrentes de 
doenças que são regulares em tal fase da vida. A maioria, nascida nas décadas de 30 e 40 do século XX, tem entre 62 e 80 anos, sendo 56% de 
viúvos, 12% de separados, 20% de casados e 12% de solteiros. Esses aspectos estão em sintonia com as pesquisas que já foram realizadas sobre o 
perfil da população idosa no Sudeste e\ou atendida pelo Centro Dia. Elas apontam para o fato de que a velhice é feminina, oriunda dos setores de 
baixa renda e possui uma história pregressa ligada à migração da zona rural. Mesmo reconhecendo as especificidades do recorte proposto e o seu 
alcance limitado, é possível falar das demandas da aldeia consciente de que se trata de uma realidade global. Os dilemas aqui retratados também 
são encontrados em outras configurações urbanas. Nestes termos, a narrativa da experiência caracterizada poderá servir de complemento, 
analogia, contraponto, indicativos para análises efetuadas em outros lugares em que a pergunta título se mostra pertinente.
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RESUMO
O trabalho em questão é pré-requisito da disciplina de Pesquisa 1 e tem como objetivo analisar o aumento significativo do abuso à mulheres nos 
trens de Madureira, mesmo com vagões exclusivos para estas, sistema de segurança e imagens. Tendo em vista a repercussão midiática dos 
últimos meses, e com ênfase do movimento que teve grande visibilidade nas redes sociais, denominado de “Eu não mereço ser estuprada”, 
buscou-se identificar se as mulheres que utilizam o trem como meio de locomoção, sentem-se seguras, se já foram abusadas de alguma forma, e 
se já denunciaram estes aliciadores. A sociedade brasileira ainda mantém opiniões machistas, e a crença que os homens são superiores às 
mulheres é muito antiga. Em certas épocas houve um exagero dessas crendices pondo a mulher como escreva e objeto dos homens, em alguns 
casos elas eram consideradas inferiores aos animais. Primeiramente, é necessário recuar um pouco no tempo e verificar a história da humanidade 
para perceber manifestações machistas em meio à história. Durante toda a história as mulheres trabalharam quase sempre como escravas 
lavrando a terra ou faziam trabalho artesanato, enquanto os homens vestidos de guerreiros e senhores. O brasileiro oscila bastante entre o 
machismo presente na cultura que recebemos dos europeus e orientais, uma vez que onde persiste a cultura oriental há uma desvalorização da 
mulher. Com o passar dos anos as mulheres conquistaram espaço na sociedade, tem-se uma população com mais de 50% de mulheres, e ainda 
assim há casos de abusos nos coletivos como é visto nos trens, alvo da presente pesquisa. Diante disto, este trabalho utilizou um estudo de caso 
pautado em análise qualitativa e quantitativa por entender que a realidade não pode apenas ser quantificada, mas também qualificadas, onde é 
necessário investigar os fenômenos apresentados para que possa ser entendido numa escala social e humana. Compreende-se no entanto, que os 
números são importantes para que haja uma resposta adequada para uma investigação. Utilizou-se como método a pesquisa descritiva, a qual 
fornece base para analisar, observar, classificar e interpretar o objeto de pesquisa tendo como objetivo a descrição das caraterísticas de uma 
determinada população ou fenômeno sem que o pesquisador interfira. Sendo assim, foram abordadas 15 mulheres na estação de Madureira das 
quais obteve-se os seguintes resultados: apenas 26% concordam que a roupa seja responsável pelo abuso, 80% acreditam que o machismo 
influencia nessa questão, 80% concordam que não há respeito ao vagão feminino e para nossa surpresa 67% das mulheres abordadas informam 
que não denunciariam o abuso. Deste modo o estudo conclui que o machismo ainda está impregnado na cultura brasileira obtendo ainda nos dias 
de hoje conceitos que deveriam ter ficado no século passado, assim como conclui que são necessárias mais políticas públicas voltadas para uma 
melhor punição dos aliciadores, campanhas educativas desde as escolas para uma melhor formação de regras da sociedade, treinamentos de 
funcionários focado na orientação a essa demanda e medidas de incentivo a denúncia das mulheres ao sofrerem o assédio.
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RESUMO
O presente trabalho tem como propósito identificar e refletir acerca das principais problemáticas presentes na atuação do serviço social, na 
unidade de emergência do Hospital Federal do Andaraí, instituição pertencente ao Ministério da Saúde, localizada na região norte do município 
do Rio de Janeiro. A motivação da pesquisa surgiu a partir das observações no campo de estágio e da escuta às reclamações e elogios dos usuários 
de serviços de saúde e da equipe de acolhimento e emergência. Tais recortes da realidade transformaram-se em problema de pesquisa quando 
confrontadas com a dissociação entre os termos previstos nos dispositivos legais da Política de Saúde e na Constituição Federal e a realidade com 
um cotidiano de falta de vagas para atendimento emergencial e superlotação. O objetivo do trabalho foi contextualizar o Hospital Federal do 
Andaraí no SUS, a partir da análise histórica e conjuntural da política de saúde no Brasil, identificar os limites e possibilidades presentes no 
trabalho da equipe do Serviço Social, na perspectiva do projeto ético político profissional e refletir acerca da atuação do Serviço Social no setor de 
emergência da unidade hospitalar. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica; pesquisa de campo de abordagem qualitativa realizada por meio de 
entrevistas semiestruturadas, com 5 (cinco) assistente sociais do setor de emergência, em 2013/2. Os dados apontam que mesmo com todas as 
dificuldades relatadas, os profissionais têm a preocupação de atuar conforme as diretrizes do projeto ético-político profissional, ou seja, de atuar 
de forma a promover o acesso da população em seu direito à saúde, entretanto, poucos profissionais relatam participar e/ou planejar estratégias 
voltadas para a participação da população nos canais de regulação, elaboração e fiscalização dos serviços de saúde, ainda que a ênfase no 
controle social seja apontada pelos entrevistados como fundamental nas ações do assistente social. Concluiu-se que as ações profissionais podem 
alcançar resultados significativos a partir de estratégias de articulação com a população usuária do serviço de saúde e sua adesão a participar 
efetivamente no controle social, seja nas das decisões institucionais dos serviços, seja na elaboração da política. O profissional que pode e deve 
fazer as mediações necessárias com a população e atuar no encaminhamento de soluções e conflitos é o Assistente Social. Nesse sentido, a 
interdisciplinaridade prevista pelo SUS legitima a atuação profissional no acolhimento e na emergência, porém, os mesmos precisam ser 
amplamente apropriados pelo Serviço Social, como espaços possíveis de transformação da realidade atual da saúde e da eliminação da 
discrepância entre o legal e o real.
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RESUMO
A presente tese analisa as tensões e desafios para a garantia da direção ético política do Serviço Social na iniciativa privada. Para tanto, 
consideramos a formação do assistente social inserida no contexto da mercantilização da educação superior, buscando apreender quais os 
rebatimentos que as políticas de privatização produzem no processo de formação desses profissionais. Este estudo justifica-se pelo vertiginoso 
crescimento de cursos de Serviço Social no Brasil e em especial em Pernambuco, especificamente em instituições de ensino superior (IES) 
privados em sentido estrito, isto é, com fins lucrativos. Mostrou-se necessária a investigação aprofundada a respeito da direção social dos 
mesmos, bem como, das condições concretas de formação do seu alunado, de modo a identificar o perfil dos cursos que formam os futuros 
assistentes sociais brasileiros. A perspectiva teórico-metodológica desta investigação fundamenta-se na dialética materialista e histórica, a partir 
de uma análise do tipo qualitativa. Foi realizada pesquisa bibliográfica, documental e de campo, que consistiu em entrevistas com docentes do 
curso de Serviço Social e direção acadêmica da Faculdade Estácio FIR. As entrevistas e documentos foram submetidos à análise de conteúdo 
através do programa N’vivo. Os resultados demonstraram que as ações realizadas pelo curso de Serviço Social se direcionam para ações 
contrárias à lógica do sistema capitalista, na sua versão neoliberal, em sintonia com os princípios fundamentais que norteiam o projeto 
profissional do Serviço Social se apresentando como mais um espaço de prática profissional contraditória (nos termos de Marilda Iamamoto). Os 
desafios estão para os docentes no que tange às condições de trabalho, à exigência de polivalência, à relativa autonomia e o perfil do discente. Na 
perspectiva da direção acadêmica da gestão da Estácio FIR, o desafio fundamental está no chamado “idealismo” que a profissão assume, a partir 
da opção por uma formação crítica, fundamentada na teoria Marxista. Contrapomo-nos a esta perspectiva por considerar que o materialismo 
histórico apresenta-se como instrumental teórico que mais tem condições “reais” de analisar as contradições da sociedade atual e seus desafios. 
Conclui-se que as possibilidades de ação prática coerente com as diretrizes curriculares são possíveis, no entanto, muito mais desafiadoras. 
Especialmente pelas contradições que fundamentam uma formação crítica na iniciativa privada. Nesse sentido, observa-se que os espaços devem 
ser ocupados pela categoria. Na Faculdade Privada temos que “tencionar estrategicamente” para garantir a formação de qualidade, exigindo 
Pesquisa e Extensão, Estágio Supervisionado em conformidade com a Política Nacional de Estágio, bem como, dar condições para que o Trabalho 
de Conclusão de Curso que seja coerente com a perspectiva crítica e a direção ético-política assumida pela profissão formando profissionais que 
na sua prática sejam capazes de contribuir com o fortalecimento de um projeto profissional que tem como telos a superação da ordem vigente.
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RESUMO
 Este trabalho  propõe analisar a estruturação e a efelvidade do sistema deproteção social estabelecido pela Polílca Nacional de Assistência 

  Social (PNAS),direcionada à população idosa, no que diz respeito à responsabilidade da Secretari aMunicipal de Assistência Social (Semas) no 
  município de Vitória/ES. A pesquisa norteia-se pelo método crílco dialélco, numa abordagem qualitalva, ullizand orevisão de literatura, 

 entrevistas semi estruturadas e grupo focal com os usuários, tendo em vista os seguintes pressupostos: 1) a PNAS demarca uma nov 
  aconfiguração da proteção social, 2) a polílca social para atendimento ao idoso em Vitória apresenta avanços, entretanto, não está sendo 

  construída e efelvada deforma intersetorial e 3) a atenção ao processo de apartação familiar é ineficiente e o abrigamento desses idosos fica 
  sob responsabilidade de Organizações Nã oGovernamentais. Como discussão, apreende-se a dinâmica de que a polílca deAssistência Social se 

 consltui antes de 1988 a parlr de prálcas filantrópicas, co mcaracteríslcas circunstanciais e imedialstas, longe de ser garanlda como 
  direito.Em 1988, com a Consltuição Federal, passa a ser concebida como direito e devr do Estado e a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), 

  em 1993, organiza eregulamenta os pressupostos consltucionais. Além disso, o conlngente de idoso stem crescido no país e o envelhecimento 
  populacional é considerado um notável fenômeno mundial. Não obstante, este crescimento demográfico do segmento idos oé acompanhado 

 por necessidades humanas, sociais, culturais, econômicas e familiares, demandas essas nem sempre respondidas pelas famílias e pelo pode 
  rpúblico. Como resultado foi idenlficado avanços e limitações na estrutura e efelvação da rede de proteção social para os idosos. As respostas 

  polílcas sã omais expressivas na proteção social básica. As ações de média complexidade estão sendo estruturadas, porém com baixo 
  reconhecimento dos usuários e as ações d ealta complexidade que envolvem as Insltuições de Longa Permanência irão permanecer sob a 

 custódia do Terceiro Setor, pois não há planejamento naSecretaria Municipal de Assistência Social para assumir essa responsabilidade. 
 

 Idenlficou-se ainda que a municipalidade se ulliza das formas de co-gestão com asInsltuições do Terceiro Setor, tanto no que se relaciona à 
  gestão dos equipamentos sociais, quanto para a contratação de profissionais e aquisição de materiais comoforma de efelvar o atendimento ao 

 usuário. Esta parceria apresenta diversas fragilidades. Conclui-se, portanto, que as respostas do Estado para atendimento as desafios do 
 envelhecimento têm avançado, porém com muitas limitações, fato que reafirma o ideário neoliberal no trato da questão social e impede a 

 população idos ade exercer o direito à cidadania plena.

Autor(es) Roberta Daniel de Carvalho F. Borba*

Palavra(s) Chave(s): estado; política de assistência; pessoa idosa; envelhecimento; neoliberalismo

Titulo: Um estudo sobre a estruturação da rede de proteção social voltada à população idosa no município de Vitória

Saúde

Serviço SocialVI Seminário de Pesquisa da Estácio 144



E-mail para contato: josy_luiz@yahoo.com.br IES: ESTÁCIO FIR / Pernambuco

RESUMO
No Brasil os estudos demonstram que crianças e adolescentes, cotidianamente, são submetidas às mais diversas e dolorosas manifestações de 
violência física, sexual, psicológica e negligência (WAISELFISZ, Mapa da Violência 2012). Apesar dos inúmeros programas de enfrentamento a esse 
tipo de violência no Brasil, o combate não tem se mostrado suficiente para que de fato ocorra uma mudança desse comportamento violentador, 
visto ser esse fenômeno uma problemática multicausal e complexa, está envolto em aspectos histórico, cultural/patriarcal e social (SILVA, 2013). 
A presente pesquisa objetivou trazer para o meio acadêmico uma reflexão teórica e crítica numa perspectiva que vai além da aparência do 
problema, buscando mapear e analisar a violência contra crianças e adolescentes residentes no entorno da Instituição Estácio Recife. Para 
alcançar os objetivos propostos foi realizada no primeiro momento uma pesquisa exploratória a fim de proporcionar maior familiaridade com o 
problema pesquisado, com vistas a torná-lo mais explícito e construir hipóteses. Nesse sentido, foi realizado um levantamento bibliográfico sobre 
a temática através de consultas a teses, dissertações, artigos, notícias (jornais e sites especializados); em seguida foram realizadas sistematizações 
do conteúdo através de leituras e fichamentos do material. Paralelamente procedemos à elaboração de instrumentais tais como planilha, com as 
variáveis, para a coleta de dados e um roteiro para a observação do campo de pesquisa: Conselho Tutelar da RPA 5 – Recife – PE, tendo sido 
realizada a coleta de dados estatísticos, através do instrumental preenchido pelos profissionais do conselho, a partir de suas notificações. Assim, 
classifica-se esta como uma pesquisa documental visto ter sido através dos documentos, das notificações das violências contra crianças e 
adolescentes no conselho tutelar, a que se procedeu análise qualitativa dos dados. A pesquisa é entendida como um diálogo crítico e criativo com 
a realidade, no processo dialético, culminando com a elaboração própria e com a capacidade de compreensão e intervenção. Nesse sentido, as 
análises dos dados foram realizadas com base na abordagem qualitativa, buscando respostas as questões que não podem ser quantificadas como 

 o universo dos significados, conforme aponta Minayo (1992). A realidade nacional, mostrada no Mapa da Violência – 2012 apontam para um 
alto índice da violência cometida contra crianças e adolescentes, dentre as quais se destaca a violência física com 12.825 notificações das 39.281 
registradas. A realidade no município do Recife, conforme os registros do Conselho Tutelar RPA 5 no período de jan. 2012 a jun. 2013, se 
contrapõe ao dado nacional, o maior índice de violência contra crianças e adolescentes relaciona-se a precarização dos serviços públicos e falta de 
proteção do Estado, visto que dos 1.152 casos registrados, 655 caracterizam-se pela ausência de serviços básicos e situação de risco e 
vulnerabilidade social: crianças com até 2 (dois) anos de idade com falta de registro de nascimento, crianças em idade escolar sem acesso a 
matrícula, crianças e adolescentes em uso de drogas e vivência de rua. Em 2º lugar aparece à negligência dos pais ou responsáveis com 270 
registros, seguido por violência psicológica: 167; violência física 47; violência sexual 13 casos. Nesse sentido, os dados indicam que na RPA 5 – 
Recife o acesso a políticas públicas voltadas a proteção integral e a garantia dos direitos de crianças e adolescentes, como preconiza o Estatuto da 
Criança e do Adolescente em seu Art. 7º “A criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas 
sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência” está sendo precário, 
visto que a maioria dos casos registrados consiste na falta de serviços básicos e proteção para seu pleno desenvolvimento, deixando de lhes 
conferir cidadania. Portanto, ao negar às crianças e Adolescentes os direitos básicos de registro civil, matricula escolar, falta de proteção social 
ocorre à negligência por parte do Estado, pois nesse sentido está lhe negando um desenvolvimento sadio e condição de vida digna.
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RESUMO
A Lei Federal da Assistência Técnica (11.888/08, de 24 de dezembro), estabelece o direito à assistência pública e gratuita de profissionais das 
áreas de arquitetura, engenharia e urbanismo a famílias com renda até 3 salários mínimos, para obras de habitação.  Essa lei é vista como grande 
passo na construção do efetivo direito a moradia. Sabe-se, porém, que existem obstáculos que fazem com que essa assistência não se estabeleça 
como política pública efetiva. Mesmo assim, é realidade no nosso país a prática da autoconstrução. Boa parte da demanda habitacional é 

 respondida por inicialva individual das famílias demandantes, carentes não só de recursos mas também de competência técnica.Sendo assim, a 
 presente pesquisa tem como objelvo conhecer e compreender os obstáculos à implementação da Lei da Assistência Técnica em Fortaleza.Para 

isso, a pesquisa se dará através dos seguintes passos: 1) estudos sobre a legislação e seu histórico de implementação em outros municípios, com 
análise crítica dos métodos, processos e resultados; 2) contato com instituições governamentais e não-governamentais que promovam ações de 

 assistência; 3) análise crílca das informações coletadas; 4) consolidação e divulgação das informações e dos resultados.O grupo desenvolveu, 
até então, o estudo para compreensão da legislação e a busca por leis em outras instâncias de governo que a regulamentem em escala local. 
Observou-se que a lei é vista como uma grande vitória da sociedade civil, principalmente pelas entidades de classe, como IAB e CREA. Diversas 
entidades tem desenvolvido debates e campanhas de divulgação, com manuais de implementação da lei e incentivo à mobilização popular. 
Contudo, apesar de a lei federal estar vigente desde 2008, identificou-se, até o momento, a lei da assistência apenas do Município de Suzano-SP. 

 No Estado de São Paulo, o projeto de lei foi vetado pelo Governador, sob juslficalva de inconsltucionalidade.Em Fortaleza, realizou-se 
entrevista com a Drª Eliana Gomes, hoje Presidente da Habitafor – Fundação de Desenvolvimento Habitacional da Prefeitura de Fortaleza. No seu 
mandato como vereadora (2009-2012) foi responsável pelo Projeto de Indicação 02/2009 que visava criar o projeto de lei da assistência técnica 
no município, mas questões políticas impediram que o debate entrasse nas pautas da Câmara. Contudo, a Habitafor promove ações de 
financiamento para melhorias habitacionais, inseridas no Programa Casa Bela, Lei 9.507/09, de 23 de outubro, ou em programas federais de 
urbanização de assentamentos precários. Vale ressaltar que os métodos aplicados não correspondem à assistência como é definida pela lei 
federal. Além disso, a assistência está prevista no PLHIS-For (Plano Local de Habitação de Interesse Social de Fortaleza) como Linha de Ação LA5A –

  Oferta de Serviços de Assessoria Técnica Gratuita.Quanto às inicialvas desenvolvidas pela sociedade civil, estão agendadas entrevistas com 
representantes de ONGs locais que promoveram programas de assistência técnica: Visão Mundial (Prohabite / 2006-07) e CEARAH Periferia 

 (Reforma Mais / 2010-11). Conclui-se, até o momento, que a lei garante o direito à assistência técnica gratuita mas não especifica os métodos de 
efetivação. Além disso, não se definiu ainda um modelo de programa eficaz a ser implementado nacionalmente. Como agravante, a produção 
habitacional de interesse social em massa, realizada através de programas federais, tem sido criticada na sua qualidade construtiva. Entre as 
causas é apontada a inexistência de um desenho participativo que permita uma maior proximidade entre famílias e equipe técnica responsável, o 

 que prejudica o atendimento às necessidades específicas dos grupos familiares. Quanto a inexistência da lei em Fortaleza, entende-se haver um 
cenário político desfavorável, devido ao aparente desinteresse dos legisladores e gestores públicos ao atendimento dessa demanda da sociedade.
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RESUMO
O presente trabalho analisa a relação entre desastres naturais e áreas de risco na cidade de Fortaleza entre 1991 e 2013. Tem como objetivo 
observar se a causa dos chamados “desastres naturais” são condições meteorológicas extremas, ou dinâmicas socio-urbanas. Para isso, procedeu-
se com uma breve revisão conceitual do tema, a identificação de ocorrências recentes de desastres na cidade, mapeamento das áreas de risco 

 classificadas oficialmente e sua relação com seus respeclvos processos de ocupação territorial. Observou-se que o termo “desastres naturais” é 
comumente aplicado em situações de grandes fatalidades, promovidas por fenômenos inesperados, mesmo se passíveis de mensuração e 
previsão. Em Fortaleza, o termo é empregado em situações evitáveis, erroneamente, já se trata de uma cidade localizada em posição privilegiada 
do globo terrestre, onde não há registros históricos de fenômenos de grande magnitude e impacto, como terremotos, maremotos, ações 
vulcânicas, ou ciclones e tornados. Mesmo assim, são inúmeras as áreas de risco na cidade que constantemente aparecem na imprensa local 
como vítimas dos chamados “desastres naturais”. Tais fatos são, na realidade, causados por fatores não climatológicos, associados à inadequada 
ocupação do solo, e suas consequências geográficas, como erosão, deslizamentos, inundações, entre outros. Um uso equivocado de conceitos 
causa problemas para o planejamento urbano, focando-se em questões naturais. Enquanto isso, os impactos incidem principalmente em 
assentamentos precários, caracterizados pela a irregularidade fundiária, pela segregação espacial e pela degradação ambiental. Levantaram-se 
alguns registros recentes (em notícias, pesquisas acadêmicas e relatórios oficiais) de ocorrências de desastres naturais em Fortaleza e as áreas 
classificadas como de risco pelas Secretarias Municipais de Saúde e de Infraestrutura, caracterizadas primordialmente por áreas de risco de 
inundações e deslizamentos. Essas áreas (de risco de ocorrências de desastres), ao ser comparadas com as de predominância de assentamentos 
precários na cidade (de precariedade social) apresentam grande equivalência, com maior concentração nas regiões sudoeste, sudeste e leste da 
cidade, exatamente as áreas correspondentes às Regionais V, VI e II respectivamente. Observa-se ainda forte concentração de áreas de risco ao 

 longo de todo o Rio Maranguapinho, chegando ao mangue do Rio Ceará, também a oeste e noroeste do Município. Diante desse quadro geral, 
entend-se que é o processo de ocupação do solo urbano em Fortaleza que contribui de forma decisiva para a ocorrência de acidentes e desastres 
durante os períodos de chuva. Tal situação não ocorre em virtude apenas das condições meterológicas adversas que podem vir a ocorrer na 
cidade, mas do processo de urbanização feito de maneira descontrolada ao longo das últimas décadas, com predominância de ocupação de áreas 
ambientalmente frágeis, em virtude do êxodo rural e demais fatores políticos e sócio-econômicos. Sendo assim, há uma responsabilidade não 
apenas da sociedade civil que promove, formal ou informalmente, a ocupação irracional da cidade, da comunicação social, que difunde conceitos 
equivocados de “desastre natural”, desfocando o debate das suas causas efetivas, como também do poder público, responsável pelo 
planejamento e controle urbano, e pela operacionalização de ações preventivas em situação de vulnerabilidade sócio-territorial e situação de 
risco. Essa situação é um reflexo da incapacidade histórica de se promover o desenvolvimento urbano equilibrado, considerando-se as 
condicionantes não apenas econômicas, mas também ambientais, políticas e estruturais para o bom funcionamento da sociedade, promovendo 
assim o efetivo direito à cidade ambiental e socialmente equilibrada a todos os cidadãos.
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RESUMO
A indústria da construção civil, por meio de suas edificações, é responsável por um índice considerável de impactos ambientais devido a sua 
posição de destaque na economia brasileira. Por mais que a construção civil traga benefícios para a população no que diz respeito à geração de 
empregos, viabilização de moradias e infraestrutura, é necessário que algumas medidas sejam tomadas para evitar ou minimizar os prejuízos 
provocados pelas construções. Utilizar materiais renováveis, implantar sistemas econômicos e eficientes de energia, água e organizar canteiros 
para diminuir a emissão de resíduos, dando a eles um destino correto, são formas de contribuir para a redução dos impactos ambientais, tanto na 
fase da execução da obra quanto na de uso. Esses são critérios importantes para que uma edificação obtenha certificação ambiental. As 
metodologias de avaliação têm sido desenvolvidas desde a década de 1990 com o objetivo de mensurar e direcionar projetistas e 
empreendedores na inserção de estratégias de sustentabilidade no ciclo de vida do projeto. O objetivo da pesquisa é analisar o quadro atual das 
certificações ambientais utilizadas na construção civil. Para isso, foi realizado um levantamento das edificações com selos verdes no Brasil, 
considerando as metodologias de certificação LEED, AQUA, SELO AZUL DA CAIXA ECONÔMICA e RTQ (PROCEL/ELETROBRAS), com base nos dados 
fornecidos pelas instituições certificadoras. Verificou-se que o LEED, selo americano, é o mais utilizado, com 38%, em função dos investimentos 
de estrangeiros nas construções brasileiras e da metodologia de fácil aplicação baseada no somatório de pontos. Outro selo de grande relevância 
é o referencial técnico AQUA (Alta Qualidade Ambiental), responsável por 31% dos empreendimentos certificados em nosso país, e o RTQ 
(Referencial Técnico da Qualidade), com 28% das certificações, apesar da previsão de tornar-se compulsório. O selo azul da Caixa Econômica (3%) 
é aplicado somente às edificações habitacionais e, apesar de estar diretamente relacionado ao financiamento bancário, tem pouco incentivo 
institucional e baixa divulgação. Recentemente, a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou o selo QUALIVERDE, apresentado durante a Rio+20. Os 
primeiros projetos começaram a solicitar esse certificado, que prevê benefícios fiscais para construtores e usuários, como redução ou isenção do 
IPTU (Imposto Territorial e Predial Urbano), redução ou isenção do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), entre outros. Vale destacar, 
contudo, que a implementação dos benefícios fiscais ainda depende da aprovação das leis pela Câmara Municipal. Com base no levantamento 
realizado, foi possível também identificar as regiões brasileiras que mais se destacam na busca pela produção de projetos certificadas. Observa-se 
que o Estado de São Paulo abrange 123 das 201 edificações certificadas no país, o que corresponde a 61%. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 
11%, e os demais estados somam 28%. No que se refere ao quantitativo de empreendimentos com certificados, a pesquisa aponta que o maior 
ênfase no segmento privado, com 86%. O setor público, entretanto, detém 14%, e deveria ter forte papel no processo de conscientização para a 
produção de edificações sustentáveis, já que esse é responsável pela formação do arcabouço legal. Entende-se que a crescente demanda pela 
adoção de selos verdes em edifícios no Brasil ocorre por conta do reconhecimento de questões de custo e praticidade na venda dos 
empreendimentos em função do “marketing verde”, que gera uma valorização imobiliária, e do desejo de aprimorar o desempenho das 
edificações. Ressalta-se que a adoção de uma metodologia de certificação ambiental não é pré-requisito para a produção de edificações 
sustentáveis. Cabe reconhecer, todavia, a relevância das certificações para a divulgação dos requisitos e critérios de sustentabilidade nos projetos 
e construções, embora seja possível ter edificações sustentáveis sem aplicação de selos.
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RESUMO
Um dos principais papeis dos parques públicos está relacionado com a dinâmica da renovação urbana. Acredita-se que os espaços livres de 
edificações ou de urbanização devem pressupostamente ser os mais acessíveis por todos os cidadãos; permitir a apropriação do espaço, perante 
as oportunidades de maior autonomia de indivíduos e grupos; aqueles os quais podem ser os mais democráticos possíveis, enquanto significado 
intrínseco da expressão espaço urbano. Diante da carência desse tipo de espaços, em especial na Zona Norte do Rio de Janeiro, o Parque 
Madureira foi lançado na Rio +20, tendo o intuito de tornar-se um instrumento de educação socioambiental. Considerada como uma edificação 
sustentável, por ser o primeiro espaço público a receber a certificação Alta Qualidade Ambiental – AQUA, o Parque tem sido grande instrumento 
de contemplatividade, atividades culturais e esportivas. Em função das dificuldades de projetar e executar obras públicas com foco na 
sustentabilidade, a pesquisa teve como objetivo realizar uma Avaliação Pós-Ocupação (APO) Walkthrough e analisar os projetos a fim de 
identificar as principais diretrizes de sustentabilidade projetuais. A análise utilizou a metodologia da certificação AQUA que dividisse em 14 
categorias de qualidade ambiental e identificou os alvos sustentáveis: 1. Relação do edifício com entorno: recuperação dos espaços urbanos 
degradados no projeto e execução da obra; 2. Escolha integrada dos materiais: brinquedos reciclados, vegetações nativas; 3. Canteiro com baixo 
impacto: Plano de gestão de resíduos da obra, controle de água e energia do canteiro. 4. Gestão de energia: edificações com telhado verde (1650 
m²) com sistema de reposição de vegetação por módulos (manutenção e controle da água), Banheiros e o Centro de Educação Ambiental com 
fachada verde (1090 m²), energia fotovoltaica, no Centro de Educação Ambiental (252 kwh/dia);  iluminação natural nas edificações e película 
com camadas de filme de poliéster para filtragem da luz; lâmpadas fluorescentes e LED na área externa, ar condicionado com Selo Procel A e B; 5. 
Gestão da água: reservatório para captação de água da chuva e cisterna de reuso, sistema de aeração automática para irrigação, torneiras com 
sensores e caixa acoplada de dois fluxos (3 e 6 litros); 6. Gestão de resíduos:  Estação de tratamento de esgoto que atente também as edificações 
vizinhas com capacidade para 60 m³/dia. 7. Manutenção: Equipes atuam diariamente; monitores no centro de educação ambiental e na nave do 
conhecimento. 8. Conforto higrotérmico: Controle e monitoramento; Vedações com jardim vertical. 9. Conforto acústico: Não foram identificados 
revestimentos acústicos. Apenas destaca-se o distanciamento entre as edificações do parque e o entorno, o que favorece a acústica do local. 10. 
Conforto visual: Projeto de paisagismo com diversificadas espécies e portes variados. 11. Conforto olfativo: Monitoramento diário da qualidade 
do ar. 12. Qualidade sanitária dos ambientes: Equipe de limpeza do local. 13. Qualidade sanitária do ar: ventilação natural com aberturas que 
garantem ventilação satisfatória, monitoramento dos efeitos de poluição do local. 14. Qualidade sanitária da água: Sistema de aproveitamento 
das águas pluviais para fins não potáveis (200.000 litros). Com base nas análises realizadas e na opinião dos usuários, verificou-se que apesar dos 
entraves no segmento público, em função da complexidade do sistema de contratação, foi possível obter resultados significativos quanto a 
sustentabilidade. Entende-se que para a produção de edificação sustentável, torna-se fundamental que o processo de projeto seja integrado, que 
no caso estudado, partiu do Sistema de Gestão do Empreendimento (SGE) exigido pela certificação AQUA. Ressalta-se que o uso de metodologias 
de certificação ambiental contribuem para direcionar e mensurar as ações sustentáveis adotadas embora não sejam pré-requisito para a 
produção de edificações com esse foco.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo geral analisar a sustentabilidade ambiental dos conjuntos habitacionais do Programa Minha Casa Minha Vida 
entregues em Fortaleza, na 1º e 2º fase, para a faixa 1(famílias com renda até 3 salários mínimos). Em seus objetivos específicos pretende-se 
examinar os seguintes critérios: eficiência energética aliada ao conforto térmico e a qualidade de vida, arborização do entorno, destino e 
reutilização das águas servidas e das chuvas. O programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal faz parte do PAC, Programa de Aceleração 
do Crescimento, lançado em 2007 com o intuito de movimentar a economia e aumentar o PIB nacional. O MCMV se propõem a reduzir o déficit 
habitacional, dinamizar o setor de construção civil e gerar trabalho e renda. De acordo com dados fornecidos pela Caixa, banco responsável pelo 
financiamento dos imóveis, só na primeira fase foram negociadas mais de 1 milhão de moradias, no presente mais de 1,5 milhão de casas já 
foram entregues e ainda há outras 1,7 milhão contratadas, lembrando que em breve será lançado a sua 3º fase. Devido essa importância e seu 
impacto no cenário nacional ele é frequentemente escolhido como objeto de estudo. O tema sustentabilidade aparece nessas análises, mas de 
uma forma bastante generalizada, englobando a sustentabilidade urbana, ambiental, social e cultural. A sustentabilidade é um debate cada vez 
mais frequente no cotidiano, sendo uma preocupação baseada na forma de vida da população e nas consequências que o atual consumo 
desenfreado irá causar no meio ambiente a longo prazo. Segundo estudos, o setor da construção civil é o que mais causa impactos sobre o 
ambiente, revelando assim a importância dessa pesquisa. Os procedimentos metodológicos se dividem basicamente em duas etapas: primeiro foi 
iniciada uma pesquisa envolvendo a revisão bibliográfica do conceito de sustentabilidade, sustentabilidade ambiental na arquitetura, pesquisas 
envolvendo o MCMV e, por conseguinte, será feita uma coleta dos resultados da aplicação de questionários realizada com os moradores de 
alguns conjuntos habitacionais em Fortaleza no inicio deste ano. Em meio ao trabalho de campo foi percebida a desvalorização da vegetação, 
sérios problemas de conforto térmico, que poderia ter sido amenizado com um projeto adequado para cada condomínio e não como foi feito, 
repetindo o mesmo projeto em vários bairros da cidade, questões como reutilização de água e economia de energia não foram de maneira 
alguma incorporadas na concepção do projeto arquitetônico. Em teoria existem afirmações de ligação entre o programa MCMV e a 
sustentabilidade, todavia na realidade essas afirmações não tem fundamento algum. Em síntese, este trabalho visa contribuir com o projeto de 
conjuntos habitacionais do Minha Casa Minha Vida que vislumbrem a sustentabilidade ambiental e consequentemente a qualidade de vida dos 
usuários.
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RESUMO
O sistema “Light Steel Frame”, é um sistema construtivo industrializado que constitui-se por perfis aço galvanizado formados a frio, projetados 
para suportar as cargas da edificação e trabalhar em conjunto com outros subsistemas industrializados, de forma a garantir os requisitos de 
funcionamento da edificação. O objetivo da pesquisa foi estudar a viabilidade do “Light Steel Frame” para produções de edificações sustentáveis. 
Para isso, foram realizadas pesquisas para sistematizar as vantagens do uso desse sistema a fim de diminuir os impactos ambientais no canteiro 
de obras. A utilização do sistema “Light Steel Frame” é fundamentada por ser um sistema conhecido internacionalmente, totalmente 
industrializado possibilitando um controle de qualidade por ser um sistema modular que favorece a racionalização da construção, diminui a perda 
e o desperdício de materiais e possui maior facilidade de controle. É considerado como um sistema construtivo flexível, por não apresentar 
grandes restrições quanto as tipologias arquitetônicas, além de ser customizável, permitindo total controle sobre o projeto que é uma vantagem 
de criação, competitiva com os outros sistemas de construção. Seu custo é associado aos insumos que o compõem, e pode alterar de acordo com 
o preço do aço que, geralmente, possui grande variação em função da localidade. O sistema proporciona alívio nas fundações, em razão da 
redução de peso e melhor distribuição dos esforços por meio das paredes leves e portantes.  As vedações podem ser em placas de gesso 
acartonado e no seu revestimento externo podem ser utilizadas placas cimentícias composta de cimento, fibras e agregados. Outra forma de se 
realizar o fechamento das paredes externas é a projeção manual ou mecânica de argamassa de cal, cimento e areia sobre telas de aço expandida, 
ou chapas de OSB (chapas de fibra de madeira prensada). As instalações hidráulicas, elétricas, entre outras são acopladas internamente às 
paredes, entre as placas. De fato, com relação à sustentabilidade é um sistema eficiente por ser durável e reciclável, com possibilidade de usar 
mantas e materiais de vedação com isolamento térmico e acústico, além de gerar menor quantidade de resíduos e menor consumo de energia 
por não possuir água (sistema construtivo a seco).  As propriedades dos materiais sustentáveis, associadas a gestão do canteiro de obras eficiente, 
contribuem para o desempenho do produto final edificado quanto a qualidade e sustentabilidade.  Pelo fato do “Light Steel Frame” ser um 
material totalmente industrializado, gera menos resíduos, e pode ser executados em menor tempo quando comparado com os sistemas não 
industrializados. Em estudos foi possível observar algumas desvantagens do sistema “Light Steel Frame”, uma delas é a limitação do gabarito das 
edificações, que no Brasil podem ser executados com até seis de pavimentos diferente de alguns Estados americanos que permitem construções 
com até oito pavimentos. Outra desvantagem é que a mão de obra no Brasil ainda é muito voltada para a produção em concreto e a demanda 
pelo sistema ainda é incipiente comparada aos não industrializados (concreto, madeira), tendo pouca mão de obra qualificada. É possível 
observar também maior uso desse sistema em Caxias do Sul – RS, já que apresenta maior número de fornecedores e mão de obra especializada. 
Os resultados apresentados mostram que o sistema Light Steel Frame é um sistema eficiente nas questões sustentáveis, custos, prazos e pode 
contribuir para canteiro de obra eficiente, porém é um sistema que requer uma gestão integrada e o projeto executivo bem detalhado a fim de 
facilitar os quantitativos e compras das peças. Ressalta-se ainda a facilidade de manutenção nas instalações em função da facilidade de 
substituição das placas.
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RESUMO
As construções informais e de baixa renda, geralmente constituem-se através de um processo arquitetônico e urbanístico singular, 
diferentemente de como se dá a tradicional arquitetura formal urbana, e consolidadas sobre os diversos determinantes históricos, sociais, 
econômicos e culturais. O crescimento e desenvolvimento das cidades brasileiras foram sempre acompanhados pelo crescimento e surgimento 
desses aglomerados informais, dos quais se destacam diversos problemas como falta de qualidade urbana, conforto ambiental, estética e a 
poluição do meio ambiente, que se intensificam nesses locais em função da falta de planejamento, infra-estrutura e projetos de arquitetura 
visando qualidade de vida e sustentabilidade. A presente pesquisa tem como objetivo verificar os benefícios do uso do Bambu e suas técnicas na 
produção de habitações nessas comunidades de baixa renda. E também como a utilização do mesmo pode gerar um menor impacto ambiental e 
proporcionar geração de renda e capacitação de mão de obra para a comunidade. Após a década de 70, com a crise energética, a consciência 
ecológica começa a ter mais destaque nas discussões do setor da construção civil. A comunidade tem o direito à urbanização, não trata-se 
somente de questões políticas e sociais, mas também culturais e ambientais. Elas possuem uma identidade espacial e uma estética própria, e 
respeitando essa malha ramificada urbana, pensa-se em inserir o material em questão no cotidiano das construções que muitas vezes se dá de 
forma precária, sem uma análise prévia do terreno, dos materiais que serão utilizados ou até mesmo uma preocupação com o conforto ambiental 
para os mesmos. Como resultado da pesquisa observou-se que o plantio do bambu possui grandes potencialidades, com ciclo mais curto do que o 
da madeira; alta produtividade por hectare; rapidez de crescimento; baixo custo de plantio; facilidade de cultivo, como para seu manuseio; e 

 pode ainda auxiliar na revitalização de áreas degradadas e incrementar o sistema de reflorestamentos no local. O bambu além de possuir uma 
grande flexibilidade, podendo ser utilizado em coberturas, possui inúmeras possibilidades de aplicação nas construções, atentando para a 
construção vernacular e tradicional, onde a arquitetura é empregada por materiais e recursos próprios do meio em que está inserido. Refere-se às 
estruturas que são feitas pelos construtores de forma empírica, ou seja, que se apóia exclusivamente na experiência e na observação, levando em 
conta o caráter local ou regional. Quanto à durabilidade do material, constata-se que o bambu, por ter a presença do amido na sua concepção, 
atrai fungos e isso faz com que seja baixo. Entretanto, já existem diversas técnicas para prolongar sua vida útil, como por exemplo, tratamento 
pela fumaça e fogo, tratamento sob pressão, cura por imersão em água, entre outros.  Em contrapartida, a sua resistência significativa, podendo 
suportar tensões superiores a 50MPa, superando a resistência dos concretos convencionais. Sua tração também é de surpreender. Os Cabos de 
bambus trançados oferecem resistência similar ao aço CA-25 (2.500 kgf/cm2). Enquanto que o seu peso é 90% menor comparado ao concreto. 
Sua flexão estática possibilita que o bambu também seja utilizado em estruturas secundarias, como a viga. A viabilidade do projeto parte então 
das conclusões a respeito do material em questão, do seu beneficiamento à natureza e economia gerada, também se entende a importância do 
saber sobre a comunidade existente. A singularidade desses espaços ditos "informais", juntamente com considerações relativos às ausências 
encontradas nesses espaços, (falta de saneamento básico, estrutura, pavimentação, luz, água, coleta de lixo...) podem ser levadas em conta para 
a construção de edificações sustentáveis com o Bambu, priorizando sempre o bem estar e a qualidade de vida que objetivamos para a população 
dessas comunidades de baixa renda.
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RESUMO
Os rios e os cursos de água desempenham um papel essencial na manutenção da vida. Eles constituem um dos mais importantes recursos 
naturais para a sobrevivência das diversas espécies, animais, vegetais e da própria espécie humana. Os rios são utilizados para funções vitais, 
como a irrigação de lavouras e a dessedentação de animais. Além de desempenhar também, funções muito importantes para o homem como a 
navegação, a higiene, a geração de energia (mecânica ou elétrica), o lazer, dentre outras. A cobertura vegetal que se encontra no curso de água, 
ou seja, a mata ciliar têm importantes funções, as principais são: manter a integridade do manancial, fornecer alimentos, habitat e proteção 
térmica para peixes e animais selvagens e, reduzir a poluição. O objetivo deste estudo foi fazer uma avaliação empírica da situação da área de 
preservação permanente (APP), especificamente, da margem do rio Macaé no trecho da fazenda São Jorge.  A vegetação situada nas margens do 
rio na APP tem a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. O trabalho consistiu em análises de campo, onde foi detectada a 
“quase” inexistência de mata ciliar na área de preservação permanente (APP). Vários fatores contribuem para que não ocorra a recuperação 
natural da vegetação, como o pisoteio do gado e presença de espécies exóticas que competem diretamente com as espécies nativas. Visando  a 
recuperação desta área de preservação permanente (APP), que corresponde a uma faixa de 50 (cinquenta) metros ao longo do rio Macaé, 
conforme determinado pelo Código Florestal, foi proposto que se faça um plano de recuperação desta área  com o reflorestamento utilizando 
espécies nativas da região em conjunto com um trabalho de conscientização ambiental para a população local, a fim de recuperar essa área. Uma 
vez que o rio Macaé é o rio que abastece a cidade e demais municípios da região, sendo importante a preservação de suas margens a fim de 
garantir a qualidade de suas águas e evitar o desabastecimento público
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RESUMO
A partir da crescente mecanização industrial, iniciada no século 18, até os dias de hoje, a produção de riqueza no mundo multiplicou-se de forma 
consistente mais de 10 vezes. Consequentemente, todo esse progresso implica na produção e no acúmulo, cada vez maiores, de um considerável 
número de resíduos, com diferentes características físicas, químicas, biológicas por parte da grande maioria dos empreendimentos industriais. 
Atualmente, as questões ambientais tem se tornado cada vez mais importantes nos cenários econômico e tecnológico a nível mundial. Nesta 
área, valorizar o meio ambiente se torna cada vez mais requerido e o resultado poderia inverter décadas de negligências ambientais. Para se 
adaptar a esta nova realidade e manter a sua competitividade, as empresas comprovam a necessidade imperiosa de mudanças contínuas no 
modo de operar e gerir integralmente seus negócios. Neste contexto, as grandes quantidades de resíduos industriais precisam ser gerenciadas 
adequadamente para não causar ainda mais prejuízos, sobretudo ao meio ambiente e à saúde do homem. Este apropriado gerenciamento 
constitui ainda um grande desafio para as empresas de pequeno, médio, assim como também para as indústrias de grande porte. Sendo que a 
minimização ou adequada reutilização e/ou reciclagem dos resíduos é o principal alvo no gerenciamento dos mesmos. Desta forma, os principais 
objetivos deste trabalho são a avaliação do atendimento à legislação ambiental aplicável e o estudo das principais etapas do gerenciamento dos 
principais resíduos produzidos por embarcações que atuam nas áreas de exploração e produção petrolíferas em importantes regiões do Brasil. Os 
resultados do estudo mostram que os volumes de resíduos são específicos e muito variáveis para cada uma das embarcações avaliadas e que 
ainda não há uma completa adequação às exigências dos órgãos ambientais por parte destas embarcações. Quanto ao gerenciamento de 
resíduos, o destino ambientalmente mais adequado dado ao mesmo, como a reciclagem, por exemplo, muitas vezes pode não ser realizado por 
algumas empresas devido às pequenas quantidades geradas de determinado resíduo ou provavelmente ao custo extra destas etapas no processo. 
De uma maneira geral, constata-se uma menor geração de resíduos sólidos e efluentes líquidos e um crescente controle dos mesmos. A adequada 
reutilização destes resíduos poderia ajudar a suprir a demanda industrial por matérias primas e reduzir o impacto da obtenção destes materiais 
em estado bruto.
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RESUMO
Os organismos biomineralizantes têm chamado a atenção da comunidade científica devido a sua capacidade de sintetizar diferentes tipos de 
cristais com características morfológicas peculiares e com excelente resistência mecânica. Dentre esses organismos, estão os moluscos que são 
capazes de sintetizar os mais variados arranjos cristalinos, constituídos principalmente por cristais de carbonato to de cálcio que estão 
intimamente unidos a uma fina matriz orgânica. A componente biológica ou matriz orgânica, representa menos de 5% da totalidade da estrutura 
e  é sintetizada pelo epitélio, sendo suas frações conhecidas  como solúveis e insolúveis. Em geral, a matriz orgânica é composta por quitina, 
material fibroso,  aminoácidos e  glicoproteínas.   Investigações sobre a matriz orgânica no processo de cristalização do carbonato de cálcio 
sugerem que a quitina, algumas  macromoléculas desempenhas e aminoácidos desempenham um importante papel no processo da 
biomineralização no processo de desenvolvimento da concha dos moluscos.  Durante o desenvolvimento da concha, ocorrem depósitos de 

  minerais em camadas arquitetonicamente organizadas com resistência mecânica que supera aquela vista em cristais sintélcos. O presente 
trabalho tem como objetivo, estudar as matrizes orgânicas insolúveis das conchas do gastrópode  P. Cubensis e do bivalve L. Anodontites 
Trapesalis, para a obtenção informações que poderão trazer subsídios para um melhor entendimento do processo de cristalização dos cristais que 

 desenvolvem-se mediados por matrizes orgânicas, trazendo assim, informações relevantes sobre o processo de biomineralização. O protocolo 
de separação das matrizes seguiu os seguintes passos: a fração insolúvel presente na camada prismática das conchas dos moluscos foi isolada 
pela dissolução dos cristais de carbonato de cálcio com o uso de ácido clorídrico  (1molL-1)  concentrado. Na etapa seguinte prosseguiu-se à 
separação das frações solúvel e insolúvel, as amostras foram lavadas pelo menos cinco vezes com água destilada, filtradas e a secagem ocorreu 
em temperatura ambiente (cerca de 24ºC).  As matrizes foram estudadas por microscopia eletrônica de transmissão, pela técnica histoquímica 

 (PAS) e por espectroscopia de infravermelho. Os resultados das micrografias obldas pela microscopia eletrônica de transmissão apresentaram 
para o bivalve L. Anodontites Trapesialis, a matriz insolúvel caracterizada por camadas periódicas espaçados a 25 nm e a matriz orgânica insolúvel 
do molusco P. Cubensis apresentou figuras poligonais organizadas. Em ambas as matrizes dos moluscos, o resultado do teste PAS foi positivo e 
indicou a presença de material fibroso. Os resultados da espectroscopia de infravermelho para a matriz do gastrópode, indicou a presença de 

 quilna e aminoácidos como os ácidos aspárlco e glutâmico. Em conclusão, é possível afirmar que os componentes orgânicos encontrados em 
ambas as conchas dos moluscos exercem função relevante no processo de biomineralização mediando a cristalização dos cristais e influenciando 
em suas morfologias. Foi possível associar as morfologias e composições químicas das matrizes encontradas neste estudo a alguns cristais de 
carbonato de cálcio vistos nas conchas da P. Cubensis e do L. Anodontites. O estudo da íntima ligação entre os cristais e o material orgânico 
presente nos organismos biomineralizantes trazem informações importantes para a síntese de novos materiais com potenciais aplicações nas 
áreas médica, odontológica e tecnológica.
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RESUMO
O setor industrial responde por aproximadamente 20% do consumo de água no Brasil e este uso se relaciona tanto com os processos da linha de 
produção como pelo consumo pela mão de obra empregada. Neste contexto, o aproveitamento das águas pluviais apresenta-se como uma 
alternativa interessante para utilização nestas plantas industriais, tendo em vista o elevado consumo e a grande área de captação pelos telhados, 
o que pode representar uma economia significativa de consumo de água tratada e uma alternativa economicamente mais viável que a 
reutilização das águas servidas (aquelas oriundas de lavatórios, bacias sanitárias, pias e chuveiros), pois estas águas necessitam de um sistema de 
tratamento mais rigoroso e oneroso. Sendo assim, estudos de sistemas de aproveitamento de águas pluviais em indústrias são de suma 
importância para a avaliação da viabilidade econômica e da eficiência dos mesmos. Este trabalho tem por objetivo avaliar o volume de água 
captada, a sua qualidade, a demanda e a economia gerada por um sistema de captação de águas pluviais instalado na Metalúrgica Bom Jardim 
com fins de utilização na higienização de bacias sanitárias e mictórios. A planta industrial está localizada no município de Bom Jardim/RJ 
(22º10´40´´ S / 42º24´15´´ W) e para a avaliação dos volumes de água captados foi montado no pátio da empresa um protótipo em escala 
reduzida (2,3 m²) com materiais, posicionamento e inclinação similares ao telhado metálico da indústria (3980,9 m²) associado a reservatórios, 
um pluviômetro e um termo-higrômetro com monitoramento que variou de diário a semanal a partir de Abril de 2014. Os volumes absolutos e 
relativos (relação escoamento/precipitação - Q/P) de escoamento superficial do telhado foram mensurados e relacionados com a precipitação e 
condensação do vapor atmosférico, tendo em vista relato dos funcionários de gotejamento do telhado especialmente durantes noites frias e 
úmidas sem chuva. Estas informações também foram cruzadas com as precipitações médias mensais da estação Bom Jardim (Código ANA 
02242021 – 2,5 km de distância) para o período de 1941 a 2005 e estes volumes foram relacionados com estimativas de consumo, avaliando-se a 
suficiência da captação para higienização das bacias sanitárias e mictórios, tanto em períodos chuvosos como de estiagem. Dados preliminares 
demonstram que o valor médio da relação Q/P é de 81%, o que representa uma captação mensal que varia de 67,6 m³ (Agosto) a 866,7 m³ 
(Dezembro), com uma média mensal de 371,4 m³. Esta captação atende plenamente às demandas do quadro de funcionários da empresa durante 
todo o ano, que no seu histórico não superou os 40 m³ mensais para fins higiênicos. Outro resultado que merece ser destacado é a captação de 
água em dias sem chuva em virtude da condensação, que em alguns dias superou os 1.750 litros, o suficiente para atender às demandas diárias 
atuais. A economia com água calculada para um ano de funcionamento da empresa (Abril 2013 a Março 2014) foi de R$ 3.128,74, o que 
representa uma economia média de 24,5% nos gastos. Conclui-se que a captação de água pelo telhado deste empreendimento industrial 
demonstra ser ambientalmente benéfica e economicamente viável. As próximas ações do projeto envolvem a coleta de amostras de água para 
análise de seus parâmetros físico-químicos e o levantamento dos custos de instalação do sistema para avaliação do tempo de retorno do 
investimento realizado.
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RESUMO
O objetivo do trabalho foi estudar as aplicações da técnica de fluorescência por raiosX -XRF na identificação da presença de metais em 
medicamentos. Usando um ensaio não destrutivo por XRF obtém-se uma forma eficiente de caracterizar amostras de medicamentos que 
apresentem metais em sua composição. A técnica de fluorescência de raios-X permite resultado qualitativo baseado na medida de comprimento 
de onda ou nas energias e intensidades (nº de raios detectados por unidade de tempo) dos raios-X característicos emitidos por fótons de cada 
elemento químico que se apresenta na amostra. A técnica permite a avaliação por XRFem amostras nos diferentes estados físicos (sólidas, 
semissólidas, líquidas ou gasosas), alcançando precisão de medidas ao nível de PPM. O equipamento utilizado consiste em uma montagem 
experimental da AMPTEK, com um tubo de raios-X que emite continuamente fótons de 40 kV e 1 mA, um espectrômetro 123, um 
microcomputador e programas específicos para a aquisição e análise dos dadosobtidos através de XRF. Foi também utilizado para comparação 
dos resultados o sistema de XRF ARTAX 200 da Bruker que se encontra montado no Laboratório de Ensaios Físicos do IPRJ-UERJ. Os dados obtidos 
são analisados com programas computacionais apropriados e específicos (AXIL, XMudat, WIQXAS, etc.). A primeira etapa necessária ao 
desenvolvimento do projeto é a preparação das amostras. O primeiro grupo de amostras compõe-se de lote de medicamentos tais como se 
encontram em oferta comercial. No segundo grupo as mesmas amostras são moídas e prensadas em forma de pastilhas no interior de 
receptáculos acrílicos individuais, desenvolvidos especificamente para este Projeto com a finalidade de ser um porta amostras para a análise por 
XRF, que, em ensaio prévio foi exposto ao XRF a fim de garantir-seque os mesmos não apresentam ressonância aos raios-X e não há possibilidade 
de interferir nas medidas obtidas nas amostras em pastilhas montadas com estes aparatos. Subsequente ao preparo, os dois grupos de amostras 
foram submetidas ao experimento com XRF. Os dois grupos de amostras medidas com o espectrômetro 123 da Amptek e, posteriormente, com o 
ARTAX-200, para efeito de comparação e garantia dos resultados encontrados. Depois de submetidas aos procedimentos de medidas, os 
resultados obtidos das amostras são analisados com procedimentos estatísticos assegurando a veracidade dos dados. Os resultados são 
apresentados em forma de amostragem sem identificação da origem, pois é proposto neste projeto uma metodologia de baixo custo, rápida e 
simples que poderá futuramente fazer parte de exigências para aquisições de medicamentos. Foi realizada com a finalidade de comparação, a 
análise de espectros de duas amostras de referência (AR), aqui designadas AR1 cápsulas contendo 190 mg de sulfato ferroso e AR2 cápsula 
contendo 250 mg de sulfato ferroso. Observou-se à exposição da XRF a localização de dois picos de energia na faixa de ondas do ferro (Fe2+ e 
Fe3+), sendo que em uma das amostras ficou caracterizada a ausência desse elemento, o qual deveria estar obrigatoriamente presente, conforme 
informação da composição química do mesmo pelo fabricante. Esses resultados atuais indicam a existência de possíveis falhas nos processos de 
elaboração, caracterização e composição desses medicamentos. Para tal finalidade foi proposto o uso da técnica de XRF como ferramenta de 
controle nesses medicamentos e até mesmo para outros tipos. Os resultados comprovam a seletividade e a confiabilidade do método de análise 
de medicamentos por XRF proposto, assegurando a metodologia qualitativa. Subsequentemente no Projeto será desenvolvida uma segunda etapa 
onde a XRF será utilizada como metodologia quantitativa dos metais estudados.
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RESUMO
Dentre as diversas alternativas de produção de energia, a produção de biocombustíveis vem ganhando estrategicamente cada vez mais atenção. 
Contudo, o interesse na produção de biocombustíveis extrapola a questão da produção de energia e da redução do impacto ambiental do uso de 
fontes não renováveis e diz respeito também ao benefício de promover novas oportunidades de negócios, trabalho e maior desenvolvimento. 
Entre os diferentes tipos de bioenergias destaca-se o biodiesel, um biocombustível líquido que se obtém através de processos de esterificação e 
transesterificação de triglicerídeos, como óleos vegetais e gorduras animais, com ou sem uso prévio. Este biocombustível pode ser utilizado como 
substituto total ou parcial do diesel derivado do petróleo. Contudo, a produção deste biocombustível tem apresentado limitações relacionadas à 
sustentabilidade da matéria-prima, aos baixos rendimentos e aos altos custos de investimentos, o que tem limitado significativamente sua 
satisfatória implantação em grandes escalas e tem se mostrado também um importante entrave à expansão da comercialização e do consumo, 
requerendo ainda o desenvolvimento de processos muito mais eficientes do ponto de vista técnico-econômico e ambientalmente. Neste 
contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar se o uso de enzimas como biocatalisador no processo de produção de biodiesel é uma rota 
de produção economicamente viável e mais vantajosa que a alternativa de produção usando catalisadores químicos tradicionais. A partir dos 
resultados obtidos, pode-se verificar que os custos dos processos são elevados quando comparados aos custos de produção do óleo equivalente a 
partir de matéria-prima fóssil. Em ambas tecnologias, a maior parte dos custos associados à produção corresponderam á matéria-prima, podendo 
chegar a valores de até 80% dependendo do tipo utilizado. Outros fatores que influenciaram os custos de investimento foram a capacidade de 
processamento e a tecnologia selecionada. Entre as alternativas avaliadas, o processamento heterogêneo, utilizando biocatalisador, mostrou-se 
economicamente viável somente quando considerado o reuso das enzimas. Isto influenciado principalmente pelo fato que o uso de biocatalisador 
permite a produção de biodiesel em menos etapas, com um menor consumo energético e com uma redução no consumo de água.
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RESUMO
A geração de resíduos em indústrias de galvanoplastia é um dos fluxos que mais cresce no mundo. O aumento na produção de tratamento de 

 super�cie promove o aumento de geração deste lpo de resíduos. O resíduo hidróxido de níquel é gerado após o tratamento das águas de 
 lavagens proveniente do processo de galvanoplasla com eletrodeposição de nível em super�cie. Este trabalho tem como objelvo estudar a 

transformação do hidróxido de níquel para sulfato de níquel e, posteriormente, aplicar a metodologia da logística reversa para a reutilização deste 
 resíduo como fonte de matéria prima para a indústria de galvanoplasla. A metodologia ullizada neste estudo propôs uma inveslgação e 

compreensão das necessidades de melhoria na reutilização do resíduo gerado na ETN – Estação de Tratamento de Níquel, de forma a estabelecer 
critérios em forma da logística reversa. Para obtenção dos resultados optou-se pela Pesquisa de Campo comparando a teoria e a prática conforme 

 Minayo (2004), na qual a teoria e a metodologia caminham juntas, intrinsicamente inseparáveis. Os dados da pesquisa de campo foram 
coletados inicialmente na visita técnica realizada que contribuiu na identificação do resíduo gerado através de documentos restritos da empresa 
e, em sequência para obtenção de informações do processo, com uma entrevista junto ao colaborador que opera a ETN – Estação de Tratamento 

 de Níquel, de qual a frequência em que o mesmo realizava tal operação. Os dados da pesquisa foram analisados no foro quanltalvo e 
  qualitalvo. A análise quanltalva foi demonstrada por meio de gráficos e relatório técnico emildo pelo equipamento SPECTRO – PLASMA. Os 

resultados da amostra teste ficaram dentro dos limites conforme especificações. Apesar de, alguns elementos ficarem com seus resultados bem 
próximos dos limites especificados, concluímos que é possível aproveitar o resíduo hidróxido de níquel e utiliza-lo como matéria-prima para o 

 preparo de banhos da linha Hot Clad. Com base no ano de 2013, tendo em vista a geração de 45.822,00 kg de hidróxido de níquel poderemos 
calcular a economia gerada com a recuperação do mesmo pelo processo acima proposto, e implementar o processo de logística reversa, em 
consonância com a atual Política Nacional de Resíduos Sólidos.
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RESUMO
Os fármacos antineoplásicos são desenvolvidos para serem persistentes, ou seja, devem manter suas características químicas durante o tempo 
necessário para servir ao propósito terapêutico. O crescente aumento do número de casos de câncer faz com que tais substâncias sejam 
intensamente utilizadas, tanto em ambientes hospitalares, como em consultórios médicos e residências. A partir desse uso intenso, as estações 
de tratamento vêm recebendo efluentes com características potencialmente perigosas ao meio ambiente A ciclofosfamida é um antineoplásico 
derivado da mostarda nitrogenada, utilizada no tratamento de vários tipos de câncer. Esse fármaco é incorporado ao meio ambiente, 
principalmente por excreção urinária de pacientes em tratamento antineoplásico. A ciclofosfamida apresenta uma baixa biodegradabilidade em 
estações de tratamento de esgoto que operam com sistema aeróbio, indicando que a mesma pode retornar aos corpos d’água. Esse 
antineoplásico foi selecionado para realização deste estudo por ser amplamente utilizado em estabelecimentos de saúde dedicados ao 
tratamento de câncer na cidade de Florianópolis/SC. Este estudo pretendeu avaliar, sob condições anaeróbias, o grau de biodegradabilidade do 
antineoplásico ciclofosfamida, um dos mais utilizados no combate às neoplasias malignas, verificando também a sua interferência sobre o 
processo anaeróbio. O teste de biodegradabilidade foi realizado em escala laboratorial. A efetividade do processo de biodegradação da 
ciclofosfamida foi avaliada através de medição de biogás, análises cromatográficas e toxicológicas utilizando amostras dos efluentes antes e após 
o tratamento. Os resultados obtidos mostraram que a taxa de remoção de ciclofosfamida variou entre 75,0 a 98,2 %, não sendo detectados 
metabólitos da degradação da ciclofosfamida. A produção de biogás entre as amostras ocorreu de forma análoga, indicando que a ciclofosfamida 
não interferiu negativamente na atividade dos microrganismos anaeróbios, essenciais para o sistema. Já, nos ensaios toxicológicos, as amostras 
de após o tratamento apresentaram uma redução da toxicidade de até 77,5 % em relação às amostras antes do tratamento. No entanto, os 
valores de CE50 48h encontrados nas amostras indicam que elas ainda possuem uma alta toxicidade, mesmo após o processo de tratamento 
anaeróbio.
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RESUMO
O problema da reciclagem de resíduos, em especial a de materiais poliméricos, ainda não encontra uma solução satisfatória. Se, por um lado, a 
reciclagem primária possui mercado garantido uma vez que consiste na regeneração de um único tipo de resina separadamente e é, geralmente, 
associado à produção industrial (pré-consumo); por outro lado, a reciclagem secundária é um mercado cujo crescimento está condicionado ao 
encontro de novas tecnologias para processar os vários subtipos de materiais plásticos presentes rotineiramente no lixo urbano, particularmente 
poliolefinas. O presente trabalho tem a finalidade de verificar a cinética de cristalização não-isotérmica e parâmetros como, por exemplo, a 
temperatura de cristalização (Tc), temperatura de fusão (Tm) e grau de cristalinidade (Xc), conforme o tipo de embalagem de HDPE pós-consumo. 
Os resíduos de HDPE foram escolhidos em função do quantitativo percentual em massa verificado na Central de Coleta Seletiva da Empresa 
Brasileira de Meio Ambiente (EBMA) situada na cidade de Nova Friburgo, RJ. Após a coleta, as embalagens foram lavadas em água corrente com 
detergente líquido. Posteriormente, as embalagens foram secas ao ar e granuladas. Os grânulos foram mantidos por 30 minutos em contato com 
uma solução 1% de hidróxido de sódio conforme procedimento descrito na literatura. Após enxague até pH neutro e separação por cor, os 
grânulos foram colocados em estufa para secagem. Finalmente, através do procedimento de partição, os grânulos foram dispostos para as 
análises. Os resíduos de HDPE foram analisados através da técnica de calorimetria exploratória diferencial (DSC) utilizando-se o equipamento 
Perkin Elmer, modelo STA-6000. Cápsulas de porcelana foram utilizadas e, sob atmosfera de ar sintético, o procedimento de análise ocorreu 
mediante quatro ciclos simultâneos: (i) aquecimento da amostra da temperatura ambiente até 210 °C com uma taxa de 40 °C/min; (ii) Isoterma 
em 210 °C por 3 minutos; (iii) Resfriamento de 210 °C até temperatura ambiente com taxas de 5, 10, 15 ou 20°C/min; (iv) Aquecimento da 
temperatura ambiente até 210 °C com taxas de 5, 10, 15 ou 20 °C/min. Antes de cada análise, para fins de calibração do equipamento, um padrão 
de índio (In) foi utilizado. Parâmetros de interesse como a temperatura de cristalização (Tc); a temperatura de fusão (Tm – correspondente ao 
segundo aquecimento); a entalpia de cristalização (deltaHc); a entalpia de fusão (deltaHm); o grau de cristalinidade (Xc – calculado em relação ao 
HDPE 100% cristalino); e, outros valores específicos para os modelos cinéticos escolhidos, foram obtidos a partir dos termogramas com auxílio do 
programa Pyris Thermal Analysis, versão 10.1.  De um modo geral, todas as amostras apresentaram as mesmas tendências com o aumento das 
taxas de resfriamento/aquecimento: i) houve diminuição na temperatura de cristalização (Tc, estimada pelo pico da curva exotérmica), na 
entalpia de cristalização (deltaHc), na entalpia de fusão (deltaHm) e no grau de cristalinidade (Xc); ii) existiu um deslocamento dos picos das 
curvas endotérmicas, relativos à temperatura de fusão (Tm), para valores mais elevados; e, iii) Em taxas superiores a 5°C/min, houve uma redução 
contínua das diferenças encontradas entre as amostras. Os comportamentos encontrados talvez possam ser atribuídos à distribuição de massa 
molecular das amostras de HDPE e ao efeito da concentração e da natureza dos colorantes e aditivos usados. A aplicação do modelo Friedman 
demonstrou que os processos de nucleação e crescimento dos cristais mostram-se energeticamente similares entre as amostras. A equação de 
Avrami modificada permitiu verificar que, dependendo do tipo de colorante encontrado, há diferenças importantes. Como a microestrutura é um 
dos fatores que afeta o desempenho mecânico e o processamento dos artefatos, os dados experimentais encontrados ressaltam a atenção que 
deve ser dada durante o reaproveitamento de resíduos HDPE, particularmente, embalagens coloridas pós-consumo.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo caracterizar a atual situação ambiental da Macrobacia do Sistema Lagunar Itaipu e Piratininga, localizada na 
região oceânica do município de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. A região, densamente urbanizada, recebe grande quantidade de material 
orgânico, que é parcialmente tratado. Para diagnosticar o cenário ambiental, foram produzidos mapas específicos utilizando a tecnologia espacial 
(satélites orbitais). Os sistemas espaciais disponíveis permitem processar imagens com resolução espacial de 1 metro, contribuindo para gerar os 
mapas do uso e cobertura do solo, da planimetrialtimetria e da rede hidrográfica, na escala 1:25.000. Todas estas informações foram inseridas em 
ambiente de geoprocessamento, através de um Sistema de Informações Geográficas – SIG. A visualização e a análise em ambiente 
georreferenciado deram suporte à elaboração de um programa de levantamento in loco objetivando a coleta de material para estudos da 
qualidade da água. Foram definidos três pontos de coleta, realizados nos principais rios que compõem o sistema lagunar. O material coletado foi 
então encaminhado a um laboratório certificado, que analisou os parâmetros de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO). Os resultados foram 
então comparados com os valores teóricos, segundo os padrões definidos pela DZ-215 (INEA) e pela CONAMA 430/2011. Para o cálculo dos 
valores teóricos e efetivos de carga orgânica lançados por dia em ambas as lagunas, foram utilizados dados populacionais, a carga de demanda 
bioquímica de oxigênio (em mg/l) e a vazão de esgoto tratado (m³/s). A DZ-215 define que a remoção de DBO deve ser a uma taxa de no mínimo 
80%. A resolução do CONAMA dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de 
água receptores. Após esta etapa, foram calculadas a carga orgânica limite e carga orgânica efetiva lançada no sistema lagunar. Ao final dos 
estudos, foi recomendada uma campanha de educação ambiental para toda a região da Macrobacia do Sistema Lagunar Itaipu e Piratininga.
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RESUMO
A vulcanização é a tecnologia chave de uma vasta indústria que produz artefatos variados em borracha. O processo pode ser descrito como um 
conjunto de reações químicas complexas onde os reagentes da composição escolhida reagem entre si e, posteriormente, com as cadeias 
elastoméricas, para formar uma rede de ligações cruzadas tridimensional. Em composições elastoméricas usuais, entre os diversos ingredientes, 
os chamados ativadores são usados. Esses ingredientes formam complexos químicos com os aceleradores e, então, auxiliam na obtenção de 
maiores taxas de vulcanização e aumento das propriedades finais do vulcanizado. Geralmente, os ativadores são compostos inorgânicos (óxido de 
zinco, óxido de magnésio, entre outros) que atuam em conjunto com compostos orgânicos (aminas, sais de aminas com ácidos fracos, ácidos 
graxos, entre outros). As quantidades e os tipos em particular de ativadores dependem das quantidades dos outros ingredientes presentes bem 
como do tipo de acelerador usado. Em busca de fontes naturais, renováveis e de baixo custo para a obtenção de matérias-primas, a indústria 
química, há algum tempo, tem se utilizado dos óleos vegetais e seus derivados. Os principais constituintes dos óleos vegetais são os triacilgliceróis 
ou triglicerídeos. Nesta investigação, o efeito de dois óleos vegetais comerciais, óleos de linhaça e amendoim, sobre a vulcanização da borracha 
natural (NR) foi avaliado. O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial de substituição do ácido esteárico, um ingrediente convencional em 
composições elastoméricas, pelos óleos em questão. A cinética de vulcanização das diferentes composições de NR foi acompanhada por modelos 
adequados e determinada em 160, 170 e 180oC.  Os modelos cinéticos permitiram estudar os diferentes estágios da vulcanização e verificar que 
na etapa de formação do precursor de ligações cruzadas houve diferenças significativas entre o ácido esteárico e os óleos vegetais. Tal resultado 
foi devido à presença expressiva de ácidos graxos insaturados na composição química dos óleos de linhaça e de amendoim (principalmente, os 
ácidos oleico e linolênico), o que facilitou a ocorrência de reações laterais inesperadas e, consequentemente, diminuiu o rendimento final de 
ligações cruzadas nos vulcanizados.
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RESUMO
O conhecimento dos processos ecológicos e da dinâmica da regeneração natural constituem-se em etapas fundamentais para a avaliação da 
necessidade e viabilidade da implementação de projetos de manejo e restauração florestal. Em Janeiro de 2011, as encostas da região serrana do 
Estado do Rio de Janeiro sofreram fortes impactos por conta de eventos climáticos extremos que ocasionaram deslizamentos de encostas em 
vários pontos, caracterizando-se como uma das maiores tragédias ambientais do estado do Rio de Janeiro. Atualmente, algumas destas áreas 
encontram-se em franca regeneração, constituindo-se em verdadeiros laboratórios naturais para o estudo da regeneração natural em área de 
sucessão primária.  O objetivo deste projeto é estudar o processo de regeneração natural de encostas degradadas na microbacia de Barracão dos 
Mendes no município de Nova Friburgo. Esta microbacia está localizada no distrito de Campo do Coelho, o mais afetado por quedas de barreiras 
e/ou enchente aonde foram registradas perdas nas áreas agrícolas em decorrência de aterramento pela lama proveniente da enxurrada, erosões 
e deslizamento de encostas, além da supressão de áreas de cultivo. Inicialmente, serão selecionadas cinco encostas em regeneração que 
contenham áreas florestadas no seu entorno. Para cada encosta, serão alocadas inicialmente, 10 parcelas de 10 x 10 m para amostragem do 
componente arbóreo (indivíduos com DAP igual ou maior que 5cm.) na área degradada e área florestada.  Em cada uma dessas parcelas serão 
alocadas 5 subparcelas de 1 x 1 m para estudo das plântulas e 5 subparcelas de  2 x 2 m para o estudo das arvoretas. Os parâmetros 
fitossociológicos serão calculados através do programa FITOPAC 2.0. As áreas em regeneração serão comparadas com as áreas florestadas do 
entorno e com as outras áreas em regeneração quanto à composição e estrutura florística. Até o momento foram implantadas 3 parcelas 
(representando 0,03ha da área total) na primeira área a ser estudada. Duas destas parcelas estão na porção florestada e uma em área degradada. 
As áreas florestadas apresentaram 46 indivíduos pertencentes a 13 famílias e 20 espécies. A dominância absoluta foi de 37.23m², com DAP médio 
de 11.91±8.10cm e altura média de 9.12±4.10m. Esta área apresenta DAP e altura média características de áreas em estágio intermediário de 
regeneração, segundo a Resolução CONAMA nº 6, de 4 de maio de 1994. A área em regeneração apresenta grande abundância  de indivíduos de 
Paspalum virgatum L. (capim navalha), tendo sido encontrados apenas dois indivíduos arbóreos com DAP superior a 5cm. Um indivíduo com CAP 
de 40.5cm e 4.5m de altura pertencente ao gênero Meriania (família Melastomataceae) e outro com CAP de 15.7cm e atura de 4m pertencente à 
família Chrysobalanaceae. No entanto, foram observados vários indivíduos arbóreos jovens, com DAP menor que 5cm, nesta área. Em sua grande 
maioria pertecentes aos gêneros Tibouchina e Cecropia, espécies típicas de estágio inicial de sucessão ecológica que também estão presentes na 
área de floresta adjacente com indivíduos de maior porte. Isto pode indicar que a área encontra-se em franca regeneração e que os indivíduos das 
áreas florestadas do entorno estão colonizando as áreas degradadas adjacentes.
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RESUMO
Em todo o mundo há uma busca por alternativas que possam melhorar as propriedades dos materiais que se aplicam em todos os setores 
industriais. Contudo, tem-se que conviver com questões ambientais que afetam diretamente a vida. Já não se pode produzir o que quer que seja 
sem pensar no destino dos resíduos da produção. As confecções de moda íntima descartam uma grande quantidade de restos de tecidos sem que 
haja uma correta destinação para eles. Uma das propriedades mais importantes para caracterização de um concreto é a sua resistência à 
compressão. Os documentos normativos brasileiros, adotando uma tendência mundial, determinam essa propriedade para um concreto com 
idade de 28 dias, em que o concreto apresenta excelentes níveis de resistência para serem estudados. Pode-se dizer que concreto é um 
compósito cerâmico com fase matriz composta por cimento e água e fase dispersa composta por agregados ou aditivos, e sua qualidade 
dependerá de vários fatores: qualidade dos materiais componentes, uniformidade, relação cimento/agregado, relação água/cimento, 
temperatura, porosidade, além de cuidados com a manipulação adequada. O objetivo principal deste trabalho é mostrar a viabilidade do 
aproveitamento deste descarte industrial na confecção de materiais compósitos, em particular o concreto. A partir de um concreto de referência 
com resistência mecânica à compressão de 30 MPa foram confeccionados três tipos de concreto, alterando a quantidade de tecido incorporado a 
cada mistura e mantendo as mesmas quantidades de agregado, cimento e água. Para cada tipo de concreto foram confeccionados 10 corpos de 
prova que foram moldados e curados segundo a NBR 5738 (2004). Após 28 dias todos os corpos de prova foram submetidos a ensaio de 
compressão axial segundo a NBR 5739 (2007). Os resultados dos ensaios mostraram que é viável a adição de resíduos têxteis neste tipo de 
material compósito em situações não estruturais como por exemplo confecção de pré-moldados e pisos não estruturais. Estudos mais 
aprofundados devem ser feitos para a utilização deste tipo de material com finalidades estruturais.
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RESUMO
O homem, nos seus processos por longos períodos, não levou em consideração a destinação dos resíduos, ignorando-os e devido a 
modernizações e aumento populacional os volumes foram se tornando maiores, gerando uma problemática mundial. Essa produção desenfreada 
dos resíduos e o descaso com a sua destinação correta se tornou insustentável poluindo o meio ambiente, afetando a saúde e privando o direito 
das gerações futuras. A Logística Reversa é um processo que vem auxiliando a tornar a estrutura de produção mais sustentável, criando novas 
interações entre organizações e negócios, viabilizando a destinação correta dos resíduos em todos os âmbitos da cadeia de produção. As 
empresas estão buscando se adequar a essa nova realidade, no objeto de estudo foi observado que o setor de produção de papel cartão vem se 
beneficiando da reutilização de materiais através da logística reversa, foi identificado como ocorre o fluxo de materiais através de levantamento 
bibliográfico e no desenvolver do objeto de estudo pode se concluir que a logística reversa auxilia no equilíbrio entre o econômico e o 

 sustentável. Este estudo teve como objelvo idenlficar como ocorre fluxo de materiais entre os diversos componentes da cadeia logíslca 
reversa de modo a otimizar a logística de distribuição e reversa em uma indústria de papel e celulose, visando à sustentabilidade ambiental, até 
chegada do produto ao cliente. Para tanto, realizamos um estudo na empresa Produtora de Papel Cartão que inovou unindo três processos de 
reciclagem na cadeia de produção do papel cartão, construindo uma estrutura que viabiliza a utilização de matéria prima de pós-consumo, 
mantendo preços viáveis e conquistando um mercado com apelo sustentável. Iniciamos a pesquisa levantando o processo de produção do papel 
cartão originário dessa estrutura, montando o encadeamento desde sua matéria-prima, produção e produto final. A partir desse ponto foi 
possível identificar e levantar os aspectos positivos e negativos relacionados a esta produção e desenvolver a analise critica no intuito de apontar 
possíveis melhorias. Conforme os objetivos estabelecidos, foram identificados os fluxos de materiais e as vertentes que permeiam o ciclo da 
logística reversa e apontado com trazem melhorias para o meio ambiente, para a economia e em especifico na empresa objeto de estudo 

 produtora de papel cartão. Em relação ao meio ambient,e é possível concluir que esse processo evita o desperdício de materiais e auxilia na 
eliminação da poluição, a qual foi possível visualizar no ciclo reverso das embalagens longa vida que se reaproveitou o alumínio, polietileno e a 
celulose, evitando a extração de recursos naturais e que as embalagens fossem dispostas inadequadamente, pois o processo de decomposição in 

 natura é muito lento. O quesito econômico é um dos fatores de extrema relevância, desperta inicialva e viabiliza a implantação da logíslca 
reversa, pois é uma dos tópicos os quais fazem com que as empresas adotem as medidas necessárias, por identificarem a oportunidade de 
lucrarem com os resíduos, tanto os comercializando ou os utilizando como matérias-primas de menor custo e também como uma forma de se 

 precaverem da legislação vigente evitando penalizações. Na produção de papel cartão através de aparas de embalagem longa vida, as apara,s 
além de ser uma matéria prima barata e ecológica, ainda são possíveis de serem reaproveitadas para com a venda dos seus componentes, o 

 polielleno e o alumínio, para outras empresas as quais os reullizam como matéria- prima.  Nesse processo de logíslca reversa é possel unir três 
empresas: a de embalagem longa vida, a empresa produtora de papel cartão e da embalagem de Band Aid a qual se interligam por um objetivo 

 em comum. Portant,o através deste estudo, pode-se observar que a logíslca reversa é sem duvida um importante instrumento para criar um 
ponto de equilíbrio entre o econômico e o sustentável.
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RESUMO
Os manguezais são ecossistemas de áreas úmidas costeiras, física e biologicamente frágeis que apresentam um equilíbrio hidrológico muito 
complexo. É um importante ecossistema provedor e mantenedor da biodiversidade, constituindo  grandes depósitos para o seqüestro de carbono 
da atmosfera. Tem também destacada importância socioeconômica pois beneficia de forma direta e indireta a produtividade pesqueira (peixes, 
camarões, ostras e caranguejos), uma vez que muitas famílias ribeirinhas sobrevivem de seus recursos. Estes ecossistemas têm sido alvo de 
intensas ações antrópicas sendo um dos problemas ambientais ocorridos nas últimas décadas nestes ecossistemas, o desmatamento das florestas 
de manguezais. Rhizophora Mangle L. é umas das principais espécies arbóreas dos manguezais do Brasil e seus indivíduos são encontrados 
predominantemente nas áreas mais sujeitas à inundação. As espécies do gênero Rhizophora apresentam sementes que germinam ainda quando 
estão nas plantas progenitoras, originando um germe pendente, alongada e apontada para o solo, chamada de propágulo. Após o 
amadurecimento este cairá no solo ou na água e estará em condições apropriadas para desenvolvimento de novas plantas. É uma espécie de 
crescimento mais lento quando comparada a outras espécies características de manguezal e suas mudas replantadas de outras localidades, 
apresentam desenvolvimento tardio de propágulos (aproximadamente após 2 anos). O presente estudo tem como objetivo avaliar o 
desenvolvimento e o crescimento das plântulas de Rhizophora mangle (mangue vermelho) para melhor entendimento e otimização de produção 
de mudas para futuros plantios em áreas degradadas. O estudo foi desenvolvido no viveiro de mudas na área do entorno da Lagoa Rodrigo de 
Freitas, localizado na planície litorânea do Estado do Rio de Janeiro (22°57’02” e 22°58’09” S / 43°11’09” e 43°13’03”W). A técnica utilizada para o 
cultivo de mudas foi à coleta de propágulos caídos próximos às margens da Lagoa com aspectos saudáveis, hidratados e não danificados 
mecanicamente. Estes foram armazenados submersos em água doce por sete dias até o inicio do plantio. As mudas foram plantadas em viveiro 
cercado com tela sombrite.  Os propágulos foram plantados em sacos com profundidade 10 cm por 8 cm de largura  e mistura de 70% de terra 
adubada com 30% de areia lavada, com a sua base fixada a três centímetros de profundidade. A altura foi medida da base do substrato até a 
gema foliar. As medições dos propágulos foram feitas com paquímetro e régua milimetrada. As mudas foram observadas duas vezes por semana 
para avaliar o desenvolvimento dos pares de folhas e medidas de três em três meses para avaliar o crescimento das plântulas até o sexto mês de 
desenvolvimento. Neste trabalho foram analisadas a mortalidade das mudas, o número de dias até a emissão do 3º e 4º par de folhas e a taxa 
crescimento até o sexto mês de desenvolvimento. Foram plantados 221 propágulos de Rhizophora mangle de tamanhos aleatórios variando entre 
9 e 27 centímetros com altura média de 17.85±3.55cm. Destes propágulos, todos os indivíduos apresentaram a emissão do 3º par de folhas e 81 
indivíduos apresentaram a emissão do 4º par de folhas no período estudado. Trinta e oito (17.19%) indivíduos, com tamanho médio de 
20±3.46cm, não sobreviveram até a emissão do 3º par de folhas. Este resultado é similar ao encontrado para bosques monoespecíficos da mesma 
espécie em outros estudos. A emissão do 3º par de folhas aconteceu, em média, após 149±30dias e a emissão do 4º par de folhas aconteceu, em 
média, após 178±7dias. Neste período as mudas cresceram cerca de 24.53cm±4.83cm, a uma taxa de 0.13±0.03cm/dia. Esta taxa de crescimento 
pode ser considerada alta se comparado a outros resultados encontrados na literatura, o que sugere que a técnica utilizada proporciona 
condições apropriadas para o crescimento dos propágulos.
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RESUMO
O principal objetivo do projeto é estudar a oxidação parcial do propanol em catalisadores de Rh suportados, objetivando a produção de 

  hidrogênio. Como metodologia, tem-se: ) Os materiais de parlda que foram ullizados para a obtenção dos suportes, γ-Al2O3, ZrO2 e CeO2 
 foram bohemita (catapal), Zr(OH)2 da MEL Chemicals e (NH4)2Ce(NO3)6 da Aldrich, respeclvamente. b) A preparação dos catalisadores foi 

 baseada no método de impregnação seca, ullizando-se como precursor da fase alva o Rh(NO3)3, da MERCK. c)Uma vez preparados os 
catalisadores pelos métodos descritos nas etapas (a) e (b), eles foram caracterizados pela técnica de redução à temperatura programada (TP). 
Esta técnica foi utilizada para estudar a redutibilidade dos catalisadores. Este teste foi realizado em uma unidade multipropósito acoplada a um 

 espectrômetro de massas. A amostra de 150 mg foi submelda a um pré-tratamento que consislu em se passar uma corrente gasosa de He a 
150°C por 30 min, com uma taxa de aquecimento de 10°C/min e uma vazão de 30 mL/min, de maneira a eliminar qualquer traço de umidade 
presente na amostra. As análises foram realizadas utilizando-se uma vazão de 30 mL/min de uma mistura gasosa contendo 5% H2/Ar. A faixa de 

 temperatura de aquecimento para as análises de TPR foi de 25 até 1000ºC. Na unidade mullpropósito, a mistura gasosa passou por um 
controlador de vazão e seguiu em direção ao reator de leito fixo. O reator de quartzo em forma de tubo em U foi envolvido por um forno 
cerâmico, controlado por um programador linear de temperatura. A taxa de aquecimento foi monitorada por um termopar, situado na parede do 
forno enquanto que a temperatura do reator é medida por outro termopar, localizado no reator. Toda a linha por onde a corrente gasosa passou 
foi mantida aquecida a 120 C, de forma que fosse evitada a formação de produtos condensados. Esse controle foi realizado por um termo-
controlador analógico. As temperaturas do reator e da linha foram verificadas por um indicador de temperatura de seis canais. A mistura efluente 
do reator foi analisada pelo espectrômetro de massas e as análises de TPR dos catalisadores permitiram obter uma medida quantitativa do cálculo 
de hidrogênio consumido para reduzir o catalisador e identificar as espécies precursoras da fase ativa e observar a redutibilidade de alguns 

 suportes Os suportes γ-Al2O3 e ZrO2 se manlveram estáveis, não apresentando consumo de H2 nas condições testadas. O catalisador Rh/γ-
Al2O3 apresentou um pico de consumo a 154°C correspondendo à redução de Rh2O3. Através de estudos utilizando catalisadores de Rh, obtido a 
partir do RhCl3.nH2O, suportado em alumina, verificou-se que o perfil de TPR apresentou pico de redução de temperatura abaixo de 250°C, que 
pode ser atribuído a espécies de RhOx de interação diferente com a alumina. O catalisador Rh/CeO2 apresentou picos de H2 a 96, 224  e 967°C. 
Os dois primeiros picos indicam a existência de íons de Rh em dois estados diferentes, o primeiro a baixa temperatura pode ser atribuído à 
distribuição uniformemente de partículas de Rh2O3 no suporte, enquanto que o segundo pode estar relacionado a cristais de Rh2O3 como 
partículas grandes superficiais e o pico a 975°C está relacionado claramente à redução dos íons Ce . O catalisador Rh/ZrO2 apresentou picos a 98 e 
211°C, correspondendo, respectivamente, à redução do Rh2O3 e a cristais de Rh2O3 como partículas grandes superficiais. Assumindo que o 
consumo está diretamente relacionado com a dispersão do Rh, ficou evidente que as partículas de Rh no catalisador Rh/ZrO2 estão menos 

 dispersas. O projeto ainda se encontra em andamento e ainda se pretende analisar os catalisadores por análise textural (área BET) e as espécies 
superficiais formadas durante a oxidação parcial do propanol serão investigadas utilizando-se a espectroscopia no infra-vermelho por reflectância 
difusa (DRIFTS).
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RESUMO
A água é um elemento fundamental à vida, sendo essencial nos processos químicos e biológicos, atuando como veículo e regulando a 
temperatura dos seres vivos. O ser humano, no seu cotidiano, necessita de água de boa qualidade e em quantidade suficiente para realizar suas 
atividades e satisfazer suas necessidades básicas. A água possui a capacidade de dissolver inúmeras substâncias e, por isso, é chamada de 
“solvente universal”. Para o homem isto gera uma preocupação, visto que tal fator a confere grande potencial para portar elementos 
patogênicos. Assim, torna-se importante o tratamento e o monitoramento da qualidade da água para o consumo humano. Este trabalho buscou 
avaliar a potabilidade da água para consumo humano em cinco repartições públicas do Núcleo Urbano Cantagalo, Rio das Ostras/RJ. Segundo a 
Portaria do Ministério da Saúde n° 2914 de 12 Dezembro de 2011, foram avaliados os parâmetros físico-químicos (Cloro Residual Livre, 
condutividade elétrica, cor aparente, fluoreto, pH, salinidade, Sólidos Totais Dissolvidos e turbidez) e microbiológicos (presença/ausência para 
Coliformes totais e Escherichia coli) da água consumida, visto que esses são os principais indicadores. Todos os equipamentos dos sistemas de 
abastecimento de água foram analisados buscando identificar a relação entre as condições dos mesmos e as não conformidades encontradas nas 
análises laboratoriais. Durante cinco semanas foram realizadas quarenta coletas desde a captação até o ponto de consumo, em cada coleta foram 
analisadas todos os parâmetros citados anteriormente, à exceção do fluoreto que somente necessita ser analisada uma única vez em cada local. 
Somando todos os parâmetros analisados, num total de 365, foram encontradas 46 não conformidades, sendo 32 nos parâmetros físico-químicos 
e 14 nos parâmetros microbiológicos. Nestes locais, constataram-se irregularidades visíveis com relação aos sistemas de esgotamento sanitário, 
onde foram encontradas situações de mau funcionamento do sistema, equipamentos fora de operação e, ainda, alguns equipamentos 
danificados, o que poderia prejudicar a qualidade da água analisada. De acordo com os resultados encontrados, foram apresentadas sugestões 
para a adequação à legislação vigente como, limpeza, manutenção, conserto dos equipamentos e desinfecção da água. Estes foram indicados, 
contudo, é necessário um estudo mais aprofundado e dirigido nesse sentido, em outra ocasião, para diagnósticos precisos.
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RESUMO
O Estado de São Paulo possui 21 bacias hidrográficas, além de concentrar em seu território uma boa parte do aquífero Guarani, sendo a principal 
reserva subterrânea da América Latina. Apesar da grande concentração de água no Estado de São Paulo, o mesmo sofre com o desperdício e 
poluição. Dados indicam que o consumo diário de água no Estado é de 4,3 milhões de litros. Na região metropolitana da Cidade de São Paulo, os 
maiores rios foram transformados em esgotos a céu aberto, recebendo toneladas de lixo. Deve-se considerar ainda o aumento desordenado da 
população com a ocupação indevida das áreas de mananciais. A  proposta do projeto, de forma estratégica, consistirá no estabelecimento de uma 
rede de diálogo entre os participantes, por meio de reuniões de planejamento e trabalho, presenciais e/ou virtuais. Somente com o permanente 
diálogo entre os participantes será possível atingir todos os objetivos e resultados previstos. É importante destacar, também, que as ações deste 
projeto estão inseridas numa abordagem de Educação Ambiental como um processo permanente e contínuo. Assim, as ações se integram e estão 
articuladas em um eixo central, difundindo os conceitos das Políticas Nacional e Estadual de Recursos Hídricos, com vistas a alcançar maior 
aceitabilidade de conceitos que embasem o Sistema de Gestão da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, voltado para agentes multiplicadores e, 
portanto, de avaliação das ações educativas realizadas no entorno da UGRHI-06. Não se trata, portanto, de um evento pontual, mas um processo 
que se implementará ao longo do tempo. Dessa forma, as ações previstas tem como horizonte a consolidação de um processo de educação 
ambiental e comunicação social alusivos à gestão dos recursos hídricos na Área da Represa Billings e APA Bororé-Colônia. As atividades sugeridas 
deverão ocorrer em módulos, os quais se sobrepõem temporalmente e se complementam segundo um cronograma, sendo que estão 
programadas e até poderão se repetir em anos subseqüentes, como produtos de outros projetos, numa forma de ação e avaliação constantes. O 
projeto está estruturado nas atividades do egresso da engenharia ambiental, um profissional responsável por desenvolver ações de conservação e 
recuperação dos recursos naturais, da biodiversidade, das condições climáticas do planeta, avaliar riscos ambientais, elaborar estudos e planos 
que visem à redução dos impactos determinados por ações humanas ou mesmo naturais. Baseados nos dados obtidos através da pesquisa, foi 
possível perceber alguns aspectos relacionados à população local da APA BORORÉ-COLÔNIA. A maior parte das pessoas concluiu apenas o ensino 
fundamental, e apesar de morarem em casas de alvenaria, não possuem serviços básicos como fornecimento de água e tratamento de esgoto, e a 
principal forma de abastecimento são por meio de poços artesianos; o baixo nível de escolaridade não os impede de observar as necessidades de 
melhoria da região, a maioria dos entrevistados reclamou efusivamente da quantidade de lixo espalhados na região em função da deficiência na 
coleta urbana e também da deficiência no esgotamento sanitário, pois em suas residências utilizam foças, e nas outras áreas o esgoto corre a céu 
aberto. As principais mídias de comunicação são televisão e rádio, e a poucos possuem acesso à Internet, a população acredita que estes meios 
são deficientes no que diz respeito ao meio ambiente, e por terem grande influência poderiam incluir em sua programação mais assuntos e temas 
relacionados a questão. Quanto à percepção sobre as questões ambientais, muitos já participaram de ações como horta comunitária, no entanto 
ao serem questionados sobre o que é educação ambiental muitos não souberam dizer o que era, e demonstraram interesse em se aprofundar 
mais no assunto por meio de oficinas e palestras.
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RESUMO
A destinação correta dos efluentes industriais gerados no processo produtivo é uma das grandes preocupações nos dias de hoje. Para 
atendimento desta necessidade, existe na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) o Programa de Recebimento de Efluentes não Domésticos – 
PREND, da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), para recebimento e tratamento de esgotos não domésticos. Ao 
adotar este programa, as empresas repassam a responsabilidade do tratamento e disposição final à Sabesp, reduzem o custo operacional e 
atendem às exigências legais de controle da poluição ambiental. O presente trabalho apresenta os critérios de recebimento de efluentes não 
domésticos no sistema público de esgotamento sanitário da área leste da RMSP, operado pela Sabesp. Apresenta também as características dos 
efluentes dos principais processos industriais encontrados na área leste da RMSP. No Estado de São Paulo, o Artigo 19-A do Decreto 8486/76 
estabelece os limites para recebimento de efluentes não domésticos na rede pública e o Decreto Lei 21.123/83, alterado pelo Decreto 31.503/90, 
o sistema tarifário. Entretanto, diversos estudos relatam que os limites estabelecidos pela legislação em vigor estão defasados, apresentando 
alguns parâmetros muito permissivos, e outros, muito restritivos. Muitas empresas que geram efluentes que atendem o Artigo 19-A podem 
causar problemas operacionais no sistema de esgotamento sanitário (SES) e inibir o processo biológico nas estações de tratamento de esgoto. As 
atividades industriais têm levado à crescente deterioração do ambiente aquático pela introdução de ampla diversidade de compostos químicos 
perigosos. A destinação correta dos efluentes industriais gerados no processo produtivo é uma das grandes preocupações atuais. Este trabalho 
buscou abordar de maneira simplificada os procedimentos de recebimento de END’s nos sistema público de esgotos na área leste da RMSP. 
Alguns autores relatam que os limites estabelecidos pela legislação em vigor estão defasados, ou seja, alguns parâmetros são muito permissivos, e 
outros, restritivos. Muitas empresas que geram efluentes que atendem o Artigo 19-A podem causar problemas operacionais no SES e inibir o 
tratamento biológico. Essas ações possibilitarão um controle maior no recebimento de END’s, atendendo a capacidade da ETE, bem como às 
exigências da qualidade do efluente tratado e do lodo.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal mostrar dois métodos sustentáveis para solucionar o problema do aumento de lixo na cidade de São 
Paulo.  As principais alternativas que foram estudadas relacionam-se ao uso do biogás com seu subproduto e o uso dos biofertilizantes como uma 
alternativa para minimizar os problemas de resíduos sólidos - locais para descarte, tratamento e cuidados. Mostrou-se com este trabalho uma 
visão de um grande problema relacionado ao crescimento populacional não só nas metrópoles, mas em todas as cidades em nosso país, falamos 
dos avanços e retrocessos em seu tratamento, explicamos o cenário atual no país e os problema de destinação do lixo. Teve-se como foco o 
estudo detalhado das condições atuais de geração de lixo na região metropolitana de São Paulo, mostrando dados de quantidades aproximadas e 
mostrando maneiras de solucionar o problema, diminuindo a demanda, reciclando e aproveitando nossos aterros não apenas para a disposição 
destes resíduos mas também como uma fonte de renda que auxilia em todo o processo de sustentabilidade, com economia de energia, venda de 
crédito de carbono e possibilidades de venda de fertilizantes. Neste trabalho, é descrita a forma de aplicação de compostagem e biogás de forma 
sustentável, rentável e politicamente correta auxiliando na redução dos resíduos, lucratividade e aumenta consideravelmente a vida útil dos 
aterros sanitários. Com base neste estudo, a verificou-se que formas eficientes de reutilização e redução de resíduos o que traz muitos benefícios 
para todo município como maior vida útil aos aterros sanitários, melhor reaproveitamento com reciclagem e possibilidades de lucro com a 

 geração de energia, e/ ou venda do ferllizante e acerto de solo com a compostagem e o bioferllizante. As opções estudadas são eficientes, 
porém pensando em investimento com rápido retorno, acredita-se que o  método mais viável e rentável seja a instalação de biodigestores em 
aterros já existentes para a coleta do Biogás  o que trará lucratividade com a redução de consumo de energia no próprio aterro, a venda de 

 energia e também com a venda de créditos de carbono que vem sendo cada vez mais lucralvas no mercado global.Como no Brasil jse tem 
muitos aterros instalados, de vários tamanhos, a opção do biodigestor pode ser facilmente instalada, mesmo em cidades menores com seus 
aterros de pequena escala, pois o tipo de resíduo utilizado para este fim tem critérios menos rigorosos se comparado com o resíduo de 
compostagem ou biofertilizantes, os quais necessitam de um bom controle do tipo de resíduo para evitar problemas de contaminação de solo, 

 alimentos, leitos de água, vias pluviais, etc. O caso do bioferllizante é mais complicado, pois vai requerer muito empenho da sociedade na hora 
de descartar e separar os resíduos e também um rigoroso controle operacional e de amostragem da empresa, que venha a aderir este método. 
Em cidades pequenas pode ser viável, devido a quantidade menor de geradores. Já em grandes metrópoles, tem sua capacidade e confiabilidade 

 muito prejudicadas pelo lpo de resíduo proveniente dos hábitos sociais. Sendo assim é necessária uma prévia avaliação do local, população e 
tipo de resíduo antes da instalação de qualquer um dos métodos descritos neste trabalho, porém devido ao menor rigor para o tipo de risco, 
menor risco de perda de produtividade e rápido retorno se comparados os métodos, sugere-se que nas condições atuais de São Paulo sejam 
instalados biodigestores em aterros já existentes e uma conscientização permanente da população quanto a reciclagem e reuso de materiais para 
assim obter-se lucratividade com a venda do biogás e de material reciclável e aumentar a vida útil dos aterros que vem sendo uma grande batalha 
para todos os municípios.
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RESUMO
O uso da alvenaria vem de tempos antigos, desde o início das atividades humanas, quando os métodos empregados para a construção em 
alvenaria eram empíricos e intuitivos, baseados em experiências anteriores. Apesar de ser um método construtivo muito tradicional, apenas na 
metade do século XX se inserem informações que permitiram a criação de normas, que estabeleceram critérios e forneceram dados para projetos 
utilizando o tijolo como material estrutural. Blocos cerâmicos são um dos componentes básicos de qualquer construção de alvenaria, seja ela de 
vedação ou estrutural. Tais blocos são produzidos a partir da argila, geralmente sobre forma de um paralelepípedo, possuem coloração 

 avermelhada e apresentam canais/furos ao longo de seu comprimento. Os blocos de vedação são aqueles deslnados à execução de paredes que 
suportarão o peso próprio e pequenas cargas de ocupação (armários, pias, lavatórios) e geralmente são utilizados com os furos na posição 

 horizontal.  A melhoria da qualidade e desempenho das alvenarias, afeta diretamente os demais subsistemas do edi�cio como estruturas, 
instalações, esquadrias, revestimentos e impermeabilização, possibilitando aumentar a vida útil e minimizar custos de execução e manutenção 
das edificações. Por isso antes da utilização de blocos cerâmicos faz-se necessária à verificação das suas características físicas e mecânicas para 

 determinar suas condições de aplicação. O presente trabalho teve como objelvo realizar uma caracterização mecânica e avaliar a qualidade dos 
blocos cerâmicos de dez indústrias cerâmicas localizadas na região norte do Estado do Rio de Janeiro, cidade de Campos dos Goytacazes. A 
metodologia da pesquisa foi desenvolvida através de levantamento bibliográfico da área de extração de matéria prima, coleta de dados de 
produção e caracterização física/mecânica das amostras através dos ensaios de compressão, análise dimensional e determinação da massa seca, 
sendo que este ensaios foram realizados de acordo com à norma NBR 15270. Os ensaios de compressão, dimensionamento e absorção de agua 

 foram realizados no laboratório de engenharia civil na UNESA Campus Campos dos Goytacazes. Foram analisados resultados de medidas, e 
 testes, para a aceitação ou não do lote de blocos cerâmicos, pela amostragem de 13 blocos cerâmicos, relrada de um lote. Através da norma 

NBR – 15270-1 – nas suas diversas especificações sobre os blocos cerâmicos, foram praticadas avaliações dos corpos de prova, em relação às 
dimensões, absorção de água dos produtos e resistência dos materiais em questão. Com os resultados obtidos em todos os seguimentos, a 

 análise das medidas e dos testes obtém-se que o lote seria rejeitado, com base na norma.De acordo com os resultados apresentados das dez 
indústrias cerâmicas foram insatisfatórios, de acordo com a caracterização física/mecânica, grande parte das empresas não atendem as 
especificações da NBR 15270. Através dos resultados estão sendo realizados trabalhos de correção e manutenção no processo produtivo destas 
cerâmicas selecionadas.

Autor(es) Thainar Viana de Sá; Amanda Lima Hufnagel Alves Santos; Luciana Lezira Pereira de Almeida*

Palavra(s) Chave(s): caracterização física/mecânica; cerâmica vermelha; blocos de vedação

Titulo: Caracterização mecânica de blocos cerâmicos utilizados em alvenaria na região norte do estado do Rio de Janeiro

Exatas e Engenharia

Engenharia CivilVI Seminário de Pesquisa da Estácio 163



E-mail para contato: juliana.pires@estacio.br IES: FESCG / Mato Grosso do Sul

RESUMO
A construção civil é responsável pela transformação do ambiente natural em ambiente construído e envolve etapas de extração, fabricação e 
fornecimento de materiais e serviços, execução da infraestrutura de saneamento, transporte, energia e de edifícios públicos e privados. O grande 
desafio para o setor em questão consiste em conciliar a construção de novos empreendimentos com a conservação ambiental, bem como 
racionalizar o consumo num contexto de demanda crescente por insumos, tais como água, energia e combustíveis. O objetivo deste trabalho é 
realizar um estudo de caso com Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), no município de Campo Grande/MS, com a finalidade 
de se obter um diagnóstico ambiental da construção civil, setor de construção de edifícios. A delimitação proposta em porte das empresas baseia-
se em sua importância na cadeia, considerando-se que as mesmas configuram, além de executoras de obras, são prestadoras de serviços para 
outras empresas de maior porte. Considerando o tamanho e a importância dos seus impactos, a indústria da construção pode e deve contribuir 
com a busca de um desenvolvimento sustentável. Onde tradicionalmente tem sido considerado apenas o tripé tempo, custo e qualidade, deve-se 
passar a considerar também os aspectos ambientais como relevantes (BLUMENSCHEIN, 2004). A pesquisa foi realizada a partir do levantamento 
de dados, na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul (JUCEMS) e no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA MS), onde se 
constatou que 64,6% das sedes das empresas do estado que atuam no segmento em estudo encontram-se localizadas neste município, sendo que 
deste montante 35,7% são enquadradas como microempresas ou empresas de pequeno porte. Das 479 empresas ativas em Campo Grande, 86 
são enquadradas pela JUCEMS como ME e 85 como EPP. Foram localizadas 89 empresas, 49 eram EPP e 40 ME. O questionário aplicado foi 
concebido a partir de consulta de indicadores da Global Reporting Initiative e do Instituto Ethos para a construção civil, com adaptações 
convergentes ao objetivo deste trabalho. Desde a estruturação do questionário, coleta de respostas e consequente tratamento e análise 
estatística dos dados, adotou-se o software Sphinx Léxica 5.0. Na identificação da empresa, os respondentes, 63,6% eram oriundos de EPP e 
36,4% de ME. Na caracterização, as empresas com mais de 10 anos de atuação representavam 50,0%. O aspecto positivo citado foi a geração de 
empregos (93,2%) e no aspecto negativo tem-se a baixa qualificação da mão de obra (90,9%).Quanto os materiais utilizados na execução dos 
serviços, 77,3% afirmaram controlar sua quantidade. Quanto ao uso de materiais reciclados 18,2% o utilizavam. A verificação de origem dos 
materiais em termos ambientais era realizada por 50,0% das empresas e 56,8% realizava o controle de perdas nas obras. Quanto a energia, 61,4% 
não possuia práticas implantadas de eficiência energética. 72,7% das empresas afirmaram não utilizar outras fontes de água além da 
concessionária pública. O local de descarte das águas residuárias era na rede pública de esgoto (54,5%). Quanto ao controle dos resíduos por tipo 
e método de disposição, 63,6% não o executava. 56,8% das empresas contemplavam em suas políticas tecnologias ambientalmente sustentáveis. 
Apenas 45,5% afirmou discutir com o contratante questões acerca da eficiência ambiental da obra. Quando questionadas se as empresas 
recorriam a especialistas para análise prévia de impacto ambiental, 52,3% afirmou positivamente. Foi diagnosticado, com base no instrumento 
proposto que o aspecto materiais foi o único com resultados positivos em termos ambientais por práticas adotadas pelas empresas respondentes. 
A relevância do setor da construção civil no crescimento e desenvolvimento do Estado e, da própria capital, Campo Grande, é latente e deve 
assumir suas responsabilidades com as questões ambientais e de sustentabilidade.
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RESUMO
Neste trabalho estudou-se o efeito de reorientação da magnetização induzida por tensão (curvatura) em bicamadas Al x/ Metglas, onde Metglas é 
o material magnetostrictivo Fe78B13Si9 (Metglas 2605S2), Al é o material de cobertura e x é a espessura (microns). A motivação para focalizar a 
atenção nesta direção está na aplicabilidade destes dispositivos como sensores magnetoelásticos e questões em aberto relativas a aspectos 
fundamentais, tais como, anisotropias e textura magnética. Estas bicamadas são obtidas através de dois processos independentes. A camada 
magnetostrictiva é obtida por Melt-Spinning; que se trata de um congelamento ultra-rápido de fases fundidas para o estado sólido. Enquanto que 
as camadas de alumínio foram depositadas pela técnica de Eletrodeposição; que pode ser definida como um processo de deposição de um filme 
em um substrato utilizando uma corrente elétrica. Em materiais magnetostrictivos, a ação de campo e\ou tensão externas pode ocasionar 
mudanças no tamanho e\ou configuração magnética do sistema. Com o intuito de analisar estas mudanças, foi induzida tensão, através do 
acoplamento de diferentes materiais, e foi estudado o efeito de reorientação magnética através da técnica de Espectroscopia Mössbauer (EM) 
que  se trata de um processo nuclear que permite a emissão e absorção ressonante de raios-γ sem a criação/aniquilação de fônons nas redes do 
emissor (fonte) e do absorvedor (amostra). Esta técnica permite observar parâmetros característicos da interação do núcleo, de um átomo sonda 
pré-determinado, com sua vizinhança local. Já que as intensidades relativas das linhas de absorção (I23) de uma fase magnética, medidas por EM, 
dependem das direções entre a magnetização média da amostra e o feixe de raios-γ incidente, foram realizadas medidas Mössbauer com o feixe 
de raios-γ incidindo perpendicularmente ao plano das bicamadas estudadas. Consequentemente, forma obtidas informações da distribuição 
média de magnetização nas fitas em questão. Como principais resultados, conclue-se que existe uma linha de tensão nula que se desloca em 
função da curvatura fazendo resultar em tensões médias não nulas e a reorientação magnética ocorre principalmente devido ao efeito de 
curvatura em detrimento ao efeito de tensão induzida pela camada de cobertura. Ressalte-se que o fato do redirecionamento magnético 
depender principalmente da curvatura levanta a possibilidade de aplicação da fita magnetostrictiva sem a necessidade do acoplamento de uma 
camada de cobertura, podendo esta ser utilizada para induzir um deslocamento de tensão e, consequentemente, deslocamento da sensibilidade e 
da faixa de ação do sistema.
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RESUMO
Produtos naturais são utilizados desde tempos remotos. Fontes vegetais representam um vasto reservatório de substâncias dispostas nas mais 
diversas concentrações podendo apresentar atividades biológicas distintas. Tais substâncias podem ser usadas diretamente como modelos para o 
desenvolvimento de novos produtos. Os produtos naturais são fonte atrativa novas moléculas com as mais diversas aplicações e utilidades. Os 
objetivos deste trabalho versam sobre a extração de pigmentos naturais como alternativa a revestimentos na indústria da construção civil. Tal 
proposta objetiva também uma forma mais limpa de revestimento, que pode levar a descoberta de novos agentes anticorrosivos; além de 
revestimentos menos tóxicos a serem utilizados contribuindo para a diminuição dos impactos ambientais causados. Após a coleta das plantas 
medicinais cultivadas no Campus UNESA Bauhinia otificata (pata de vaca) e Mangifera indica L  (mangueira). As mesmas foram obtidas a secagem 
e foram obtidos 5,61 g de pata de vaca e 7,31 g de mangueira, para ambas as espécies foram utilizadas apenas folhas. Após maceração e secagem 
foram obtidos os extratos brutos das espécies. Os mesmos foram submetidos a extração em gradiente crescente de polaridade, obtendo-se o 
extrato hexânico, diclorometânico, em acetato de etila e também em metanol. Todos foram submetidos a ensaios biológicos (trabalho em 
paralelo).Foram extraídos cerca de 3 g de clorofila das duas plantas estudadas. A mesma será incorporada ao cimento para fabricação de blocos 
(estudo sendo realizado), outros pigmentos também serão submetidos a prova em cimento. Vale ressaltar que estamos projetando melhor 
metodologia para a implementação de blocos de cimentos coloridos naturalmente. Após a determinação da metodologia específica, poderemos 
replicar com maior agilidade. O estudo mostra a viabilidade do trabalho sendo possível a obtenção de blocos de cimento colorido, sendo apenas a 
concentração e ensaios de resistência necessários para a finalização do projeto.
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RESUMO
A escassez de recursos naturais e as limitações dos órgãos ambientais têm reduzido bastante as alternativas para obtenção de materiais de boa 
qualidade empregados na construção das camadas dos pavimentos. O uso da técnica solo-cal pode melhorar a qualidade dos materiais 
disponíveis, como também reforçar materiais nas camadas existentes no pavimento, em caso de reconstrução. A estabilização de solos com 
adição de cal é especialmente recomendada para solos argilosos ou muito siltosos, que apresentam em geral plasticidade e expansão elevadas, e 
baixa capacidade de suporte. Essa técnica fundamenta-se em reações físico-químicas e químicas que se desencadeiam entre a cal e os 
constituintes do solo, principalmente a fração argila. As principais reações são: troca catiônica e floculação, carbonatação e reação pozolânica. A 
troca catiônica e a floculação processam-se rapidamente e produzem alterações imediatas nas propriedades físicas do solo: o limite de 
plasticidade normalmente aumenta e o índice de plasticidade diminui, na compactação há diminuição da densidade máxima seca e aumento da 
umidade ótima, há redução nos valores de contração e expansão, e o deslocamento da curva granulométrica para o lado grosso. A cal é um dos 
mais antigos produtos manufaturados, com aplicações diversas como medicina, odontologia, fabricação de aço, tratamento de água, limpeza de 
gases da queima de combustíveis com enxofre, argamassa e misturas asfálticas. Os solos lateríticos são solos superficiais, típicos das partes bem 
drenadas das regiões tropicais úmidas, altamente intemperizados e lixiviados, constituintes horizontes pedológicos A e B, podendo atingir 
espessuras de uma dezena de metros, possuindo predominância das cores vermelha e amarela. Neste estudo, o solo laterítico, coletado em 
jazida, foi caracterizado e o teor de cal determinado por meio do método de THOMPSON. Após a dosagem do solo-cal, foram produzidos corpos 
de prova para determinação da resistência à compressão simples, resistência à tração por compressão diametral e índice de suporte Califórnia. Os 
resultados encontrados demonstraram que o solo-cal apresenta uma expressiva melhoria das propriedades testadas. Verifica-se que o índice de 
suporte Califórnia, parâmetro fundamental para especificação e dimensionamento de sub-bases e bases, ficou muito acima do valor mínimo 
recomendado para sub-bases (20%). As outras propriedades testadas comprovam o aumento da resistência mecânica do solo-cal, entretanto há 
queda de resistência mecânica na idade 28 dias comparando-se com a resistência na idade de 7 dias.
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RESUMO
Na mídia se torna cada vez mais evidente notícias sobre acidentes e fatalidades acerca de crianças esquecidas no interior de veículos. Mas não foi 
constatado levantamentos no Brasil sobre a quantidade de casos que ocorrem por ano. Buscando uma justificativa em dados para o presente 
trabalho, foi encontrado uma ONG chamada Kidsand Cars.org que fez nos Estados Unidos uma pesquisa de dados dos últimos 16 anos, 
evidenciando o aumento desses casos. O número médio de mortes de crianças por insolação no interior de veículos por ano desde 1998: 38 (um a 
cada 9 dias). Hoje em dia, a legislação brasileira faz obrigatório o uso de cadeiras específicas para o transporte de crianças de até 7 anos e meio, 
sendo ideal para crianças com menos de 1,45 m de altura. O objetivo geral do presente trabalho é criar um sistema de segurança que busque 
prevenir acidentes por insolação ou sufocação de crianças no interior de veículos. Pode ser citados os objetivos específicos: estudos e 
especificação sobre sensores magnético e resistivo; estudos da plataforma Arduino; estudos da integração do Arduino com sistema de mensagens 
para celular. Como metodologia, a idéia é que a partir do momento que a criança é colocada na cadeira e é fechado o cinto de segurança da 
cadeirinha, o sistema de controle utilizando Arduino começa a funcionar. O sistema faz com que o Arduino receba sinais de todos os sensores. Se 
o bebe ou uma criança estiver sentada em sua cadeirinha e o carro ligado um sensor de peso manda um sinal para o Arduino desativando o 
processo. O mesmo acontece com o sensor de temperatura instalado no carro. Porém, se o motorista do automóvel desligá-lo e sair do mesmo, 
os sensores estarão ativados e serão acionados em um tempo determinado pelo sistema. Se o motorista retirar a criança, o sistema percebe que 
os sensores de peso e do cinto de segurança estão desligados e não acionam a buzina (buzzer) após o tempo determinado. Caso o motorista 
esqueça a criança na cadeirinha, tanto o sensor de cinto e de peso estão acionados e se o tempos determinado (2 minutos) for alcançado o buzzer 
é acionado. Porém, se o sensor de temperatura detectar um temperatura superior a 40º o buzzer será acionado antes dos 2 minutos. Se após 5 
minutos não houver um retorno, desligamento do sistema, uma mensagem de texto pelo celular (SMS) será enviada para uma lista de contatos 
previamente definidos e os vidros do automóvel são baixados. Desta forma, o sistema de segurança alerta os pais, evitando que ocorra uma 
possível fatalidade e/ou pessoas próximas ao veículo podem resgatar a criança. No desenvolvimento deste trabalho, adquiriu-se conhecimentos 
referentes à integração de Arduino e sensores, o funcionamento dos sensores e enviar sms via Arduino para celulares. Também foi notado que 
atualmente no mercado não existem produtos similares, apenas protótipos sem parcerias ou investimentos. No exterior há o comércio de 
produtos que buscam uma possível solução para o  problema, mas não são populares. O projeto busca uma solução inovadora, pois de acordo 
com dados da Anatel, em 2010 o Brasil possuía, em média 104,68 celulares para cada 100 habitantes. Logo seria bastante efetivo e atraente a 
integração do Arduino com o envio de mensagens sms para celulares, para a prevenção de acidentes envolvendo crianças no interior de veículos.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma proposição de sistema de simulação, verificação e posicionamento otimizados, de cabines de controle em 
plataformas de perfuração (Driller´s Cabin - DC). São apresentadas as considerações e estudos relativos às operações de perfuração, especificação 
dos equipamentos, perfil do sondador padrão (medidas antropométricas) e aplicação das técnicas de realidade virtual.  Durante a fase de projeto 
de uma cabine se verifica o campo de visão do sondador (Driller) e simuladas as operações de controle das ferramentas de perfuração para uma 
posição “ótima” sugerida pelo sistema. A construção da DC tem algumas funções importantes como segurança e eficiência das operações, prover 
ao Driller e ao seu assistente o melhor ambiente possível de trabalho, controle total das operações em suas mãos através de joystick e oferecer 
uma visão geral do piso da sonda e dos equipamentos de  perfuração. Todo o controle das operações é feito dentro da cabine com o auxílio dos 
comandos que ficam ao redor do Driller, este fica em uma poltrona onde os comandos estão dispostos nos braços e na frente da mesma. O Driller 
é a pessoa que coordena todas as atividades na operação in situ, operando o guincho e controlando as variáveis do processo. Foram realizados 
testes em cabines de controle já instaladas em plataformas de perfuração (P-XXIII e P-XIII), identificando posições onde o Driller não conseguia 
uma visão completa das operações. Em certos casos, era necessário que o Driller deixasse seu posto e saísse da cabine para fazer a verificação das 
operações, reduzindo a eficiência e funcionalidade do sistema existente, além de possibilitar ocorrência de acidentes. A partir de das técnicas de 
Realidade Virtual (RV) considerada uma maneira dos humanos visualizarem, manipularem e interagirem com computadores e dados 
extremamente complexos se pode visualizar e representar a visão do Driller no interior da cabine. Outra técnica adotada foi o uso de algoritmos 
genéticos (AG), por ser difere dos métodos tradicionais de busca e otimização, principalmente por trabalhar com uma codificação do conjunto de 
parâmetros e não com os próprios parâmetros, trabalhar com uma população e não com um único ponto, utilizar  informações de custo ou 
recompensa e não derivadas ou outro conhecimento auxiliar e utilizar regras de transição probabilísticas e não determinísticas. Para que as 
técnicas fossem bem aplicadas foi preciso a modelagem da DC, os equipamentos que o Driller deveria visualizar, a modelagem dos vidros e barras 
da cabine, coordenadas das extremidades dos vidros, do centro de cada vidro da cabine e centro dos olhos e altura padrão do Driller. Todos os 
equipamentos modelados estavam dentro de caixas invisíveis com seus vértices definidos por pontos e coordenadas (x,y e z). Dessa forma, foi 
feita a simulação do campo de visão do Driller no interior da cabine permitindo verificar a interferência do seu  campo de visão. As técnicas 
ajudaram a determinar a melhor posição da DC, a partir de análises quantitativas e qualitativas. A análise quantitativa determinou a posição da 
cabine em que o Driller visualizava o maior número de pontos dos equipamentos, externos à cabine, não se preocupando se esses pontos são 
visíveis no centro ou no canto dos vidros. Já a análise qualitativa melhorou a qualidade dos pontos visíveis, pois visualizava os pontos o mais 
próximo do centro do vidro, ou seja, todo ponto visível deveria estar o mais próximo possível do baricentro de cada vidro. Pode-se concluir que 
com as descobertas  de novos campos de petróleo serão necessárias novas plataformas de perfuração automatizadas. Constatou-se que na atual 
posição de instalação da cabine da P-XXIII, já instalada, foram visualizados 41 pontos de 93 propostos, após programa e mudança do local da 
cabine, 47 pontos visíveis de 93. Já na P-XIII, que estava sendo construída, foi determinado, através do programa, o melhor local para se visualizar 
o máximo de pontos.
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RESUMO
Atualmente, a ênfase na redução da poluição e limitação do aquecimento global também tem sido fortes motivações para a continuidade de 
produção e uso de combustíveis renováveis. Embora no Brasil o uso da cana de açúcar seja muito bem sucedido, outras fontes de matéria-prima 
devem ser consideradas futuramente, como o caso do etanol produzido a partir da casca da banana, uma fonte de energia renovável, limpa e 
pura, derivada de matéria orgânica. O Brasil emprega o etanol como Bicombustível desde o fim da década de 1970, após os chamados “choque do 
petróleo”, mas o interesse mundial mais recente por esta alternativa se deve principalmente à comprovação do aquecimento global e à 
necessidade de reduzir-se a emissão de novas quantidades de carbono na atmosfera. A técnica mais realizada para esse processo é por meio da 
fermentação dos açúcares. O objetivo proposto nesse projeto é obter uma energia renovável, produzida a partir da casca da banana, gerando 
assim um beneficio para a população, com uma fonte de energia limpa e autossustentável, além de analisar a viabilidade técnica e econômica 
desse processo. As bananas contem muito carboidrato e pouca quantidade de fibras, o que favorece a produção de etanol. O uso das sobras de 
banana (cascas) para produção de etanol é bastante promissor. Como resultado desse trabalho, o etanol obtido com as cascas da banana terra e 

  as misturas prova que esse projeto é viável. O objelvo desse projeto é apresentar uma nova fonte de energia sustentável, como uma opção 
para o uso de biocombustíveis. Utilizando para isso resíduos orgânicos, como é o caso da casca de banana, capaz de gerar uma fonte de energia 

  renovável, limpa e autossustentável. O Brasil tem realizado estudos para o uso de resíduos agroindustriais como biomassa na geração de energ 
O bioetanol obtido através destes resíduos tem sido foco de estudos no mundo, e a casca da banana tem se mostrado uma boa fonte de 
obtenção do mesmo. Este projeto faz com que uma energia renovável seja produzida a partir da casca da banana, trazendo benefícios ao meio 
ambiente.  O bioetanol obtido é viável para diversas aplicações, e como o Brasil é o terceiro maior produtor de banana no mundo, a matéria- 
prima pode ser facilmente encontrada.
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RESUMO
As tecnologias e os métodos de ensino no mundo são utilizados com diferentes justificativas de sinônimos de aprendizagem e estão baseadas na 

  busca intensa de aumentar a capacidade de informação para o usuário, principalmente nos cursos de engenharia.O desenvolvimento 
acadêmico do aluno ganha novos desafios à medida que deve ser capaz de assimilar grandes volumes de dados em menor tempo e usar de forma 
prática e efetiva no ambiente de trabalho. São utilizados recursos como imagens, vídeos, animações, áudio, ou a combinação das mídias com o 

  texto para gerar um sistema mullmídia complexo e interalvo, com navegação linear ou não.Os cursos de engenharia no Brasil, principalmente 
no segmento de petróleo, requerem cada vez mais a formação profissional e acadêmica integrada em razão dos constantes investimentos e 
tecnologias utilizadas de modo a auferir fatores competitivos diferenciais para a corporação. Não há mais espaço para construção de um ensino 
estático e linear na qual o aluno é expectador passivo para o processo de conhecimento, sem possuir de forma sólida conceitos específicos que 

  serão ullizados nas empresas. Em função das necessidades didálcas e pedagógicas de aproximação do ambiente real de trabalho de 
engenharia ao ambiente acadêmico foi desenvolvido um simulador de navegação virtual 3D (RV – Realidade Virtual) do sistema de produção e 
processamento de óleo e gás para o curso de engenharia de petróleo. O produto aplicado em sala de aula ou na Web tem a finalidade de fornecer 
os conceitos e práticas de processo de produção em uma planta de processamento de fluidos para uma típica unidade produtiva tipo FPSO 
(Floating Production Storage Offloading). Totalmente integrado ao ambiente real e imersivo de um navio com visualização em 6 direções, 
navegação e controle de funções com autoria do usuário para ação e respostas em 1ª pessoa, caracterizado pelo ambiente dinâmico, não linear e 

  integrado às funções operacionais de um projeto de engenharia no campo.A metodologia de desenvolvimento do simulador foi estruturada por 
meio da análise dos processos do ambiente real, pesquisa de imagens de referências de equipamentos, estudo dos mecanismos físico-químicos e 
scripts de integração de comandos com interações e ações em mouse ou joystick. As informações dispostas no computador foram integradas em 
uma engine para geração de comandos e interface para usuário similar ao game, para prover liberdade de testes e compreensão de conceitos e 
demonstração prática utilizando áudio, efeitos de ação e reação, visualização de informações de fenômenos de mecânica de fluidos e transporte 

  de materiais e engenharia de equipamentos.Os testes preliminares realizados na disciplina de Arranjos de Produção II, com 16 alunos, 
demonstraram resultados satisfatórios com 95% dos usuários considerando ótimo ambiente de aprendizagem e 100% revelando que utilizaria o 
produto para estudos e testes de simulação para ampliar o conhecimento de equipamentos e processos, além de revelarem vantagens na 

  capacidade de detalhamento de sistemas de produção que não conheciam no ambiente de sala de aula.O simulador apresentou vantagens 
para capacitação e treinamento na área de engenharia, além de ter o potencial de uso como ferramenta didática no ensino de diferentes áreas de 
engenharia que requerem a imersão no ambiente industrial como a engenharia química, civil mecânica e produção. A integração de dados 
técnicos e científicos associados às ações simuladas por meio da navegação imersiva no ambiente 3D proporciona a liberdade de exploração de 
informações e visão analítica do aluno com a tecnologia RV e demonstra potencial para ampliação da compreensão de sistemas complexos de 
engenharia na formação acadêmica e profissional.
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RESUMO
A região de Boa Vista - PB responde por mais de 80% da produção brasileira de bentonitas sódicas. As diferentes camadas e tipos geológicos – 
tecnológicos destas argilas existentes na região e em outros distritos do Estado da Paraíba implicam diferentes produtos para diferentes usos 
industriais e comerciais. As diferentes minas em atividade extrativa focaram a extração nos tipos naturais tecnológicos com maior capacidade de 
intercambio catiônico e maior inchamento no ensaio de inchamento de Foster. A intensidade da lavra nesses tipos compromete a vida útil das 
minas em ativo. Alternativa atraente é caracterizar e desenvolver os processos de beneficiamento nas camadas de argilas mais abundantes e cuja 
extração, até hoje, foi mínima se não nula. Esse é o caso das argilas esmectíticas verde lodo, camada fisicamente localizada em posição inferior ao 
resto das camadas mais lavradas, porém presente em quase todas as minas em quantidades muito maiores as de todas os outros tipos natural-
tecnológicos. O presente projeto se propõe estudar e avaliar as argilas do tipo verde lodo e suas aplicações na indústria do petróleo, otimizar os 
métodos de amostragem e de preparação de amostras para sua avaliação em laboratório. Para conseguir isso, serão aplicados os seguintes 
ensaios e métodos de laboratório: DRX – Difração de raios X, CTC – capacidade de troca catiônica, CT – Troca de cátions, Análises térmicas 
(ATD/ATG), FRX – Espectroscopia de fluorescência de raios X, IR – Espectroscopia na região do infravermelho, Microscopia estereoscópica e 
eletrônica de varredura, Ensaios de Inchamento de Foster, Viscosidade Fann e Densidade aparente. Os resultados desses ensaios serão 
interpretados com base nas experiências do Laboratório de Não Metálicos “Pérsio de Sousa e Santos” do PMT-EPUSP Depto. Engenharia 
Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O projeto deve contribuir a prolongar a vida útil das minas de 
bentonitas em ativo hoje e também a diversificar a produção de bentonitas para outros usos como sua aplicação na pelotização de minério de 
ferro, e outros usos. O atual sistema de mineração de bentonitas brasileiras se concentra na produção lucrativa de uns poucos tipos naturais 
tecnológicos, e o presente projeto deve colaborar a diversificar essa importante fonte de materiais primas e empregos.
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RESUMO
Os estudos de modelagem são de grande relevância na investigação e prospecção de petróleo. Um dos processos de investigação do meio 
geológico é o da utilização de um modelo viscoelástico (Modelo de Maxwell, Burger etc) na implementação numérica da equação da onda e assim 
obter informações de subsuperfície (sismogramas etc). Uma das vantagens de usar esses modelos é que eles incorporam a atenuação do meio 
neste processo de modelagem. Nosso trabalho consiste em utilizar um modelo viscoelástico mais realístico (Burger) e dessa forma recuperar 
informações do meio o mais fiel possível. Inicialmente foi implementado o Modelo de Maxwell para estudos e testes de algoritmo. 
Posteriormente foi validada uma nova metodologia de implementação de modelos viscoelásticos na modelagem sísmica. Aplicou-se essa nova 
metodologia, a um modelo geológico complexo, utilizando o Modelo Viscoelástico de Burger e os resultados estão de acordo com a teoria 

  prevista. A inveslgação de um meio sobre o qual se quer obter informação é realizada por meio de uma perturbação (uma onda gerada 
artificialmente) e então verifica-se como o meio reagiu a essa perturbação. Essa análise do comportamento do meio pode ser por intermédio do 
campo de velocidades, do tensor das tensões e das deformações, do traço sísmico etc. No processo de modelagem através de modelos elásticos e 

  viscoeláslcos, as equações consltulvas e dinâmicas do meio é que exercem uma grande importância. O modelo inicial para teste foi o de 
  Maxwell (onda P) e foi implementado como se segue: •Construção do processo de modelagem do meio e a implementação do algoritmo de 

    diferença finita de marcha no tempo (equação do movimento em 2D);•A validação do Método de Inserção Direta – MID.• A ullização do 
 MID na implementação do Modelo de Burger na modelagem viscoeláslca. Os testes de implementação de modelagem numérica e algoritmo 

mostraram-se satisfatórios. Apresentam-se alguns snapshots e sismogramas em tempo. O modelo geológico usado foi o modelo de duas camadas 
 separadas por interface horizontal.Como exemplo numérico de comparação entre as duas metodologias, tem-se os dados de valores máximos e 

mínimos de amplitude dos sismogramas. Variáveis de Memória - VM: Valor máximo (8,512667 x 104 Pa), Valor mínimo (-)6,013875 x 104 Pa). 
MID: Valor máximo (9,614372 x 104 Pa), Valor mínimo (-)6,782262 x 104 Pa). A diferença entre os erros percentuais (VM e MID) para os máximos 

 de amplitude é de 1,4%  e para os mínimos de amplitude é de 0,02 %.Na aplicação do MID ullizou-se o Modelo de Burger e o modelo geológico 
   com armadilha anlclina l.Os sismogramas foram gerados através do MID, para os meios eláslco e viscoeláslco, respeclvamente. Coararam-

se sismogramas em tempo, do modelo geológico de duas camadas e os resultados mostraram-se compatíveis com a teoria existente. O método 
de inserção direta (MID) incorpora o σkl(t), no passo de tempo do algoritmo, como uma informação de estado de tensão do meio geológico no 
tempo. O algoritmo da metodologia MID levou três segundos a menos para gerar os mesmos sismogramas. Posteriormente, implementou-se o 
Modelo de Burger com o MID, pois ela implementa mais facilmente os modelos viscoelásticos no processo de modelagem sísmicas e aplicou-se a 
um trapa anticlinal típica de acúmulo de hidrocarbonetos. Os resultados mostraram-se satisfatórios e verificou-se que o efeito da atenuação 
apresenta-se mais forte, principalmente nos refletores mais profundos. A metodologia MID apresenta-se como uma contribuição no processo de 
modelagem sísmica e dessa forma, pode ser usada na implementação de outros modelos viscoelásticos que ainda não foram testados. Este 
trabalho de tese contribui para geração de resultados mais próximos da realidade e também como mais um método a ser usado na modelagem 
sísmica.
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RESUMO
A chegada da tecnologia trouxe mudanças consideráveis no comportamento da sociedade. É corriqueiro perceber nos locais públicos, nas escolas 
e no ambiente de trabalho, pessoas utilizando recursos que até pouco tempo eram privilégio de poucos. Atualmente, são utilizados os editores de 
texto que são capazes de construir gráficos, resolver integrais e derivadas, inserir figuras, criar tabelas e, a qualidade do trabalho depende apenas 
das habilidades do usuário, diante dos recursos que atualmente se dispoe; há poucas dificuldades para a obtenção de um trabalho de alta 

 qualidade. Na área da educação, as novas tecnologias avançaram significalvamente, causando, em uma parcela dos profissionais dessa área, um 
sentimento dual: de um lado as novidades resultantes das novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) são atrativas e sedutoras como 
estratégias para o ensino das mais variadas disciplinas e, do outro lado, a insegurança dos docentes serem substituídos pelos recursos 

 tecnológicos. O ensino da Física, parlcularmente, devido à diversidade e possibilidade de experimentação, possibilita ao docente a oportunidade 
de experimentar diferentes estratégias de ensino. São possíveis aulas teóricas e experimentais, a utilização das histórias em quadrinhos, do 

 cinema e de programas de simulação. Nesse úllmo pontoo foco deste trabalho é posto, buscando nas simulações computacionais uma 
estratégia viável para o ensino de conteúdos físicos nos anos iniciais dos cursos de engenharia. Dessa forma, mediante a utilização de softwares 
que representam fenômenos naturais, analisou-se o processo de evolução conceitual de futuros engenheiros baseados no Modelo de Toulmin, 

 onde se observa as alterações de seus padrões argumentalvos quando do processo de ensino envolvendo tal recurso computacional. Através da 
análise das falas dos estudantes, gravadas em vídeo durante a aplicação do projeto, verificou-se que a experiência compartilhada pelos discentes 
do primeiro ano de engenharia, em suas aulas de Física Téorica e Experimental, trouxe elementos que possibilitaram inferir acerca da positividade 
da utilização de uma situação–problema gerada a partir de uma simulação computacional, que desafie o estudante a raciocinar, formular 

 hipóteses e elaborar argumentações coerentes. O modelo argumentalvo de Toulmin, apesar de suas limitaçõe possibilitou constatar a mudança 
de um padrão argumentativo para outro com mais coerência, mediante a inserção de uma estrutura de apoio adequada e contextualizada. Neste 
ponto, salienta-se a importância do papel do professor nesse processo, que através de sua mediação entre as formações hipotéticas e 
argumentativas de seus discentes, colaborou na existência de um ambiente intelectualmente ativo para a construção do novo modelo explicativo, 
sendo possível o desenvolvimento de diversas características da atividade científica, como o levantamento de hipóteses, deduções e induções, 

 uso de analogias, comunicação com a comunidade, troca de informações e construção de um modelo coerente com os dados propostos. 
Portanto, as novas tecnologias, aliadas à coerentes intervenções docentes, além de roteiros de estudos previamente elaborados com base nos 
softwares utilizados, contribuíram para a promoção de um ambiente frutífero e propício ao processo de ensino/aprendizagem. A utilização das 
TIC obteve aceitação por parte dos alunos, sendo que a maior parte deles acessou, espontaneamente, em suas residências, as páginas dos 

 simuladores recomendadas em sala de aula, aprofundando os temas disculdos.Dessa forma, salientamos que o professor, no contexto atual, 
deve ser reflexivo, criativo e aberto a tais tecnologias. É importante atualizar as metodologias de ensino e adequar-se às novas mídias que 
permeiam nossas vidas. A busca de práticas pedagógicas que objetivem um melhor aprendizado do aluno e que aproximem os jovens estudantes 
da vida escolar, devem ser aspirações de todas as áreas do conhecimento.
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RESUMO
Os sais fosfatos de cálcio variam de acordo com a razão Ca/P, entre 2,0 e 0,5. A Hidroxiapatita (HAP) possui a razão de 1,67, sendo a mais estável 
e menos solúvel dos fosfatos. Este fosfato que é uma cerâmica possui diversas aplicações como: catalisador; despoluente; material biomédico; 
veículo medicamentoso, entre outros. A diversidade de aplicações só é possível pelas das variações na proporção Ca/P que causam alterações na 

 rede cristalina e pelo método de síntese com os seus cuidados que interferem fortemente nos resultados.Todas as aplicações da HAP são 
possíveis pelos seus arranjos atômicos, que variam de acordo com a forma da síntese. As propriedades da HAP e a reatividade de sua superfície 
são fortemente dependentes das condições de síntese empregadas, o que determina sua composição e microestrutura. Os valores de pH 
reacionais, a temperatura e a pureza dos reagentes de partida, e o método de síntese dos pós de HAP, a cristalinidade, a morfologia dos pós e o 
tamanho ou a área das partículas, afetarão efetivamente as suas aplicações. Um método de síntese que apresenta muitas vantagens é o método 
sol-gel, pois utiliza temperaturas de síntese mais baixas e permite o controle de todas as etapas da reação. Objetivou-es sintetizar hidroxiapatita 

 de alta performance a parlr de fontes de cálcio de origem biológica pelo método sol-gel.  A síntese da HAP foi realizada com a execução das 
  seguintes etapas:1 - Tratamento das fontes de cálcio de origem biológicaForam escolhidos como fontes de cálcio para essa pesquisa a concha 

 rosa e a casca do ovo da galinha. A fim de preparar a matéria prima aos procedimentos laboratoriais, os seguintes tratamentos �sicos foram 
realizados: procedeu-se a lavagem com detergente para retirar qualquer resíduo aderido à superfície das conchas e das cascas dos ovos, que, 

 subsequentemente, foram secas em temperatura ambiente. Após a secagem o material foi macerado e posteriormente calcinado. 2- Síntese das 
Hidroxiapatitas para a obtenção da HAP foi utilizado a rota úmida, que consiste na reação de uma solução de hidróxido de cálcio proveniente da 
casca do ovo ou da concha, com uma solução de ácido fosfórico, que foi gotejada sob aquecimento com o controle de pH, realizado através da 

 adição de hidróxido de amônia.Após a reação os produtos foram filtrados, secos em estufa e calcinados em forno mufla para a obtenção das 
  HAP As amostras foram caracterizadas por três métodos de análise: Difração de Raios X (DRX), que foi realizada para obter a caracterização 

cristalográfica de sólidos, obtendo informações a cerca da orientação, tensões e estado policristalino dos materiais; Microscopia Eletrônica de 
Varredura (MEV), objetivando a caracterização da morfologia das partículas e o método de Brunauer, Emmett e Teller (B.E.T), que descreve a 
adsorção física de moléculas de gás sobre uma superfície sólida e serve como base para a determinação da área superficial específica de um 

 material.A Difração de Raios X confirmou a obtenção da HAP como fase cristalográfica presente em todas as amostras sintelzadas, as 
micrografias demonstraram que os pós obtidos apresentam partículas finamente divididas e as áreas BET calculadas, encontram-se dentro dos 

 valores médios deste lpo de fosfato. Os resultados deste estudo revelaram que, com o uso das condições de reacionais descritas, foi possível 
obter hidroxiapatita pura sob a forma de partículas finas que formam aglomerados dispersos e uniformes.
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RESUMO
A violência se constitui em um dos problemas mais graves enfrentados pelas sociedades contemporâneas, afetando todos os espaços de 
socialização das pessoas. Em qualquer desses segmentos a falta de segurança tem maior ou menor repercussão.  No Brasil, esse problema tem se 
intensificado, cada vez mais, nas escolas pertencentes às classes menos favorecidas, pois a sua estrutura física e o seu entorno tornam o lugar 
mais vulnerável afligindo os educadores, alunos e seus familiares. Há então um grande desafio em enfrentar a violência no ambiente das escolas, 
passando, principalmente, pelo entendimento das suas partes mais críticas e pela avaliação do risco intrínseco. Baseado nesse fato, este estudo 
apresenta um caso clássico para Análise de Criticidade, onde as partes de um sistema (escola pública) devem ser avaliadas segundo a função do 
todo. A análise é efetuada por intermédio de um procedimento desenvolvido em uma dissertação de mestrado do Instituto Militar de Engenharia 
(IME), aplicado em uma escola da rede municipal da cidade do Rio de Janeiro. Pretende-se, desta forma, definir um cenário sobre as partes mais 
críticas quanto à segurança, viabilizando a eficiência na alocação de recursos, a definição de procedimentos e a estruturação de estratégias para 
mitigar possíveis problemas de segurança pessoal e patrimonial. A escola é detalhada em partes físico-funcionais e representada por um diagrama 
hierarquizado. Cada parte do sistema é avaliada pelo Índice de Risco (IR) que é composto por três fatores, a saber: severidade da falha, 
probabilidade de falhar e probabilidade de detectar a falha. Os dados para cálculo do IR das partes do sistema foram obtidos pela aplicação de 
questionários aos funcionários da escola. Após a implementação do procedimento obteve-se que o subsistema mais crítico é Cercanias, com IR 
igual a 720, considerando 1 o valor menos crítico e 1000 o mais crítico, impactado pelas partes Muros e Estacionamento. A segunda parte 
identificada como a mais crítica, quanto ao quesito segurança, foi a área administrativa, com IR igual a 392, em torno de 54% do risco de 
Cercanias.
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RESUMO
O gerenciamento de projetos encontra-se fortemente difundido no meio empresarial. Os projetos com as mais diversas finalidades apresentam 
variados níveis de complexidade; e a percepção das organizações é que projetos não gerenciados adequadamente geram prejuízos, quer pela 
entrega de um produto de má qualidade, quer pela não entrega do produto dentro do prazo estabelecido, e custos conforme orçados. Há mais de 
quarenta anos o Project Management Institute - PMI atua como incentivador do desenvolvimento das melhores práticas para a gestão de 
Projetos. Para o PMI, gerenciar um projeto, nada mais é do que aplicar técnicas e habilidades, com o intuito de controlar e mensurar o 
andamento do mesmo de maneira adequada. Por outro lado, a metodologia PRINCE2 – Project In a Controlled Enviromment foca-se no Caso de 
Negócio, do início ao fim do projeto; ou seja, nas descrições e justificativas que sustentam o desenvolvimento do projeto, tornando-o mais flexível 
e adaptável novo projeto. Obviamente isto não pode ser encarado como o único requisito para o sucesso do projeto. Focar-se no caso de 
negócio, torna inerente o conceito de qualidade, pois se conhece previamente quais os resultados esperados. O estudo apresenta uma correlação 
entre os diferentes conceitos e práticas do PMBOK-PMI e do PRINCE2, e descreve de maneira sucinta um comparativo entre as duas práticas. O 
PRINCE2 é uma metodologia genérica, ou seja, pode ser aplicada a projetos das mais variadas: escalas, tipos, organizações e cultura. Ele separa 
aspectos de gerenciamento dos aspectos específicos do desenvolvimento. O PRINCE2 apresenta quatro elementos integrados: Princípios - as boas 
práticas que determinam como o projeto está sendo gerenciado; Temas - os aspectos críticos do gerenciamento que devem ser mantidos 
paralelamente; Processos - os passos que devem ser seguidos durante o ciclo de desenvolvimento do projeto; Ambiente - como o projeto reage e 
se adapta ao seu ambiente. Diferenciando o PRINCE2 do PMBOK-PMI salienta-se que o primeiro apresenta uma abordagem estruturada, com 
processos, papéis bem definidos; enquanto o segundo é uma base de conhecimentos e boas práticas. Outras diferenças entre as metodologias 
são: um projeto PRINCE2 é fortemente focado no produto; o PRINCE2 procura contemplar tanto a solução técnica como o processo de 
gerenciamento do projeto; o PRICE2 estabelece a divisão do projeto em estágios, e todo o desenvolvimento é focado no Caso de Negócio; o 
PRINCE2 propõe um plano de tratamento das exceções, e a criação do Comitê do Projeto para representar os principais stakeholders, enquanto o 
PMBOK sugere o Project Sponsor (patrocinador), de uma forma mais genérica; o PMBOK se preocupa muito com a qualidade do produto, mas por 
ser mais focado em projetos que entregam produtos físicos, se torna de mais difícil aplicação, para avaliar a qualidade de produtos abstratos, 
enquanto o PRINCE2 propõe um mecanismo bastante simples e genérico para isso, guiado pela Descrição do Produto. Ao se estudar mais 
detalhadamente a metodologia PRINCE2, foi possível observar que ela tenta separar as atividades gerais de gerenciamento, da atividade 
específica de controle de progresso. Em particular, a metodologia PRINCE2 se adapta bem aos projetos de produtos não físicos (serviços); devido 
ao seu foco no produto em si, no Caso de Negócio e nos benefícios que isto pode trazer para a organização; facilitando muito a verificação dos 
quesitos de qualidade. A pesquisa aponta a possibilidade de redução dos prejuízos para as organizações, uma vez que o PRINCE2 disponibiliza 
mecanismos para a identificação de falhas de projeto. Ou ainda, se o projeto perdeu irremediavelmente seu alinhamento com o Caso de Negócio, 
e não mais entregará os benefícios previstos pela organização; o projeto pode ser encerrado, evitando-se o desperdício de recursos a serem 
alocados em projetos fadados ao fracasso.
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RESUMO
Esta pesquisa tem o objetivo de realizar ensaio de tração em tela trançada de fibras de sisal (Agave sisalana) e na tela entrelaçada de fibras de 
fibra de vidro para averiguar suas propriedades mecânicas e explanar as vantagens e desvantagens, de cada um dos materiais, através dos 
resultados obtidos. Para tal foi efetuado no laboratório do Instituto Militar de Engenharia, procedimentos experimentais para verificação das 
propriedades mecânicas desses materiais. A tela de sisal procede de uma fábrica do Estado da Bahia na cidade de Riachão do Jacuipe e é 
produzida por fibras de sisal in natura torcidas e fiadas já à tela de fibra de vidro de uma indústria de São Paulo, na cidade de Monte Claro, é 
tramada por fibras fabricadas com fragmentos de vidros e óxidos inorgânicos. Os corpos de provas ensaiados foram cortados manualmente 
conforme requisito de normas ASTM e o ensaio de tração foi executado na máquina universal de ensaios marca Emic DL 10.000, capacidade 
100KN. Os ensaios foram realizados em três corpos de prova provindo da tela de sisal e na mesma quantidade da tela de fibra de vidro. Através 
dos resultados obtidos e da análise do gráfico da curva tensão deformação de cada corpo de prova, foi possível averiguar que a diferente 
geometria de tal curva para os provetes, da tela de sisal são devidas a heterogeneidade química das fibras de sisal, e imperfeições no corte do 
material que provavelmente lhe provocaram deformação plástica, os valores médios das propriedades da tela de sisal encontrados foram, 
resistência à tração 865,66 MPa, alongamento 25,21 % e módulo de elasticidade de 2.765.381 GPa. Já a tela de fibra de vidro por ser um material 
manufaturado e passar por um controle de qualidade na sua fabricação possui maior regularidade na sua composição química, a variação no 
resultados dos corpos de prova e na geometria do gráfico da curva tensão deformação se devem a incorreções no corte manual provavelmente 
provocados por tensões realizadas pela tesoura em certos pontos da fibra de vidro, seu resultados médios constatados foram resistência a tração 
8,38 MPa, alongamento 6,69%, módulo de elasticidade 203.102 GPa. Através dos resultados obtidos nesta pesquisa, pode-se concluir que a 
resistência à tração assim como o módulo de elasticidade da tela de fibra de sisal foi superior ao da faixa relatada na literatura das fibras de sisal, 
isto se deve provavelmente há qualidade das fibras utilizadas na sua fabricação e ao rearranjo molecular que as fibras podem ter sofrido durante 
a torção. Em comparação com a tela de fibras de vidro fica evidente que a tela de fibra de sisal apresentou resultados superiores em suas 
propriedades do que tela de fibras de vidro, e por se tratar de um material biodegradável e sua produção ser de suma importância para o 
semiárido do nordeste brasileiro, por todas estas questões é possível afirmar que é viável a permuta em aplicações industriais que utilizam tela de 
fibras de vidro pela tela de fibras de sisal, mas se tais aplicações forem compósitos hidrófobos e tiverem alto risco de incêndio o emprego da tela 
de fibra de vidro é o indicado.
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RESUMO
A Polomarco é uma empresa brasileira fabricante de carrocerias de ônibus e uma das mais importantes no mundo. Na linha de produção da 
empresa localizada em Xerém, são produzidos 80 ônibus por dia. Ali, destaca-se o setor de Acabamento, que é composto por 4 linhas de 

 montagem com 8 postos onde são realizadas diversas tarefas. No setor em questão, a alocação das diferentes tarefas em cada posto de trabalho 
gera diferentes tempos de processamento, mas os ônibus não saem da linha de produção no prazo. Assim, a fim de não parar a linha de 
produção, os colaboradores passam o ônibus para o próximo posto com tarefas pendentes. Com isso, há um acúmulo de atividades atrasadas, 
bem como um número maior de pessoas em um posto. Tal cenário dificulta ainda mais a execução das tarefas, gerando riscos e exposição a 

 acidentes. Assim, este estudo tem por objelvo idenlficar ineficiências no funcionamento da linha de produção atual e propor novos cenários de 
alocação para os postos da linha de montagem de ônibus, a fim de balancear o tempo total de cada posto, com emprego da técnica de Simulação 
a Eventos Discretos. Desta forma, pode-se experimentar e avaliar os resultados de cada hipótese proposta de forma rápida e eficaz, facilitando a 

 tomada de decisão. Neste trabalho, foram realizadas as seguintes etapas: mapeamento do processo de chegada dos ônibus aos postos, por meio 
de um diagrama de ciclo de atividades; utilização de dados reais coletados ao longo de 60 dias para descrever os padrões de chegada e 
atendimento dos ônibus aos postos; construção de um modelo computacional do sistema real, utilizando o software Rockwell Arena; verificação 
e validação do modelo; e, por fim, proposta de melhorias ao processo de alocação de recursos, com base na análise comparativa entre o 

  comportamento do cenário atual e os alternalvos. Com o estudo em tela, foi possível idenlficar os tempos acumulados de cada operação e 
seus tempos de fila. Assim, foi possível visualizar que o posto 7 tem o maior tempo de espera na fila. Esse fato corresponde, exatamente, à 
realidade da fábrica, pois é notória a necessidade de retrabalhos elétricos e mecânicos no local. Também identificou-se que colaboradores do 
posto 6 realizam suas tarefas no posto 5, dado que aquele posto têm o menor tempo de processamento. Assim, os colaboradores, com o fim das 
tarefas dos ônibus nos seus postos, deslocam-se para o posto anterior, transformando sua demanda de empurrada para puxada, o que impacta 

  ainda mais a fila de espera no posto seguinte. Assim, foram criados 3 cenários: transferência de 10 minutos de tarefas do posto 7 para o posto 
6; transferência de 20 minutos de tarefas do posto 7 para o posto 6; e a duplicação da equipe de trabalho do posto, que passou de 6 para 12 
trabalhadores. Para possibilitar a simulação destes cenários, esses valores foram extraídos dos tempos do posto 7 e inseridos no tempo do posto 

  6, enquanto nos demais postos empregou-se a condição Coeteris Paribus.Analisando os resultados obldos, conclui-se que os cenários 
propostos 1 e 2 promovem a redução no tempo de processamento médio para o posto 7. No entanto, comparando-se as quantidades de ônibus 
que entram na linha de montagem com o montante de ônibus que saem da referida linha, constata-se uma queda na produtividade do sistema. 
Isto se justifica em função da transferência de tarefas que impactam diretamente no tempo de processamento e no tempo de espera na fila do 

 posto 6. Já a opção 3 gera um aumento do custo, em função da contratação e manutenção de mais 6 colaboradores, passando a R$ 224.256,82 
por ano. No entanto, verifica-se um aumento na produção, de 137 para 140 ônibus por mês. Tal ganho de 3 carros por mês promove um  ganho 
total anual de R$ 4.840.075,77. Sendo assim, conclui-se que o cenário proposto 3 desponta como opção mais viável, uma vez que gera uma 
melhora no tempo de processamento, no tempo de espera na fila e também resulta em um aumento de produtividade da linha de montagem.
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RESUMO
A empresa ABCD é uma empresa de grande porte do ramo de varejo, com faturamento bruto na ordem de R$ 13 bilhões e, que busca o aumento 
da área de influência na busca por novos mercados de consumo. Sua atuação concentra-se na revenda de eletrodomésticos, eletrônicos e móveis, 

  sob a garanla de entrega sem cobrança de frete. Na empresa em questão, a ocorrência de filas de espera tem sido observada nos centros de 
distribuição durante o atendimento à descarga dos caminhões de entrega a cliente, bem como ao abastecimento de lojas. Em razão do aumento 
do índice de entregas em atraso, cada vez mais produtos retornam dos clientes sem entrega, ou pelos mais variados motivos de devolução, 
ocasionando prejuízos como custos com horas extras pagas às equipes dos caminhões, além do acúmulo de produtos nas docas, o que interfere 

  no andamento de outros processos, tais como recebimento de fornecedores e armazenagem. Constata-se que estas filas podem ser 
observadas de forma destacada durante algumas horas do período da tarde, a saber, das 15 às 18 horas. Neste período, a taxa de atendimento 
das equipes nas docas não é capaz de suprir a demanda exigida, em função da chegada concentrada de caminhões em um curto intervalo de 
tempo. Neste estudo de caso, verificou-se uma quantidade média de 122 caminhões no período em tela, os quais permanecem, na média, 26 
minutos em espera na fila, não adequada à meta da empresa, a saber, 10 minutos de tempo médio. Além disto, o comportamento médio do 

  sistema demonstra que, dos 122 caminhões que chegam, apenas 81 (66%) são atendidos neste horário. Assim, este trabalho visa apresentar o 
estudo do comportamento das filas de atendimento da operação de descarga de caminhões de entrega a clientes e abastecimento de lojas, 
propondo melhorias no processo deste centro de distribuição, por meio da simulação de eventos discretos e da análise dos resultados 
apresentados pelos cenários simulados. Neste estudo, optou-se pelo segundo maior centro de distribuição, localizado no município do Rio de 

  Janeiro, pela facilidade de observação da operação coldiana e pela representalvidade do faturamento das lojas da região atendida. Neste 
trabalho, foram realizadas as seguintes etapas: mapeamento do processo de chegada dos caminhões e de atendimento após o retorno das 
entregas de mercadorias aos clientes e abastecimento das lojas, por meio de um diagrama de ciclo de atividades; utilização de dados reais 
coletados ao longo de 30 dias para descrever os padrões de chegada e atendimento dos caminhões de abastecimento de lojas e entregas a 
clientes; construção de um modelo computacional do sistema real, utilizando o software Rockwell Arena; verificação e validação do modelo; e, 
por fim, proposta de melhorias ao processo de atendimento, com base na análise comparativa entre o comportamento do cenário atual e os 

  alternalvos. Para simulação do sistema de atendimento à descarga dos caminhões de retorno, foram construídos três cenários a parlr do 
modelo computacional: cenário 1, com 5 docas de atendimento (Cenário Atual), cenário 2, com 6 docas de atendimento e cenário 3, dotado de 7 
docas de atendimento. Por meio dos resultados obtidos, pode-se observar que a meta de tempo de espera máximo de 10 minutos foi alcançado 
no cenário proposto 3, cujo tempo médio de espera é de 8,49 minutos. Além disso, a eficiência de atendimento também aumentou dos atuais 

  66% para 85,7% dos caminhões recebidos e atendidos nesta faixa de horário. Como conclusão, tem-se que o resultado apresentado à gerência 
embasou a decisão de se construir duas docas adicionais para serem utilizadas nos momentos de maior demanda, pois nos demais horários as 
docas existentes são capazes de atender os caminhões com excelente nível de eficiência. Como trabalhos futuros, sugere-se a análise da 
manutenção das taxas de eficiência considerando a projeção de crescimento das vendas e a avaliação de sazonalidade, visando garantir o 
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RESUMO
O mineral gipsita é um sulfato de cálcio di-hidratado (CaSO4.2H2O), que tem como característica peculiar a facilidade de desidratação e 
rehidratação. Esse mineral perde 3/4 da água de cristalização durante o processo de calcinação, convertendo-se a um sulfato de cálcio 
hemidratado (CaSO4.1/2H2O),  popularmente conhecido como gesso. Dependendo do processo de produção, o gesso produzido pode ser 
classificado em gesso α (alfa) ou gesso β (beta). O gesso alfa, sendo um produto de melhor qualidade, tem maior valor comercial e é utilizado 
para obtenção de produtos mais nobres, como o gesso ortopédico e o gesso dental. Já no gesso beta, como reflexo da menor complexidade na 
etapa de transformação, resulta em produtos com menor valor. É utilizado na indústria da construção civil, cimenteira e de modelagem. Esse 
trabalho tem por objetivo verificar a influência da adição de diferentes aditivos nas propriedades do gesso α. Procura-se, numa etapa final, um 
modelo cinético capaz de representar os resultados experimentais da desidratação via úmida, obtida em condições ótimas de conversão da 
gipsita e de qualidade do gesso α produzido. O processo de produção gesso α por via úmida compreende, basicamente, as seguintes operações: 
a) Extração da gipsita; b) Moagem da gipsita; c) Calcinação ou Desidratação Térmica: A gipsita é imersa em água destilada para maceração, 
bombeada em um reator fechado e aquecido com camisa de vapor, onde se processa a reação de desidratação, em seguida, após a desidratação 
térmica, a suspensão de gesso é centrifugada e secada. Observou-se que houve uma maior conversão da gipsita em gesso α na adição do ácido 
succínico, verificando assim que os cristais apresentavam melhor formação, resultando em um produto mais homogêneo e menos poroso que os 
demais aditivos utilizados. Obteve-se como resultado na mistura água/gesso uma resistência mecânica e consistência, que possibilitam melhor 
trabalhabilidade. Conclue-se que os aditivos são fundamentais no processo de produção de gesso α em meio aquoso. Sem os quais se formará 
uma suspensão de baixa fluidez, dificultando o escoamento, podendo causar entupimentos da linha, formando um gesso de baixa resistência 
mecânica.
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RESUMO
Residir e trabalhar em regiões periféricas de um afluente com descarte de lixo contaminado a céu aberto, acumulado pela lei de entropia, tende à 
propagação de doenças. Este fato se dá em decorrência de resíduos advindos da putrefação de alimentos, de animais mortos, do despejo de 
esgoto doméstico e industrial, que geram uma alteração no ciclo degradável do ambiente. O estudo de amostras líquidas do rio Capibaribe – 
bairro dos Coelhos e comunidade ribeirinha próxima ao bairro da UR7 – permitirá a identificação de substâncias potenciais danosas à saúde 
humana associadas ao vetor hídrico e, assim, elaborar uma cartilha instrucional consonante à competência leitora dos habitantes daquela região. 
A consequência direta da pesquisa será a prevenção dos males aos quais as comunidades – sujeitos estão expostas. Este trabalho tem por 
finalidade a identificação de contaminantes potenciais e determinação do grau de nocividade associado a doenças em seres humanos. Além disto, 
pretende elaborar uma cartilha adequada à competência leitora desses indivíduos. Serão analisadas amostras de água do rio Capibaribe – bairro 
dos Coelhos e comunidade ribeirinha próxima ao bairro da UR7. Os parâmetros microbiológicos inicialmente estudados para classificação da fonte 
poluidora e os possíveis danos à saúde serão Coliformes totais, E. coli, em conjunto com a verificação do pH; turbidez e cor. Após avaliação destes 
resultados, serão escolhidos os parâmetros físico-químicos que contribuam na classificação da principal fonte poluidora. Na etapa finalizadora 
será realizada entrevista com a população para averiguar a forma como lida com o lixo residencial e sobre a formação escolar desta, contrapondo 
conhecimentos formais adquiridos e competência leitora de fato. Dentre os parâmetros escolhidos para estudo, tanto Coliformes totais como E. 
coli, apresentaram valores cujas concentrações mostraram-se elevadas, em média de acima de 1600 NMP. A densidade de coliformes 
termotolerantes é expressa como NMP por 100mL. De acordo com o CONAMA, o parâmetro de referência de turbidez para água potável é de 
0,08 e os níveis encontrados foram em média de 11,4 para o ponto em UR-7/Várzea e 25,1 par o ponto do Bairro dos Coelhos. Para cor, o valor 
máximo permitido (VMP) para águas superficiais é 15, para os pontos em estudo os valores verificados foram 137 para UR7/Várzea e 21,8 para o 
Bairro dos Coelhos. Os valores elevados confirmam a hipóteses de fonte poluidora típica de esgotos domésticos, configurando portanto uma 
necessidade de orientação à população ribeirinha quanto ao contato com Rio Capibaribe.
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RESUMO
Os sistemas ERP - "Enterprise Resources Planning" ocupam papel de destaque para empresas que necessitam de alto controle sobre seus 
processos, e/ou estão sob forte concorrência. O mercado brasileiro destes sistemas conta com diferentes players que fornecem soluções para 
empresas de todos os tipos. Contudo, existe a demanda de pequenas e médias empresas por soluções personalizadas a um custo mais acessível. É 
neste ponto que se faz necessário o uso de uma solução intermediária. Assim, este artigo tem como objetivo apresentar o ERP Open Source, 
como alternativa capaz de suportar os processos das pequenas e médias empresas, com necessidade de personalização e menor custo. No 
mercado brasileiro, o FGV-EAESP-CIA - Centro de Tecnologia de Informação Aplicada da FGV-São Paulo, realiza anualmente uma pesquisa para 
determinar o uso da TI nas empresas brasileiras. A pesquisa utiliza como indicador o número de teclados instalados em cada empresa: quanto 
mais teclados a empresa possuí, maior é o seu porte. Em 2013, nas empresas pequenas (< 160 teclados), 32% dos ERPs foram fornecidos por 
provedores não líderes de mercado, a maioria deles home made. Nas médias empresas (160-600 teclados), o porcentual de outros provedores 
caiu para 21% e para as grandes empresas (> 600 teclados) caiu para 5%. O termo Open Source criado pela OSI – Open Source Initiative se refere a 
um modelo cujas características principais são: ser distribuído gratuitamente; incluir seu código fonte, para possíveis alterações, sem qualquer 
restrição. A cada dia o Open Source conquista mais mercado, como pode ser visto pelos: Linux, Firefox, Apache, entre muitos outros. Uma 
pesquisa denominada “Annual Future of Open Source Survey” publicada pela North Bridge Venture Partners e Black Duck Software Inc. aponta 
que a qualidade, e a capacidade de melhorar continuamente, são as principais razões para a sua adoção. A colaboração: ou seja, individuais, 
universidades ou empresas é um fato marcante destes sistemas; uma vez que assim, o sistema recebe constantes revisões e inovações de toda 
comunidade, espalhadas pelo mundo, o que contribui para sua constante evolução do em termos de qualidade e abrangência. O OpenERP é um 
sistema ERP completo, construído por uma comunidade mundial de mais de 1.500 colaboradores, e mantido pela OpenERP S.A., que conta com 
mais de 400 parceiros que implantam e fornecem suporte em 70 países, incluindo o Brasil. Para atender as diferentes demandas das empresas, o 
OpenERP possui uma arquitetura totalmente modular, com um repositório de mais de 700 módulos distribuídos nas áreas de: CRM, 
Contabilidade, Ponto de Venda, Projetos, Estoque, Recursos Humanos, Compras, Manufatura, Marketing, Faturamento e Folha de Pagamento. O 
sistema possui ainda o Construtor de Aplicação que permite modelar os módulos de acordo com as necessidades da empresa, por meio de 
ferramentas gráficas: Desenho de Telas, Desenho de Relatórios, Desenho de Fluxos de Trabalho, Desenho de Banco de Dados, entre outras. Assim, 
cada empresa pode introduzir modificações estruturais para torna-lo ainda mais produtivo. Os recursos gráficos são funcionais, e de fácil 
utilização para qualquer usuário. O artigo apresenta uma alternativa de ERPs para as pequenas e médias empresas, com uma resposta às 
necessidades do negócio, sobretudo a um custo mais acessível. A opção pelos sistemas Open Source está mais relacionada a questões 
estratégicas do negócio, do que financeiras ou técnicas. Contudo, recomenda-se um estudo minucioso das necessidades, frente às opções 
disponíveis no mercado. Recomenda-se ainda atenção especial à disponibilidade recursos humanos habilitados na manutenção e continuidade e 
suporte técnico, e que seja levado em consideração o fato do sistema apesar de gratuito, se necessitar de alto grau de customização pode 
apresentar custo final superior ao de um sistema proprietário.
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RESUMO
As políticas públicas de transportes surgem por serem de extrema importância em praticamente todos os aspectos da vida de uma comunidade e 
um grande componente da economia. Porém, a sua viabilidade não está condicionada apenas a aspectos técnicos afetos aos problemas de 
engenharia ou de viabilidade econômica, pois existem outros componentes que contribuem para a decisão do agente público em agir ou não agir. 
O fracasso na implantação de projetos de transportes viáveis, técnica e economicamente, comumente pode ser creditado ao desconhecimento 
desses componentes externos ao ambiente da engenharia. Um deles ocorre na arena de disputas e negociações entre atores. O trabalho se 
propõe a contribuir para dotar a área de engenharia de arcabouço teórico/metodológico para a viabilização política de projetos de transportes 
em complemento à fundamentação técnica e econômica. Assim foi desenvolvida uma metodologia para o planejamento de um plano de ação de 
advocacy em projetos de transporte que possibilita direcionar a ação de atores no intuito de influenciar o decisor em agir. A base teórica está no 
modelo do Ciclo de Política Pública, onde são definidos os momentos de tomada da decisão; na Análise dos Stakeholders, que possibilita 
identificar quais atores devem ser considerados no processo e, por fim, na Advocacy, ações e recursos que possibilitam o convencimento do 
tomador de decisão. A primeira etapa do trabalho foi o um levantamento para identificar os elementos constituintes de um plano de advocacy, 
depois hierarquizá-los através de um questionário respondido por gestores de projetos de transportes. Um terceiro passo do método foi 
identificar os atores interessados no objeto da advocacy, quem são, quais seus papeis, seus objetivos e seus poderes de influência. Para identificar 
os poderes dos atores foi desenvolvida uma escala com cinco níveis e o resultado disponibilizados em uma matriz quadrada “nxn”, onde “n” é o 
número de stakeholders identificados. O objetivo dessa matriz de poder de influência é facilitar a identificação das possíveis coalizões de atores 
para executar o plano de advocacy, como também identificar os atores com potencialidade de risco em relação ao projeto. Tal visualização é feita 
através de gráfico tipo radar. O produto, resultado da aplicação da metodologia proposta, foi comparado com um projeto de transporte já 
implantado e demonstrou possuir, nesse estudo de caso, boa previsibilidade para ser utilizado. Ele previu 100% das dificuldades encontradas, 
100% das ações a serem desenvolvidas para vencer tais dificuldades e 80% dos recursos empregados nessas ações. Em uma nova utilização do 
método, ele foi testado com resultados semelhantes no processo legislativo para a aprovação da Lei 11.705/2008, conhecida por Lei Seca.
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RESUMO
Essa pesquisa propõe o desenvolvimento de modelo de simulação a eventos discretos com o objetivo de solucionar o problema da alocação dos 
recursos de verificação em um terminal portuário, incluindo a análise da logística necessária para consecução da atividade, a fim de diminuir o 
custo de inspeção por meio da verificação de diferentes cenários de investimentos. O estudo foi desenvolvido em parceria com uma empresa 
especializada em análises físicas e químicas, verificação qualitativa e quantitativa, inspeção de embarque e desembarque de produtos em tanques 
de bordo, terra, linhas e caminhões. A pesquisa foi norteada em três linhas de conhecimento do curso de engenharia de produção: simulação da 
produção, logística e distribuição e tópicos especiais em logística. Para o desenvolvimento do trabalho foi necessário seguir a seguinte 
metodologia: levantamento do referencial teórico focando a logística portuária e simulação em sistemas produtivos, revisão bibliográfica sobre 
estudos que tratem de logística e inspeção portuária, além de simulação nesse ambiente, mapeamento dos processos referentes à operação 
logística para inspeção, formulação do modelo conceitual do sistema, elaboração do modelo computacional, verificação e validação do modelo, 
experimentação com cenários alternativos e análise técnico-econômica dos resultados. Como resultado prático para os alunos destaca-se, 
principalmente, a possibilidade de estarem a frente de um problema real permitindo associar os preceitos teóricos da logística e da simulação, em 
um ambiente empresarial competitivo, com a necessidade de tomada de decisão, no que tange à alocação de recursos visando a maximização do 
nível de serviço ao cliente. Com base nesses dados resultantes da simulação foi possível chegar ao modelo computacional das etapas “antes” e 
“durante” o processo de inspeção e extrair dele algumas métricas de desempenho, onde se notou que a atual operação de inspeção está bem 
estruturada não gerando filas nas entradas dos processos, sendo a alocação dos recursos para a realização do serviço considerada satisfatória 
tanto na simulação do cenário real quanto nos Cenários Alternativos Propostos 1 e 2, que suportaram, sem gerar considerável tempo de espera, 
projeções de aumento na demanda entre 100% e 200%, respectivamente. Com isso se conclui que a operação de inspeção sob análise está bem 
organizada, não disponibilizando margens para melhorias na alocação dos recursos e, consequentemente, para redução do tempo.
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RESUMO
A reestruturação do setor elétrico teve, dentre outros fatores como o tecnológico, o grande facilitador para a introdução da competitividade na 
indústria de geração elétrica, com a transmissão e a distribuição, ainda, reguladas. Duas atividades foram criadas para operacionalizar o novo 
mercado de energia elétrica: o mercado spot com a missão de internalizar o preço da energia colocada no mercado e o operador do sistema com 
a finalidade de gerenciar os fluxos elétricos. No entanto, a incompatibilidade tecnológica entre o mercado competitivo de geração elétrica e o 
monopólio de transmissão torna ineficiente a dinâmica operacional entre essas atividades em decorrência da tecnologia da transmissão 
concentrar no congestionamento o despacho ótimo, não levando em consideração a topologia da rede. Com o modelo bloqueando a energia 
elétrica, por ventura, mais barata, dando poder de mercado aos geradores mais caros, por estarem mais próximos dos consumidores, em 
consequência da SKL. Diante dessa incompatibilidade, este trabalho propõe a substituição do modelo de fluxo atual, por um modelo que permita 
o seu gerenciamento e torne eficaz a dinâmica do mercado spot e possibilita ao operador do sistema delinear o fluxo elétrico do gerador 
escolhido pelo caminho de melhor rendimento. Para esse fim, foi desenvolvido um algoritmo com objetivo de representar a topologia da rede, 
com as conexões representadas por parâmetros de rendimento, com a resolução do modelo alocando a energia do gerador às demandas que 
geram maiores surplus e/ou menores perdas do sinal elétrico. Percebe-se nessa possibilidade de busca do caminho de melhor rendimento para a 
circulação do fluxo elétrico, a eficiência estrutural do monopólio de transmissão, ou seja, o monopólio com foco na minimização dos custos no 
transporte da energia conduz o mercado de energia elétrica a Eficiência de Pareto.
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RESUMO
Problemas de distribuição aparecem em uma série de serviços de transportes urbanos destacando-se a coleta de lixo, entrega/recepção bancária, 
desova de mercadorias no comércio e operações de frete. Apesar de necessário, o transporte urbano deve ser bem planejado para não ser 
causador de dificuldades para mobilidade nas cidades. O planejamento adequado permite diminuir, por exemplo, o custo logístico durante a 
distribuição urbana e reduzir os custos ambientais associados à movimentação de veículos. Então, nesse contexto, insere-se esse trabalho que 
apresenta um estudo sobre redes de transporte, utilizando a Teoria de Grafos como fundamento básico, onde são abordados conceitos para 
tomada de decisão para escolha da melhor rota, pela minimização do atributo distância, e a estruturação de uma rede mínima de atendimento 
aos clientes. Estudou-se, especificamente, o transporte de carga pelo modo rodoviário, que tem como principal vantagem a sua flexibilidade 
operacional, permitindo o serviço de entrega porta a porta. Adotou-se, como aplicação, um estudo de caso em uma empresa do ramo da moda, 
atuante no varejo mundial. Para se atingir o objetivo adotou-se a seguinte metodologia: levantamento do referencial teórico para conceituação 
sobre logística, transportes, redes e distribuição física; revisão bibliográfica sobre os estudos com aplicação da Teoria de Grafos, especificamente 
sobre técnicas para estruturação de árvore geradora mínima e identificação de caminho mínimo; estudo de caso com levantamento da rede a ser 
estudada e aplicação das técnicas para avaliação de caminho mínimo e estruturação de rede mínima. Para o estudo de caso utilizou-se uma rede 
de transporte onde os pontos de origem e de destino representam o mesmo local, isto é, onde se dará a saída do caminhão carregado do Centro 
de Distribuição (CD) e o seu retorno após a descarga. Os nós representados no grafo caracterizam quinze lojas agrupadas, totalizando oito nós, 
exceto o nó de origem/destino. As ligações entre nós, representadas no grafo por linhas, são os arcos, ou seja, rotas pelas quais o caminhão irá 
passar para chegar aos nós (grupos de lojas). Os valores associados a cada arco (impedâncias) representam as distâncias de cada par de nós. Para 
estudo da rede mínima utilizou-se o algoritmo de Kruskal e na definição do caminho mínimo aplicou-se o algoritmo de Dijkstra. No primeiro 
algoritmo identificou-se que para um atendimento otimizado existiam duas rotas partindo do CD: uma com 93 km e outra com 115 km. No 
segundo algoritmo encontrou-se uma rota mínima, da origem ao destino (CD), com 104 km. Cabe ressaltar que durante a pesquisa junto à 
empresa do estudo de caso para estruturação da rede de distribuição constatou-se a dificuldade deles na seleção da melhor rota pelo setor de 
logística e distribuição, devido, principalmente, à terceirização do serviço, fazendo com que a atividade seja desempenhada, muitas vezes, de 
forma intuitiva, ou seja, sem que haja um estudo que seja capaz de oferecer parâmetros necessários para análise.  A simplicidade na aplicação de 
técnicas da Teoria de Grafos em problemas de mobilidade denota que as empresas não investem em mais tecnologia mais por desconhecimento 
que pelo seu custo, caracterizando a importância da formação do engenheiro de produção para a sociedade.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo automatizar um Difratômetro de Raios-X de modelo HZG 4/C para cristalografia de materiais com aplicações 
em diversos campos do conhecimento, mais particularmente na Engenharia e Ciências de Materiais e Física. Com este objetivo, foi realizado um 
estudo do funcionamento de seus componentes elétricos e mecânicos para viabilizar a modernização do equipamento e desenvolvimento de 
futuras análises cristalográficas. São apresentadas todas as partes do controle eletrônico e do hardware para a movimentação do gioniômetro do 
difratometro que foram identificadas e desenvolvidas neste trabalho:  a) Motor de 5 Fases IPS  - Um motor de passos de posicionamento 
incremental do tipo IPS 5 permite um completo controle digital do goniômetro. O motor é composto de um rotor dentado e um sistema estator 
de 24 dentes cada. Cinco sistemas de estatores sucessivos são arranjados um atrás do outro. Uma seleção especial de eletrônicos (ASE) é 
requerida para operação do motor, gerando os pulsos necessários. No goniômetro, o motor é operado com uma seleção “dois-três-dois”, ou seja, 
dois e três sistemas do estator são alternadamente excitados. Os sistemas do estatores são excitados por chaves energizadas semicondutoras que 
são alojadas no ASE. As chaves energizadas são controladas por um controle de pulsos. A frequência do controle de pulsos é proporcional a 
velocidade do motor e, assim, a medição da velocidade do goniômetro. Com essa seleção, o eixo do motor executa uma revolução de 1.5° por 
passo, que é igual a um deslocamento do eixo 2θ em 0.001°, a menor variação possível. Para o controle manual, o goniômetro é composto de um 
potenciômetro e botões liga/desliga individuais. A fim de atingir um deslocamento suave do motor em todas as faixas de velocidades um 
amortecedor de pulsos foi incorporado na seção de controle. Deste modo, uma diminuição da vibração do eixo do motor é obtida. Embora com a 
seleção de pulso duplo a seleção “dois-três-dois” permanece em vigor, o motor pode ser parado apenas a cada segundo passo. Assim, o mínimo 
movimento do eixo 2θ é 0.002°. A seleção do pulso duplo do motor deve ser usada desde que isso garanta um deslocamento mais suave e uma 
redução do desgaste, porém pode reduzir um pouco a acurácia do goniômetro; b) Embreagens Magnéticas Maku - O bloco de acionamento do 
motor aciona tanto do eixo 2θ quanto do w. O acoplamento do acionador do motor com cada eixo sofre efeito de embreagens magnéticas do 
tipo Maku 6000. A voltagem de 24 V e a corrente de 75 mA de suprimento das embreagens são derivadas da seção de controle; c) Potenciômetro 
manual e botões frontais - O potenciômetro manual eletrônico é um grupo de transdutor eletrônico que está localizado ambos na seção de 
controle e no goniômetro. É usado para rápidos posicionamentos grosseiros dos eixos do goniômetro. Na virada horária, o eixo do goniômetro 
está se movendo na direção de aumentar ângulos positivos, enquanto na virada anti-horária causa o movimento do eixo no aumento de ângulos 
negativos. É possível alcançar uma velocidade angular máxima do eixo 2θ por volta de 200°/min; d) Chaves limitadoras - Duas microchaves são 
localizadas abaixo da coluna que carrega o sistema de diafragma de entrada.  Elas servem como chaves limitadoras que são atuadas via 
interruptor indutivo. Os interruptores indutivos podem ser ajustados numa ranhura do círculo graduado do 2θ. A chave superior, junto com o 
interruptor indutivo superior, responde para a direção de avanço (>) de movimento, e na chave inferior, em combinação com o interruptor 
indutivo inferior, responde para a direção de retorno (<) do movimento. No acionamento de uma das chaves limitadoras, o controle do 
goniômetro é somente possível na direção oposta do movimento antes que a chave seja solta novamente. Este trabalho permitiu desenvolver o 
esquema eletrônico de controle da movimentação dos motores e dos eixos do goniômetro do difratometro modelo HZG 4/C para cristalografia de 
materiais.
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RESUMO
O projeto SAE AeroDesign é um desafio lançado aos estudantes de Engenharia que tem como principal objetivo propiciar a difusão e o 
intercâmbio de técnicas e conhecimentos de Engenharia Aeronáutica entre estudantes e futuros profissionais da engenharia da mobilidade, 
através de aplicações práticas e da competição entre equipes. Ao participar do projeto SAE AeroDesign, o aluno se envolve com um caso real de 
desenvolvimento de projeto aeronáutico, desde sua a concepção, projeto detalhado, construção e testes. No Brasil, o projeto recebe o nome de 

 Compelção SAE BRASIL AeroDesign. O Centr Universitário Estácio da Bahia montou uma equipe – Equipe Oplmus, com o intuito de construir e 
projetar uma aeronave não tripulada para participação do desafio. Atualmente, a equipe já possui toda infraestrutura necessária e vem 

 construindo o segundo protólpo. A aeronave está sendo desenvolvida em fibra de carbono, sendo modelada no próprio laboratório da 
instituição. Para o controle, utilizou-se servomecanismos, em um total de 8 unidades que serão direcionados através de um rádio controle de 6 
canais, já adquirido através de patrocínio. Para o sistema de propulsão utilizou-se um motor de combustão interna de um cilindro, e nitrometanol 

 como combus�vel. Todo sistema está sendo modelado em so�ware apropriado e sendo submeldo à análise por elementos finitos. Também 
aplica-se conhecimentos de diversas disciplinas, tais como: mecanismos, elementos de máquinas, resistência dos materiais, motores e 

 combustão, dinâmica de sistemas, mecânica dos fluidos e automação de sistemas mecânicos. Além disso, a equipe vem aplicando conceitos de 
 markelng na busca de patrocinadores, administração de empresas e gerenciamento de projetos. Quanto ao fator molvacional, esse desafio tem 

sido um diferencial para o  curso de engenharia mecânica da Estácio FIB, atraindo novos alunos e fazendo com que os alunos do curso 
reconheçam a qualidade de ensino da instituição. Observa-se que a Estácio FIB é a única instituição provada na Bahia que participa dessa 
modalidade de projeto.
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RESUMO
A espasticidade de membro superior é algo que pode acarretar em grandes prejuízos nas atividades da vida diária (AVD’s), acarretando 
dependência funcional e grandes prejuízos psíquico sociais. Uma grande sequela de disfunções neurológicas, o padrão flexor e a hipertonia 
muscular, torna impossível o uso funcional do membro, e dificulta a manipulação do mesmo seja passiva ou ativa, seja do profissional ou do 
paciente/família, com o passar do tempo caso não haja intervenção precoce a hipertonia pode se agravar causando até mesmo deformações de 
tecidos ósseos e partes moles. Atualmente a melhor forma de tratamento que se tem estudos são o uso de drogas em conjunto da Fisioterapia na 
qual se consegue atenuar essa hipertonia e em muitas vezes ganhar funcionalidade nesse membro acometido. Contudo, mesmo com a 
Fisioterapia contínua e uso de medicamentos, em casos mais severos o padrão muscular hipertônico pode retornar à sua posição inicial, ou seja, 
pode-se melhor e acabar regredindo caso se interrompa o tratamento. Atualmente, o uso de talas gessadas e órteses é uma realidade na qual o 
terapeuta se utiliza de um artifício para manter a amplitude de movimento (ADM) . A utilização do protótipo desenvolvido, nomeado MECAFISIO, 
será uma forma pratica e reutilizável de se manter e principalmente ganhar ADM gradual e progressivamente, sendo assim mais pratico tanto 
para paciente e terapeuta o uso e manutenção do mesmo. Nesse projeto desenvolveu-se um sistema totalmente automatizado de órtese 
robotizada. Através desse sistema o paciente adequará sua órtese gradativamente, ajudando-o em um ganho progressivo de melhoria. O projeto 
foi desenvolvido na própria instituição entre alunos dos cursos de Engenharia Mecânica e Fisioterapia, sendo apresentado durante a feira de 
Fisioterapiado Centro Universitário Estacio da Bahia. Por este motivo recebeu o nome de MECAFISIO.
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RESUMO
O setor petroquímico encontra-se em grande expansão no Brasil, principalmente após a descoberta das reservas do pré-sal. Devido às 
características particulares do setor, os materiais utilizados na fabricação de diversos equipamentos necessitam possuir características especiais, 
como aliar boas propriedades mecânicas e boa resistência à corrosão. Para atender à essas solicitações foram desenvolvidos os aços inoxidáveis 
duplex, os quais possuem uma estrutura bifásica, formada por austenita e ferrita em proporções iguais. Contudo, quanto esses aços são expostos 
a temperaturas elevadas, em processos de soldagem ou tratamentos térmicos, pode ocorrer a precipitação de fases deletérias, as quais 
prejudicam as propriedades do material, diminuindo sua resistência a corrosão e aumentando a fragilidade. O objetivo do presente trabalho foi 
determinar a influência da temperatura e do tempo na quantidade de fase sigma precipitada no aço inoxidável superduplex UNS S32760. 
Amostras do aço foram tratadas termicamente a 800 e 900 °C, com diversos intervalos de tempo, os quais variaram entre 10 minutos e 10 horas. 
Após o tratamento térmico as amostras foram preparadas metalograficamente e atacadas eletroliticamente com solução de 40g de NaOH em 150 
mL de água destilada. As microestruturas do material foram observadas por microscopia ótica. Como esperado, pode-se observar a presença de 
três fases distintas, à fase sigma apresentou coloração escura, variando entre o marrom escuro e o preto, a ferrita apresentou tons variando entre 
azul, verde e marrom, e a austenita não foi atacada. Uma análise qualitativa das microestruturas indicam que a fase sigma origina-se da ferrita, 
quanto maior o tempo de permanência no forno, maior a quantidade de fase sigma precipitada, para tempos muito longos, a fase ferrita 
praticamente desaparece, permanecendo com teores inferiores a 1%. Para as duas temperaturas testadas, a temperatura de 900 °C resultou num 
percentual maior de fase sigma precipitada.
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RESUMO
Na exploração off-shore, o transporte de óleo é realizado através de uma tubulação instalada em catenária conhecida como riser, a qual conecta 
os subsistemas de extração ao FPSO - Floating Production, Storage and Offloading, localizado na superfície. Os risers estão submetidos 
constantemente a diversas intempéries e forças dinâmicas, as quais levam essas estruturas à fadiga, corrosão, colapso, punções etc, que podem 
ocasionar em danos financeiros e ambientais. Como forma de manutenção preventiva, são utilizados mecanismos instrumentados de inspeção 
como os PIGs - Pipe Inspection Gauge, que percorrem o riser internamente, onde é necessário parar a produção para efetivação da operação. 
Neste artigo será apresentado o protótipo de um sistema capaz de realizar a inspeção do riser, possuindo como diferencial o fato de atuar 
externamente à tubulação, sem a necessidade de parada da produção. O sistema também dispensa utilização de cordão umbilical, além da 
possibilidade de atuar fora da água devido ao seu design. O robô, identificado por WORM - Working in Ocean with Robotized Mechanisms utiliza 
a própria tubulação como guia. O WORM possui um design inspirado na biônica, de modo que seu deslocamento assemelha-se aos movimentos 
de uma lagarta podendo nesse caso atuar em pontos críticos do riser e em ambientes fora da água. O robô desenvolvido é composto por três 
juntas rotacionais que em conjunto atuam como um mecanismo linear do tipo biela-manivela. Com esta sequência o robô poderá desloca-se ao 

 longo da tubulação na horizontal, na verlcal e em meios on-shore. O sistema foi projetado ullizando apenas uma junta rotacional alva e duas 
juntas rotacionais passivas, reduzindo o consumo de energia e aumentando a autonomia do mecanismo. O sistema também foi projetado de 
forma que o empuxo seja sempre maior que a força peso, trazendo como vantagem a segurança do sistema, pois em caso de falha as travas 

 eletromecânicas deverão liberar o robô da tubulação fazendo-o submergir até a super�cie, onde poderá ser recolhido e reparado. O protólpo 
desenvolvido apresentou bons resultados, realizando o seu deslocamento em trajetórias horizontais com velocidade média de 0,5m/s e verticais 
com velocidade média de 0,4 m/s ascendente e 0,6m/s descendente.  O cabeçote desenvolvido para acoplamento dos sistemas de 
instrumentação também operou de forma satisfatória, com capacidade de 900g . No entanto, a maior limitação do projeto está em conceber um 
ambiente especial para simular as condições de temperatura, pressão e corrosão encontradas no ambiente off-shore. Com isso, o projeto foi 
limitado a operações em que as condições ambientais são menos severas do que as encontradas no cenário de uma exploração real.
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RESUMO
Os recursos hídricos são utilizados pela indústria para diversas finalidades que ocorrem desde a limpeza, resfriamento e uso dos mesmos durante 
a fabricação de produtos, assim podendo-se citar, como exemplo, indústrias de alimentos, farmacêuticos, produtos de higiene pessoal e de 
limpeza e entre outras aplicações. Desta forma, gerando lançamentos de efluentes com parâmetros elevados de óleos, metais pesados, dureza, 
alcalinidade, resíduos sólidos, turbidez, cor e pH, e compostos orgânicos que são encontrados em rios piorando a qualidade dos mesmos. Nessa 
perspectiva, o objetivo deste trabalho foram fabricar um filtro com mix de biossorvente e analisar a eficácia na remoção de poluentes a base de 
carbonato de sódio, magnésio e tensoativos, utilizando o pseudocaule da bananeira (Musa Paradisiaca Sapetium) e o aproveitamento da borra de 
café para a adsorsão destes referidos poluentes. O biosorvente vem sendo utilizada na atualidade, como solução prática e barata para diversos 
problemas do nosso cotidiano.Comprovadamente,vários estudos mostram seus  diversos usos e aplicações no meio ambiente e em recursos 
hídricos .A metodologia utilizada apresentou características quali-quantitativas,valorizando os testes de dureza dos efluentes a base de carbonato 
de cálcio, óxido de magnésio, cloreto de sódio simulado em laboratório. Escolheu-se a bananeira por ser uma planta encontrada em todo 
território brasileiro, possui folhas  de coloração verde clara ,apresenta um caule capaz de armazenar grandes quantidades de água, tendo em suas 
moléculas polissacarídeos que se transformam em glicose, porém uma característica no poder de remoção de poluentes, isso a presença de 
partículas alfa (Ω) e a beta (β),sob forma  de hidróxido em fibras em sua parede celular exigiu vários processos e utilizar a bananeira e a borra de 
café, na fabricação  de filtros de biomassa para aplicação  de tratamento de águas industrias. Nesse sentido, os biossorventes apresentam uma 
solução vantajosa ,principalmente por apresentar potencial para tratamento (in situ)  e ser economicamente viável. Além disso ,ao mesmo tempo 
em que extrai a dureza e a alcalinidade , ele melhora a turbidez  e reduz o pH otimizando os sistemas e dutos utilizados na industrias de 
praticamente todos os gêneros ,evitando as incrustações. A metodologia utilizada apresenta características quali-quantitativa, valorizando os 
seguintes  testes:  dureza dos efluentes a base de carbonatos e óxidos, alcalinidade, pH, condutibilidade, cor e turbidez. Já o efluente testado foi 
simulado no.  A transformação em biomassa exigiu várias etapas no seu processo; ao corte da planta, processo de fragmentação, secagem no 
tempo e no forno, pirólise em laboratório. A escolha do Café se deu, porque ele é originário da Etiópia-Africa, a Arábia foi responsável pela 
propagação, após o processo de torra. Podem ser observadas profundas alterações em sua composição química, principalmente em função  de 
pirólise reação de oxidação dos compostos sulfurados (PARRAS,et AL,2007;LIMA,2007). Ate o ponto da biomassa a borra  sofreu  vários  
tratamentos ,como: secagem ao sol, secagem por calor provocado pela combustão completa, após queima, promoveu uma lavagem com etanol, 
lavagem com água destilada e secagem na estufa. O preparo do efluente foi uma simulação em laboratório,das águas residuais industriais ,que 
utilizaram-se 3 amostra de 100ml de efluente com carbonato de cácio;terra vermelha,detergente,água da torneira (essa água apresentou uma 
dureza inicialde 300 mg/L e método titulométrico utilizando EDTA a 0,1mol/ L, 2 mL de solução  tampão e o indicador eriocromo. A turbidez foi 
medida com o aparelho turbidimetro. O pH medido com o pHmetro, o valor correspondeste a 7. A condutibilidade foi medida pelo dispositivo 
com lâmpadas incandescentes e hastes metálicas,mergulhadas ao efluente ,onde ocasionou uma forte intensidade de corrente elétrica.
Na filtragem do efluente utilizaram-se dois filtros construídos de diversas granulométricos de solos em garrafas PET: brita fina media e grossa, 
areia fina e média e a camada superior de biomassa. O efluente passou pelo filtro da bananeira, pelo da borra de café e pelos dois 
simultaneamente.
Os resultados comprovam a eficácia dos biossorventes na remoção de carbonatos de cácio, apresentando os seguintes resultados; no 
Pseudocaule o pH alterou para 8, a condutividade se manteve intensa, a dureza caiu para 100 mg/L e a turbidez aumentou significadamente. Na 
borra de Café o pH abaixou para 6, a condutividade teve uma diminuição sutil, a dureza caiu para110 mg/L,  e a turbidez melhorou 89%. Com a 
passagem do efluente pelos dois sistemas de filtragem, obteve-se uma redução do pH mantendo-se a seis, turbidez a melhora foi de quase 100% 
e a condutividade foi quase à zero.
Assim, pode-se concluir que os  filtros combinado contendo os dois biossorventes  apresentam um resultado significativos, onde esses efluentes 
industriais poderá ser utilizada para diversos fins, como por exemplos, água de reuso industrial e resfriamento de equipamentos, sendo 
alternativa de baixo custo e o Mix das biomassas associadas, mostrou ser eficiente adsorventes para as águas industriais, porem esse estudo 
merece ser pesquisado de forma aprofundada e sobre todos seus potenciais.
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RESUMO
A maioria das aranhas cleptoparasitas Argyrodes depende exclusivamente da teia de seus hospedeiros para a obtenção de alimento. Sendo assim, 
a habilidade de reconhecer e selecionar o hospedeiro influencia sua sobrevivência e desempenho. Além disso, estes organismos são comumente 
encontrados em grande densidade, o que aponta para a possibilidade de competição intraespecífica. Neste contexto, os objetivos do presente 
trabalho foram: (1) determinar as espécies hospedeiras de Argyrodes striatus no Parque Estadual Intervales, testando a existência de preferência 
pelo cleptoparasita, (2) determinar qual característica do hospedeiro está mais relacionada ao número e tamanho dos cleptoparasitas associados, 
(3)     testar a existência de competição intraespecífica em A. striatus, e (4) testar a influência de presas armazenadas na ocorrência de 
cleptoparasitas associados. Foi observada uma única espécie cleptoparasita encontrada no Parque Estadual Intervales, Argyrodes striatus, com 
esta sendo observada em associação com seis espécies de aranhas: Araneus bogotensis, A. venatrix, Mangora sp e duas espécies de Leucauge. 
Nestas, a maioria dos cleptoparasitas foi encontrada associada à Araneus bogotensis e A. venatrix, porém esta última foi o hospedeiro preferido 
(Χ2 = 23,69, df = 1, p < 0,01), especialmente seus maiores indivíduos (t = 3,44, n = 28 e p = 0,002).  Este fato parece relacionado a algumas 
características da aranha, que podem indicar possíveis critérios na escolha do hospedeiro, como orientação da teia, posicionamento, tamanho e 
comportamento da aranha.  Já em relação ao posicionamento dos cleptoparasitas na teia foi observada uma preferência pela área adesiva, que 
estaria relacionada a maiores vantagens na obtenção de presas. Por outro lado, através de um experimento de remoção de cleptoparasitas foi 
possível observar a recolonização de 50% das teias no dia seguinte, sendo os indivíduos invasores menores em área corporal do que os 
inicialmente residentes (U = 120, n = 20 e p = 0,03).  Estes resultados são evidências da ocorrência de competição por interferência entre A. 
striatus, no caso por sítio de forrageamento. Já no experimento de adição de presas não foi evidenciada nenhuma alteração na ocorrência de 
cleptoparasitas associados, podendo indicar que as presas não são um recurso limitante na área estudada (U = 91,5, n = 13 e p = 0,52). Os 
resultados obtidos neste trabalho apontam algumas características relacionadas à presença e número de cleptoparasitas na região estudada. 
Além disso, eles servem como evidência da ocorrência de competição por interferência em Argyrodes striatus, no caso por sítio de 
forrageamento. De qualquer modo, informações adicionais são necessárias tanto a este respeito, de modo a aumentar o número observado, 
quanto sobre os impactos do cleptoparasitismo sobre seus hospedeiros.
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RESUMO
Apesar da enorme importância que a Antártica apresenta no contexto do cenário climático e ambiental do planeta, grande parte da população 
brasileira ainda desconhece algumas das características básicas deste continente. Ao longo dos últimos anos, algumas ações científicas tem 
permitido uma maior divulgação da pesquisa brasileira realizada nesta região. Dentre elas merece destaque, o CRIOSFERA 1. Resultado de mais de 
30 anos de pesquisa e aprendizagem no contexto do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR), o módulo científico nacional denominado 
CRIOSFERA 1 é fruto de uma iniciativa única do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) em colaboração com o 
Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Coordenado por pesquisadores do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia (INCT) da 
Criosfera, o módulo científico foi instalado no interior do Continente Antártico (84o 00.062'S - 079o 29.961'W; 1.270 m acima do nível do mar) 
durante a Expedição Antártica Criosfera, realizada entre Dezembro de 2011 e Janeiro de 2012. Esta nova plataforma científica que opera de forma 
remota, utiliza fontes de energia solar e eólica para coletar amostras atmosféricas locais, operar instrumentação meteorológica, bem como 
transmitir parte destes dados através do sistema ARGOS de satélites. Atualmente são monitorados parâmetros relacionados aos aerossóis 
terrígenos, marinhos, biogênicos e de origem cósmica, bem como a deposição de neve local e as concentrações de CO2 atmosférico. O banco de 
dados obtido através do CRIOSFERA 1 irá ampliar nosso conhecimento sobre as relações climáticas entre a América do Sul e a Antártica, 
atividades vulcânicas no Hemisfério Sul, transporte atmosférico regional de poluentes e microrganismos, entre outras questões científicas de 
elevado interesse no contexto atual. Após o incêndio acidental que destruiu grande parte da Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), 
ocorrido em 25 de Fevereiro de 2012, o módulo científico CRIOSFERA 1 configura-se como a principal instalação permanente de pesquisa 
brasileira na região Antártica. Além dos avanços científicos em diferentes áreas do conhecimento, a instalação do módulo tem permitido a 
realização de diversas ações de divulgação científica da pesquisa antártica nacional. Dentre elas podemos destacar: realização de uma exposição 
multimídia itinerante sobre a ciência antártica (financiada pela FAPERJ), confecção de filmes sobre o módulo e sobre a expedição Criosfera, bem 
como a realização de diversas palestras em escolas públicas, onde temas antárticos podem ser abordados usando o módulo CRIOSFERA 1 como 
tema central.
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RESUMO
As matas ciliares são ambientes de grande importância ecológica, funcionando não só como habitat e fonte de alimento para a fauna aquática e 
terrestre, mas também apresentando um importante papel na manutenção da qualidade da água. Uma importante contribuição neste sentido diz 
respeito ao efeito filtro, e no caso de resíduos sólidos este dificulta o despejo de lixo nos cursos de água, também retendo e removendo parte dos 
resíduos carregados por estes. No que se diz respeito ao acúmulo de resíduos sólidos nestes ambientes, a tendência observada enfatiza a 
importância da manutenção de ecossistemas saudáveis, principalmente por meio da proteção dos hábitats naturais e dos níveis de poluição. 
Apesar disso, no Brasil, a poluição por resíduos sólidos ainda não tem recebido a devida atenção. No município de Cotia este problema somente 
vem se agravando no Rio Cotia que faz parte de um importante sistema de abastecimento da região. Neste, as diferentes regiões apresentam 
diferentes influências e pressões socioeconômicas, o que por sua vez pode representar um papel fundamental no tipo de disposição recebida 
pelos resíduos sólidos gerados. Neste contexto, este trabalho visou: (1) avaliar os resíduos sólidos encontrados nas margens de diferentes regiões 
do rio Cotia no que diz respeito à matéria-prima principal e a provável fonte de origem; (2) quantificar, de acordo com a matéria-prima principal a 
abundância e massa destes resíduos; e (3) testar se as características da comunidade vizinha influenciam no tipo e quantidade de resíduo 
acumulado. Para tanto, três áreas da margem do Rio Cotia com diferentes impactos associados à ocupação urbana foram amostradas no período 
de maio. Para tanto, em áreas relativamente homogêneas foram dispostos aleatoriamente cinco transectos (exceção no ponto 3 – quatro 
transectos) perpendiculares à linha d’água, com extensão de 2 metros e largura de 5 metros. Nesta área todos os itens maiores que 2,5 cm foram 
quantificados, classificados quanto ao tipo de resíduo e matéria prima principal, sendo todos os itens pesados de acordo com esta última 
classificação. No total foram encontrados 562 itens, com massa de 21,36 kg. Destes, a maior parte dos resíduos (82% do número total) 
correspondeu a itens de plástico (n = 458, 9,76 kg). A segunda categoria mais abundante foi papel (8,2%, n = 46, 2,59 kg) seguido por metal 
(4,25%, n = 25, 7,1 kg). Somente itens de plástico foram observados em todos os pontos de amostragem, e apesar da quantidade de resíduos não 
ter diferido entre os pontos em termos de abundância (GL = 2, F = 1,8 e p = 0,21=), foi observada uma diferença com respeito à massa (GL = 2, F = 
6,6 e p = 0,015). Neste caso, a diferença foi observada entre o segundo ponto e os demais (p < 0,04), que não diferiram entre si (p = 0,85). Este 
fato confirmou a hipótese inicial sobre o efeito da ocupação vizinha à área sobre a deposição de resíduos, identificando que a área residencial foi 
onde se deu o maior acúmulo de macrolixo. Um monitoramento temporal é necessário para confirmar esta relação entre tipo de ocupação e 
acúmulo de resíduos sólidos, porém, a avaliação dos itens observados quando à sua utilização prévia permite descrever o tipo de lixo como 
residencial, podendo refletir o descarte inadequado de resíduos nas margens do rio ou o carreamento de sacos de lixo pela chuva previamente à 
coleta municipal. A identificação das fontes diretas e indiretas responsáveis por este acúmulo também dependem de um acompanhamento 
temporal mais extenso, sendo este essencial na identificação de medidas adequadas para a mitigação deste problema.
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RESUMO
Os procedimentos de licenciamento ambiental poderão ser simplificados enfocando principalmente as medidas mitigadoras dos impactos a serem 
gerados por aquela atividade e a compensação ambiental pela utilização dos recursos naturais. O valor que seria desprendido para a elaboração 
de um Estudo de Impacto Ambiental/EIA/RIMA poderia ser revertido para a recuperação de uma área degradada, a ser calculado pela valoração 
do dano causado ao meio ambiente. Dessa maneira o diagnóstico do meio biótico envolvendo a identificação da cobertura vegetal e da fauna 
associada; diagnóstico do meio sócio-econômico e do meio físico seriam elaborados em parceria com instituições de ensino, prefeituras 
municipais, órgãos licenciadores (municipais, estaduais e federais), organizações não governamentais (ONG’S) com o intuito de fornecer critérios 
e diretrizes de ocupação para cada atividade, sendo disponibilizada em um banco de dados único, este sim, a ser exigido como consulta e 
adequação para qualquer empreendedor. Foram analisados os aspectos ambientais que poderiam demonstrar a importância de prever, mitigar, 
compensar e sanar os danos ambientais ocorridos de determinadas atividades potencialmente poluidoras ou causadoras de degradação 
ambiental; através de informações e estudos realizados. As análises demonstraram a necessidade de uma nova área de fiscalização pública que 
envolvesse também as instituições de ensino, prefeituras municipais, órgãos licenciadores (municipais, estaduais e federais), organizações não 
governamentais (ONG’S) que após a emissão da licença ambiental realizassem o acompanhamento das medidas mitigadoras, do Projeto de 
Compensação Ambiental e do Projeto de Monitoramento Ambiental, tendo o poder inclusive, de retificar a licença caso não estejam sendo 
cumpridas as “exigências” e ou “compromissos” estabelecidos. Conclui-se pela necessidade de mudanças no procedimento do Licenciamento 
Ambiental que contemplem as especificações estabelecidas nas legislações vigentes; de um lado facilitando o empreendedor a implantar a 
atividade pretendida, desenvolvimento do país; e ao mesmo tempo obrigando o mesmo a cumprir com as responsabilidades advindas da 
utilização dos recursos naturais, visando desta maneira o desenvolvimento sustentável.
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RESUMO
O Continente Antártico encontra-se localizado na porção austral do planeta e representa grande parte da Criosfera presente atualmente na Terra. 
Estudos recentes mostram que maior parte do material particulado presente na superfície e na atmosfera da região tem como origem principal a 
América do Sul. A relativa proximidade da Antártica com o Continente Sul-americano permite a ocorrência de teleconexões atmosféricas entre os 
mesmos. Desta forma, para melhor entender os processos envolvidos na influência da ação antrópica sul-americana sobre o Continente Antártico 
é necessário estudar os mecanismos e modelos de transporte atmosférico entre os continentes. Ao longo da última década, diversos trabalhos 
analisaram as concentrações de aerossóis atmosféricos no Continente Antártico, entretanto são ainda escassos na literatura trabalhos 
envolvendo a palinologia da região para o estudo de biotraçadores atmosféricos. A reduzida flora Antártica, basicamente constituída por 
Colabanthus quitensis (Kunth) Bartl, Deschampsia antarctica E.Desv., Poa annua L, além de extensos campos de liquens e musgos favorece este 
tipo de análise. Neste contexto, o presente projeto tem como objetivo principal realizar análises do registro palinológico em diferentes matrizes 
ambientais (lagos de degelo, neve recente e sedimento lacustre) encontradas na região da Península Antártica na busca de biotraçadores 
atmosféricos consistentes. O trabalho vem sendo desenvolvido por integrantes do Laboratório de Palinologia do Museu Nacional/UFRJ e do 
Laboratório de Radioecologia e Mudanças Globais da UERJ. As primeiras análises foram realizadas em amostras de água (10 cm de profundidade) 
provenientes de lagos de degelo localizados na Ilha Rei George, Península Antártica. As amostras foram coletadas e acondicionadas em garrafas 
plásticas (1,5 L) previamente limpas com água Milli-Q (ultrapura), transportadas e mantidas em temperatura inferior à 0oC. De cada amostra, foi 
retirada uma alíquota de 80 ml de água, sendo estas centrifugadas e o seu sobrenadante descartado. Posteriormente foram montadas lâminas 
com gelatina glicerinada e analisadas em microscopia de luz. Nesta matriz, foram identificados até o presente momento, polimorfos polínicos 
representantes de 4 famílias taxonômicas (Asteraceae, Apocynaceae, Leguminosae e uma família ainda sem identificação definitiva), bem como 
esporos de Pteridophyta e Bryophyta.  A identificação do material encontrado representa a possibilidade do transporte de grãos de pólen e 
esporos através de ação anemófila para os lagos de degelo amostrados, corroborando para caracterização destes como biotraçadores 
atmosféricos. Considerado a reduzida e conhecida flora local, a identificação de polimorfos polínicos diferentes da flora endêmica pode permitir a 
caracterização da origem e trajetória dos grãos através da utilização de modelos atmosféricos baseados em dados de estações meteorológicas e 
satélites na região. Desta forma, a identificação de biotraçadores consistentes que permitam analisar a origem e a trajetória de micropartículas 
componentes dos aerossóis encontrados na Antártica, desponta como uma importante fonte de dados para elaboração de modelos de transporte 
atmosférico entre o Continente Sul-americano e a Antártica.
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RESUMO
O cigarro é composto por inúmeras substâncias nocivas, as quais são associados diversos efeitos prejudiciais à saúde, e para reduzir a inalação de 
fumaça pelo fumante, os cigarros têm um filtro em uma das extremidades. A bituca, como é denominada esta região do cigarro, inclui este filtro e 
a porção não consumida, e após o consumo do cigarro ela acumula diversas destas substâncias. Geralmente as bitucas correspondem a um 
resíduo cujo descarte acontece de modo inadequado, resultando em poluição visual, acúmulo em bueiros e encanamentos e também liberação 
de inúmeras substâncias hidrossolúveis acumuladas (como chumbo, cádmio e arsênio) em função da ação de chuvas. Estes contaminantes por 
sua vez, serão transferidos para o solo ou cursos d’água, podendo resultar em inúmeros impactos, especialmente em escala local. Neste sentido, 
espécies vegetais podem ser particularmente afetadas, tanto em termos de potencial de germinação como desenvolvimento, podendo apresentar 
também diferentes alterações morfológicas. A alternativa existente para este problema é a reciclagem ou reaproveitamento deste resíduo. 
Entretanto, para que estes sejam possíveis, a conscientização do fumante a respeito da importância do descarte correto deste resíduo é essencial 
e, nesse sentido, a educação ambiental, é um importante instrumento para o desenvolvimento e a implantação de medidas e políticas voltadas à 
melhoria da qualidade de vida, com as instituições de ensino se apresentando como importantes atores nesta problemática. Neste contexto, este 
projeto se propõe a testar os possíveis efeitos de um extrato aquoso preparado com bitucas descartadas na germinação das espécies vegetais 
Phaseolus vulgaris L. (feijão), Linum usitatissimum L. (linhaça) e Phalaris canariensis (alpiste); avaliando também possíveis efeitos no 
desenvolvimento das espécies de plantas citadas acima, considerando comprimento do caule para as duas primeiras espécies, e número de 
folhas. Para determinar os possíveis efeitos dos contaminantes hidrossolúveis presentes nas bitucas foram utilizadas as sementes das espécies 
acima citadas. O efeito do tratamento foi verificado a partir do acompanhamento do desenvolvimento da plântula, com cada tratamento 
correspondendo a uma solução aquosa, sendo a primeira composta unicamente por água (tratamento controle) e as demais correspondendo a 
1%, 10%, 30%, 50% e 100% de uma mistura preparada com 1 litro de água e 200 bitucas. Os efeitos sobre a germinação foram claros, com esta 
não ocorrendo nos tratamentos com concentração igual ou superior a 30% para as três espécies utilizadas. Já considerando os resultados 
preliminares relativos aos efeitos sobre o desenvolvimento de estruturas vegetais foi observada uma diferença entre controle e tratamentos 
considerando todos os parâmetros avaliados. No caso do comprimento do caule, para P. vulgaris foi observado um decréscimo médio de 31,6% e 
47,4% para as concentrações a 10% e 1%, respectivamente, em relação ao controle. Já para L. usitatissimum estes valores corresponderam a 
21,4% e 50%, respectivamente. Em relação ao número de folhas produzidas, também foi observado um efeito, sendo este mais acentuado para L. 
usitatissimum (decréscimo médio em relação ao controle – 1% = 42,9%; 10% = 57,1%) do que para P. vulgaris (decréscimo médio em relação ao 
controle – 1% = 16,7%; 10% = 33,3%). Já em termos de tamanho de folha, para P. canariensis os valores observados para as réplicas na 
concentração a 1% corresponderam a metade do observado para o controle, e a 33% no caso da concentração a 10%, com padrão similar sendo 
observado para as demais espécies. Estes resultados preliminares indicam os efeitos claros associados ao extrato aquoso a base de bitucas em 
diferentes modelos vegetais, o que por sua vez aponta para os riscos associados ao descarte inadequado destes resíduos considerando a 
contaminação do solo.
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RESUMO
A praia de Itaipu (Niterói-RJ) possui um grande potencial turístico, uma vez que possui águas tranquilas, presença de tartarugas marinhas, sítios 
arqueológicos, monumentos históricos, museu, trilhas, monumentos geológicos, comunidade de pescadores tradicionais e fácil acesso para a 
população. O turismo exerce grande influência nas mais variadas dinâmicas sociais, sendo a turistificação do território uma delas. Este processo 
consiste na transformação de um determinado local geográfico em território turístico, o que traz inúmeras consequências, inclusive a alteração da 
dinâmica local. Em função disto, é de extrema importância um meticuloso estudo sobre todos os aspectos do local para verificar os possíveis 
impactos que serão causados. O presente trabalho tem como objetivo levantar as informações juntos aos moradores, comerciantes, 
frequentadores e pescadores tradicionais referentes ao processo de turistificação e elaborar um roteiro para o turismo sustentável no local. A 
estrutura metodológica consistiu em entrevistas com pescadores tradicionais, frequentadores e comerciantes, além do registro fotográfico do 
local. Também foi realizado o mapeamento do espaço geoambiental e sociocultural com os atrativos geológicos, geográficos, históricos, 
ambientais, arqueológicos e arquitetônicos locais. Tal mapeamento foi o documento norteador para a elaboração do guia de visitação à praia de 
Itaipu, bem como mostrou a eminente necessidade da colocação de sinalizações em todo o complexo, tanto pictográficas como descritivas. 
Também constatou-se a presença de pessoas que depredavam os sítios arqueológicos devido a ausência de fiscalização efetiva. Os resultados 
permitem concluir que a praia de Itaipu é um local turistificado onde não houve uma completa descaracterização da paisagem, entretanto, é de 
extrema importância a elaboração de um programa de turismo sustentável para o local de modo a minimizar os impactos causados. A próxima 
etapa será a elaboração de uma cartilha, um informativo com imagens e texto  em linguagem de fácil entendimento, que possibilite a interação, a 
educação e a prática do turismo sustentável pelos visitantes.
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RESUMO
A poluição atmosférica traz prejuízos não somente à saúde e à qualidade de vida das pessoas, mas também pode afetar ainda a qualidade dos 
materiais devido a corrosão, acarretam a contaminação do solo, da água e da vegetação devido à precipitação ácida (chuvas ácidas) e a 
bioacumulação de metais pesados, além de afetar a visibilidade, aumento do calor (ilhas de calor) e barulho. A instalação da Thyssenkrupp 
Companhia Siderúrgica do Atlântico – TKCSA causou uma série de reclamações de ambientalistas e moradores do entorno da empresa, em função 
da poluição provocada. O presente trabalho teve como objetivo determinar a percepção ambiental dos moradores do entorno da TKCSA, no 
Bairro de Santa Cruz (Rio de Janeiro/RJ). O estudo foi realizado através de formulários com questões semi-fechadas. Foram entrevistadas 100 
pessoas, escolhidas aleatoriamente, no mês de maio de 2014. Cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
autorizando a utilização dos dados e divulgação dos resultados. A validação das questões, utilizadas na pesquisa, foi feita através de um 
formulário piloto testado em dez pessoas; os dados obtidos através da testagem das questões não foram considerados. A análise dos resultados 
revelou que 62% das pessoas analisadas eram do sexo masculino,  34% estavam na faixa etária entre 46 e 60 anos de idade; 50% recebem de 1 a 3 
salários mínimos seguidos por aqueles que recebem apenas 1 salário (40%), a maioria das pessoas eram dos bairros Conjunto Novo Mundo (24%), 
Conjunto Reta do Rio Grande (21%), Conjunto São Fernando (14%), Conjunto Alvorada (13%). Entre os analisados 39% possui o ensino 
fundamental incompleto. O principal problema apontado pelos moradores é concernente ao transporte (50%); 78% definiram qualidade de vida 
com ter saúde. O empreendimento que mais gerou mudanças (tanto positivas quanto negativas) segundo 93% das pessoas analisadas foi a 
construção da Thyssenkrupp Companhia Siderúrgica do Atlântico – TKCSA, onde 39% afirmam que a mesma trouxe muitos problemas, sendo a 
qualidade do aro item mais afetado para 59% da população do entorno. De acordo com 90% das pessoas analisadas o principal benefício foi a 
geração de empregos, entretanto 79% afirmam que também houveram danos à saúde. Dentre os problemas de saúde, 93% alegam que houve 
uma grande incidência de problemas respiratórios ou o agravamento de problemas já existentes. Com relação a implantação de um programa de 
educação ambiental no local, 49% são a favor. Os dados obtidos permitem concluir que os moradores do entorno da TKCSA estão conscientes dos 
problemas ambientais causados e que os mesmos lhe causam transtornos diretos.
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RESUMO
O canal das Taxas era, inicialmente, um rio que ligava a Lagoinha à Lagoa de Marapendi. O local possui capivaras, jacarés do papo-amarelo, várias 
aves e tem como principal problema o lançamento clandestino de esgoto in natura, o que resultou no Inquérito Civil MA 5322. O presente 
trabalho teve como objetivo determinar a percepção ambiental dos moradores dos arredores do Canal das Taxas, localizado no bairro do Recreio 
dos Bandeirantes (Rio de Janeiro – RJ). O estudo foi realizado através de formulários com questões semi-fechadas. Foram entrevistadas 100 
pessoas, escolhidas aleatoriamente, no mês de maio e junho de 2014. Cada participante assinou o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
autorizando a utilização dos dados e divulgação dos resultados. A validação das questões, utilizadas na pesquisa, foi feita através de um 
formulário piloto testado em dez pessoas; os dados obtidos através da testagem das questões não foram considerados. Analisando os dados 
obtidos foi possível verificar que 60% das pessoas analisadas eram do sexo feminino; 51% estavam na faixa etária entre 46-60 anos; 52% dos 
indivíduos pesquisados acreditam que parte do esgoto é tratado na ETE e outra parte despejada no Canal das Taxas, 30% afirmam não saber a 
destinação do esgoto doméstico e apenas 6% acreditam que ele é totalmente tratado. Outra questão verificada foi que 46% afirmam que o 
lançamento de esgotos é o principal problema ambiental do referido canal e 45% acreditam ser o lixo e/ou resíduos jogados no local; 45% 
afirmam participar do movimento pela despoluição do Canal das Taxas, enquanto 52% não participam mas revelam ter interesse em se engajar. 
Com relação às gigogas 46% acredita se tratar de um fenômeno natural sem qualquer relação com a poluição pelos esgotos; 75% afirmaram 
avistar com frequência capivaras e jacarés do papo-amarelo enquanto 22% nunca tiveram contato visual com estas espécies. Os resultados 
apresentados permite concluir que, de modo geral, a população do entorno do Canal das Taxas está ciente dos problemas ambientais no local, 
principalmente quanto ao esgoto não tratado que é despejado, clandestinamente no local. Sentem-se incomodados com esta situação, cobram 
do poder público providências imediatas e estão dispostos a engajarem-se em movimentos pela despoluição do canal.
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RESUMO
A erosão é um processo pelo qual há remoção de uma massa de solo de um local e sua deposição em outros locais, como resultado da ação de 
forças exógenas. Objetivou-se neste estudo mapear as erosões laminar, utilizando-se sensoriamento remoto, e propor medidas de controle da 
degradação do solo e da água. Utilizando-se de imagens de satélite georreferenciadas, com operações de fusão, buffering e trabalhos de campo 
foi possível determinar, através da fotointerpretação, as áreas erodidas e também as áreas de APP. A área de estudo é uma propriedade rural que 
se encontra inserida na Bacia Hidrográfica do Rio Paraná e na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Pardo, no município de Jaraguari – MS, distante cerca 
de 40 km de Campo Grande-MS. O imóvel possui 1.480,3158 hectares de área e a atividade predominante é a pecuária. A rotina de trabalho 
iniciou com a correção geométrica da carta topográfica da e imagem TM/LANDSAT 5 da órbita 224, ponto 74, foram utilizados Pontos de 
Controles do Terreno (GCP) com coordenadas reais conhecidas, obtidos a partir da imagem ortorretificada do projeto GLCF (Global Land Cover 
Facility), adotou a projeção UTM e o datum planimétrico WGS 84, esta correção é necessária pois na obtenção da imagem de satélite o intervalo 
de amostragem por toda a imagem não é uniforme, devido á curvatura terrestre e ao relevo. Existe, ainda, um efeito de arraste gerado pelo 
mecanismo de varredura do escaner do sensor. Estas distorções podem ser modelizadas e sistematicamente corrigidas com o 
georreferenciamento. Realizou a fusão da imagem pancromática – HRC – do CBERS-2B do ano de 2009 com resolução espacial de 2,5 metros e a 
imagem multiespectral LANDSAT 5/TM de resolução espacial de 30 metros, utilizando o algoritmo PANSHARP do PCI Geomática, que se baseia em 
preservar as características espectrais obtendo uma imagem colorida, com melhor resolução espacial no caso o sensor. Os arquivos de saída são 
interpolados utilizando o método de convolução cúbica. A partir das informações vetoriais dos cursos d’água, retirados pela fotointerpretação da 
imagem fusionada, foram gerados mapas de distância para de delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) em consonância com o 
exigido pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, n.º 302/2002. Para isso, utilizou-se a ferramenta Buffer, disponível no 
programa Geomatica Focus. No caso da Fazenda Rio Grande, os Buffers gerados foram de 30 e 50 metros para respectivas larguras dos cursos 
d’água, áreas úmidas e nascentes. Com os dados de campo e o do GPS (Sistema de Posicionamento Global), foi possível fazer o levantamento das 
erosões presente na propriedade. Estas verificações são imprescindíveis para escolha do melhor método de recuperação da área. Através dos 
resultados das imagens, com a localização das erosões, propôs-se o método de estruturas construídas de paliçadas de bambu, essencial para o 
sucesso no controle da voçoroca. O permanente monitoramento das estruturas construídas (paliçadas, terraços, cordões vegetados) é essencial 
para o sucesso no controle da voçoroca, fazendo a manutenção sempre que necessário. Após chuvas fortes, deve-se fazer a inspeção para 
verificar possíveis danos e adotar medidas de reparos para conservá-las. Essa prática é de especial importância na fase inicial dos trabalhos de 
implantação dos suportes de proteção, quando os materiais ainda não estão completamente consolidados. Com o uso das geotecnologias foi 
possível localizar e avaliar a situação da degradação do solo, podendo-se visualizar as áreas de erosão e em seguida propor uma medida 
intervenção eficaz e de baixo custo para o controle dos processos erosivos encontrados na propriedade rural.
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RESUMO
Atualmente, existe uma incansável busca pela autossuficiência na geração de energia, aliada a uma diversificação da matriz energética, ou seja, a 
procura por diferentes fontes de energias alternativas que consigam suprir a demanda de cada país, principalmente na escassez de combustíveis 
fósseis. No mundo globalizado se faz necessária uma interdependência entre os países além de uma autossuficiência em alguma fonte de energia 
renovável. Existem três aspectos importantes que devem ser considerados sobre esse tipo de energia: viabilidade econômica, sustentabilidade 
dessas fontes e a disponibilidade de recursos renováveis para a sua geração, o que varia nas diferentes regiões do globo. Nesta busca por fontes 
alternativas, o Brasil apresenta grande diferencial em relação a demais países pois, a sua grande extensão e imensa biodiversidade, permitem a 
geração de energia por vários meios, incluindo fontes de energia renováveis, como a hidrelétrica, e também a busca pelo desenvolvimento de 
fontes alternativas como a utilização da biomassa, para produção de biocombustíveis, como o álcool e o biodiesel. O Cânhamo entra neste 
cenário como uma matéria-prima renovável com propriedades bastante satisfatórias: barata, abundante e com baixo impacto ambiental. É capaz 
de fornecer vários produtos derivados da planta, como biocombustível, roupas e plástico, dentre outros.  O presente trabalho tem como objetivo 
fazer o levantamento dos benefícios desta planta, mostrando as vantagens significativas para o meio ambiente, ao utilizá-la como uma fonte de 
energia renovável. A metodologia utilizada foi a análise Swot da matéria-prima (cânhamo) promovendo um levantamento das vantagens da sua 
aplicação como fonte de energia renovável. A análise dos resultados revelou que o cânhamo produz mais biomassa do que qualquer outra planta 
prática para a agricultura, substancialmente mais do que o milho, cana-de-açúcar ou o kenaf. Um acre de cânhamo produz 10 toneladas de 
biomassa a cada 4 meses de período vegetativo. Ele oferece uma fonte de combustível valiosa e sustentável para o futuro. O cânhamo rende 
cerca de 1000 galões de metanol (3785 litros) por acre ano. Outro aspecto é a vantagem que esse vegetal leva sobre os outros uma vez que não 
necessita de terra de alta qualidade para sua reprodução. Os dados permitem concluir que o combustível de cânhamo é rentável, ecologicamente 
correto e pode ser utilizado como uma fonte renovável de energia.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo apresentar uma pesquisa sobre o VMI - Vendor Managed Inventory, visto que nos dias atuais um dos principais 
desafios logísticos das empresas está relacionado à cadeia de suprimentos, seja para gerenciamento, planejamento ou até mesmo controle, ou 
seja, o estoque gerenciado pelo fornecedor, como uma ferramenta eficiente de abastecimento e reabastecimento da cadeia de suprimentos, 
desde que haja integração entre fornecedor e cliente, aprimorando assim os rendimentos operacionais e a qualidade da prestação de serviços, 

 com aminimização de prazos e aumento da compellvidade. Trata-se de uma pesquisa exploratória através da coleta junto a 10 clientes de 
distribuidores nacionais que comercializam itens de buchas, coxins e borrachas de reposição, e havendo a comparação a pesquisa feita pela 
Associação Brasileira de e-business, resultados da primeira pesquisa “Panorama do cenário do supply chain e ações colaborativas nas empresas 
brasileiras”, realizada com 36 empresas em Novembro de 2005. Composta pela necessidade da análise de critérios metodológicos para 

 perspeclva deimplementação do VMI - Vendor Managed Inventory. Dentros resultados obldos, destaca-se que para ter a eficácia dos recursos 
 sistêmicos no setor da cadeia de abastecimento de uma empresa no mercado de reposição, demonstra aimportância da integração nas 

estratégias d cadeia de abastecimento, descrevendo de forma integrada, os níveis competitivos e os ambientes em que a empresa está inserida, 
onde se conclui que a VMI - Vendor Managed Inventory, conforme mostrado na pesquisa exploratória, terá que haver um grande planejamento 
de implementação e estudos dedicados na explicação de sua vantagem competitivas direcionados ao mercado de distribuidores no ramo de 

 buchas, coxins e borrachas para que não haja os obstáculos culturais nas informações, evitando a barreira na eficácia dastrocas de informações.
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RESUMO
O rápido crescimento dos centros urbanos sem adequado planejamento tornou-se uma questão de grande preocupação socioeconômica no que 
diz respeito ao desenvolvimento sustentável. Em particular, a disposição inadequada de resíduos sem tratamento causa impacto direto sobre o 
solo, a água e o ar. Para a água além de degradar a sua qualidade, O esgoto não tratado pode prejudicar o meio ambiente e a saúde das pessoas. 
Os agentes patogênicos podem causar doenças como a cólera, a difteria, o tifo, a hepatite e muitas outras. Considerando a importância histórica 
do Rio Capibaribe para a cidade do Recife, a proposta de pesquisa envolve o levantamento de dados que certifiquem a fonte poluidora em alguns 
pontos do rio no trecho que compreende a Grande Recife, para avaliar o grau de degradação do rio levando em consideração o tipo de atividade 
local, o que pode ser carreado de pontos anteriores e a influência climática. Baseado nos resultados, a pesquisa propõe a iniciativa de programas 
de melhoria da qualidade de vida que possam corroborar a revitalização e proposta de navegabilidade. Este trabalho tem por finalidade: 1) 
Classificar fontes poluidoras, considerando a escolha de 10 (dez) pontos ao longo do Rio Capibaribe na região da Grande Recife; 2) Realizar 
atividades sócio educadoras para a comunidade residente às proximidades.  Os parâmetros físico-químico e microbiológicos analisados para 
classificação da fonte poluidora e os possíveis danos à saúde, foram pH, turbidez, cor, Coliformes totais e E. coli – utilizando a técnica de tubos 
múltiplos. Os valores encontrados comparados com os de referência para as análises estudadas são as seguintes; para turbidez a referência é de 
0,08 e os resultados encontrados foram 11,4; 10,4; 10,4; 19,2; 21; 16; 15,5; 17,8; 25,1 e 9,6; para cor cuja referência é 15 VMP (valor máximo 
permitido), os resultados foram 137; 132; 127; 163; 165; 126; 91; 70,7; 21,8; e 8,8; para coliformes totais e E. coli deve haver ausência os 
resultados para todos os pontos são de mais de 1600.Os valores todos acima dos parâmetros de qualidade de águas superficiais de acordo como 
o CONAMA confirmam a premissa de que a principal fonte poluidora é oriunda de esgotos domésticos. As etapas seguintes verificarão demais 
parâmetros físico-químicos e bacteriológicos que auxiliem no mapeamento dos locais de despejo.
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RESUMO
Esta pesquisa teve como objetivo reduzir a quantidade e a toxicidade de resíduos químicos gerados em um laboratório de pesquisa. Este trabalho 
foi conduzido no Laboratório de Limnologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Este laboratório realiza análises químicas e 
biológicas, em amostras ambientais de água, sedimento de ambientes aquáticos, solo e plantas. Estas amostras são geradas através de coletas de 
campo e experimentos realizados em laboratório. As análises envolvidas nesta pesquisa foram: determinação de (1) clorofila-a, (2) amônia, (3) 
fosfato, (4) nitrogênio e (5) carbono. As quatro primeiras análises são realizadas em amostras de água e a última em amostras de solo, sedimento 
ou planta. Os critérios utilizados para o gerenciamento de resíduos químicos foram: (1) diminuição do volume do resíduo gerado, (2) substituição 
da metodologia utilizada por outra que apresente um menor potencial de geração de resíduos, (3) substituição de reagentes por outros de menor 
toxicidade e (4) reaproveitamento dos reagentes. Quanto a diminuição do resíduo, foi realizada com sucesso a redução do volume de análise de 
fosfato de 30 para 5 ml de amostra. Além disso, foi realizada também uma redução proporcional do volume de reagente utilizado. Algumas 
metodologias foram substituídas com sucesso, tais como as utilizadas para determinação de nitrogênio em água e para determinação de carbono 
em amostras de solo, sedimento e planta. No primeiro caso, era utilizada a tradicional metodologia de Kjeldahl para análise de nitrogênio, através 
de uma mistura de digestão que contém ácido sulfúrico e óxido de mercúrio. Sendo substituída pelo método que consiste na digestão da amostra 
por uma solução de persulfato de potássio em meio básico. No segundo caso, as amostras de sedimento, solo e planta sofriam oxidação com 
dicromato de potássio em meio de ácido sulfúrico, com posterior determinação do excesso de dicromato através de titulação com sulfato ferroso 
amoniacal. Sendo substituída pelo método de combustão através de um analisador de carbono, Unidade Sólida TOC-5000 da Shimadzu. Neste 
método, a amostra sofre combustão a 900oC, convertendo o carbono das moléculas orgânicas em CO2, gerando áreas gráficas a partir de 
detector com tecnologia de infravermelho não dispersivo (NDIR). No que se refere a substituição de reagentes, na análise de amônia, foi 
substituído o reagente fenol pelo salicilato de sódio. Com o objetivo de reaproveitar os reagentes, foi implementado o processo de destilação dos 
resíduos da análise de clorofila-a. Através deste procedimento foi possível reaproveitar o etanol utilizado para extração da clorofila-a. O álcool 
destilado, foi utilizado para limpeza das bancadas do laboratório. Sendo assim, pode-se observar que estas práticas, não apenas possibilitaram a 
redução do volume de resíduos químicos gerados e sua toxicidade, mas também: (1) redução dos custos com descarte de resíduo químico; (2) 
otimização (ou racionalização) quanto ao espaço para depósito de resíduo no Laboratório de Limnologia; (3) conscientização dos profissionais 
e/ou alunos envolvidos no processo quanto à importância de práticas comprometidas com o meio ambiente. Sendo assim, pode-se concluir que o 
processo de gerenciamento de resíduos químicos não deve apenas buscar a prática de organizar, controlar e descartar os resíduos, mas também 
buscar soluções que visem sua minimização quanto ao volume de resíduo gerado e sua toxicidade.
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RESUMO
O objetivo deste projeto de iniciação científica é investigar e analisar as respostas do poder público municipal ao fenômeno da exploração sexual 
comercial de menores na cidade de Nova Friburgo, RJ, partindo-se do conceito de Eva Faleiros (2000), e visando apurar eventual omissão e/ou 
desarticulação entre os órgãos e agentes competentes para atuar positivamente em tais enfrentamentos. Exclui-se, portanto, a abordagem aos 
menores, bem como às famílias, focando-se nas instituições, assim como a investigação sobre causas e motivos. A pesquisa toma como norte 
jurídico as normas da Constituição de 1988 que alicerçam o microssistema de proteção à infância e juventude e as constantes do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, especialmente os princípios da proteção integral, da municipalização e da absoluta prioridade no estabelecimento de 
políticas públicas direcionadas à garantia dos direitos das referidas pessoas em processo de formação. Para tanto, além da revisão bibliográfica 
sobre o tema, dados vêm sendo coletados junto às instituições relacionadas no projeto para análise sob perspectiva preponderantemente 
qualitativa. Apesar de ainda em curso, a pesquisa já revelou algumas facetas do tratamento dado ao fenômeno pelos agentes públicos, no 
município de Nova Friburgo. A investigação social realizada pelos pesquisadores obteve dados junto ao Conselho Tutelar de Nova Friburgo (CTNF) 
e à Polícia Militar (PM), através de entrevistas realizadas com as respectivas chefias, das quais se pode verificar que há ciência da ocorrência das 
práticas em questão na cidade, porém, não havendo atuação positiva no sentido do seu enfrentamento, por distintas razões, segundo o discurso 
oficial, as quais vão da precariedade da estrutura material e de pessoal dos órgãos ao despreparo dos agentes públicos. De qualquer forma são 
descumpridos os comandos constitucionais e do ECA. Quanto ao CTNF, resta clara a necessidade de maiores investimentos, iniciando-se pela 
alteração da sua estrutura. Quanto à PM, impõe-se a revisão dos seus paradigmas inovando-se quanto à atuação positiva numa perspectiva 
cidadã que possa incluir a intervenção social mesmo quando não esteja em questão a perspectiva punitiva o que virá ao encontro do espírito 
constitucional. A comprovação da ocorrência do fenômeno reside em pesquisa prévia realizada na cidade e nas falas dos próprios entrevistados, 
devidamente revistas e validadas. A próxima etapa da pesquisa prevê o estudo e a análise das normas regentes do Ministério Público estadual e a 
avaliação de sua intervenção local com a finalidade de analisar o posicionamento institucional face ao tema. Também serão verificadas as 
propostas do legislativo municipal e a atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo pesquisar acerca dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e buscar respostas no que tange ao principio da 
celeridade. O objeto de estudo específico é o 2° Juizado Especial Cível Estadual de Vila Velha ES, caso em que buscar- se -á resposta a seguinte 
indagação: qual o tempo médio de duração dos processos de conhecimento que tramitaram nesse Juizado com sentenças prolatadas no segundo 
semestre do ano de 2012? No primeiro capitulo, a proposta é esclarecer acerca do acesso à justiça, desde sua origem, algumas passagens sobre a 
construção histórica e sua importância social.O segundo capitulo tratar- se- a de esclarecer sobre o conceito de celeridade, abordando alguns 
registros históricos, sua abrangência no Brasil em leis esparsas até a sua elevação a princípio constitucional com a Emenda Constitucional 
45/2004. Visando a uma melhor compreensão do tema, o capitulo 3 (três )  será dedicado a demonstração de resultados da pesquisa de campo. 
Durante a pesquisa foi utilizada base metodológica exploratória, por meio de análise de artigos científicos, doutrinas e consultas a lei 9099/95. A 
pesquisa de campo foi realizada através de análise de sentenças prolatadas no segundo semestre do ano de 2012, somada a entrevista com o 
analista judiciário que desempenha a função de chefe de secretaria no cartório responsável pelos processos que tramitam no 2ºJuizado Especial 
Cível da Comarca de Vila Velha ES. Os resultados da pesquisa de campo foram trazidos por meio de gráficos, tabela, planilha, demonstrações que, 
após análise realizada, nos processos sentenciados no segundo semestre do ano de 2012, no 2º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES, obteve-se, 
como média geral, para julgamento de ações propostas o total de 433 dias, o que corresponde, aproximadamente, há  1 ( ano) e 2 (dois) meses de 

 duração.Dessa forma, pode-se perceber que adiante as demandas propostas e o tempo médio de duração processual, do referido juizado, 
diversos são os entraves que dificultam à agilidade dos julgamentos, razão pela qual a demora, em média, de 433 dias para o deslinde processual, 
repercute no princípio da celeridade.  É fundamental acrescentar que vários são os fatores que contribuem para tal morosidade, apesar dos 
esforços dos vários entes envolvidos.  Alguns fatores reverberam na demora processual como o volume de ações propostas que são inversamente 
proporcionais ao número de serventuários, haja vista que, do total de 10 (dez) pessoas envolvidas no trabalho cartorário apenas duas são 
serventuários da justiça, sendo os demais estagiários com tempo médio de estágio de dois anos. A alta rotatividade de estagiários que, após 
treinados e acostumados com os trâmites cartorários, são substituídos, com o término do contrato, dão ensejo a intermináveis início e reinício de 
treinamento de novos estágios. Verifica-se que, apesar de constar em lei, a previsão de 06 (seis) vagas para Analistas Judiciários II, junto aos 
juizados especiais, não há sequer, em cartório o número legal previsto o que, com certeza, dificulta o trabalho cartorário. Outro aspecto 
analisado, mencionado pelo Chefe de Secretaria, é a necessidade de capacitação especializada de serventuários e a criação de equipes 
multidisciplinares de atendimento (desde a abertura de processos), alem disso, tais processos são físicos, demandando mais tempo para sua 
análise. É necessário ainda ressaltar a importância de investir tempo e recursos na formação de conciliadores, como já se repercute pela iniciativa 
do Conselho Nacional de Justiça, mencionado no corpo deste trabalho. Mesmo diante desses fatores o referido juizado, com todas as dificuldades 
apontadas, é um instrumento importante na aplicação da justiça, atingindo, ainda que distante de alguns ideais referidos na lei 9099/95, média 
temporal razoável no que se refere ao julgamento de processos propostos.
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RESUMO
A realidade política e institucional brasileira encontra-se distante de um elemento fulcral para a desenvoltura institucional ser condizente com a 
vontade pública: a opinião pública. As assertivas, por parte de indivíduos dotados de representatividade, que questionam publicamente a 
autoridade e capacidade de um dos três poderes, tornaram-se comuns no cenário político brasileiro. Observa-se como problema do projeto de 
pesquisa um pequeno número de crises institucionais no cenário brasileiro. Tal número confronta com a quantidade de declarações públicas 
proferidas por indivíduos que presentam ou representam determinadas instituições e são poucos responsáveis ao pronunciar-se. No Brasil, a não 
identificação da autoridade presentativa/representativa que um indivíduo goza frente a uma instituição é negligenciada pela opinião pública. A 
recente literatura produzida pelos professores Adrian Vermeule e Eric Posner trata de situações de conflito de autoridade como originárias de 
crises institucionais. O objeto do presente trabalho analisa os posicionamentos midiáticos de autoridades nacionalmente conhecidas. 
Representantes dos mais altos cargos de seus poderes, Executivo e Judiciário, respectivamente, o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva e o atual 
Ministro e Presidente do Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa. Como hipótese observa-se que a ausência da opinião pública enfraquece o 
voto como um instrumento de controle democrático. Observa-se, no entanto, grande descaso, por parte das autoridades, em como refletirão 
declarações públicas frente ao exercício da representatividade. A inobservância dessas declarações, pela ausência de valoração da opinião 
pública, acarreta tensões institucionais. Observam-se, metodologicamente, critérios e parâmetros analíticos, assim como o método hipotético-
dedutivo de pesquisa. Temporalmente, desde janeiro de 2010 a abril de 2014; Espacialmente nos três Poderes; Materialmente com as 
declarações públicas das autoridades. Tem-se como objetivo geral demonstrar que a ausência de crises no cenário brasileiro garante estabilidade 
institucional. Observa-se, ainda, que questionamentos públicos, feitos por autoridades acerca de competências de outros poderes e instituições 
são recepcionados pela opinião pública, ainda que represente um afronta à tripartição dos três poderes. Ainda que em fase inicial, como 
resultados parciais, aspira-se à confirmação da hipótese demonstrando a inobservância de princípios de respeito à tripartição de poderes e os 
efeitos desse problema na sociedade brasileira.
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RESUMO
Como um problema social sem precedentes, a pobreza tem suscitado debates variados bem como a busca por estratégias capazes de minimizar 
seus efeitos devastadores. A assistência adquiriu, portanto, um caráter imprescindível no enfrentamento da chamada “questão social”, através de 
iniciativas da própria sociedade civil e também do poder público. Deste modo, as tentativas de solucionar tal questão remontam às primeiras leis 
voltadas para os pobres em meados do século XIV e chegam, atualmente, aos modelos de previdência social que conhecemos. Na Europa, a 
preocupação com os pobres existiu desde a Idade Média e, no Brasil, tal preocupação esteve presente também muito cedo, através de 
instituições de caridade, laicas e religiosas, existentes desde a Colônia como também das constantes doações do Imperador para o auxílio aos 
pobres. O objetivo primordial deste trabalho é traçar um panorama da constituição do campo assistencial no Brasil, mais especificamente no 
estado de Minas Gerais, atentando para a atuação da sociedade civil e do executivo: quais as instituições, de que forma atuavam, como 
conseguiam se manter, como se organizavam. Qual o papel do governo, as políticas sociais, suas iniciativas para lidar com a questão social. A 
documentação produzida pelas casas de caridade do estado de Minas Gerais permite compreender a organização e distribuição da assistência em 
seu âmbito privado, resultante das iniciativas caritativas e filantrópicas oriundas da própria sociedade diante da pauperização. Já os documentos 
oficiais, produzidos pelo governo mineiro, via Secretaria do Interior, através do setor de Saúde e Assistência Pública, fornecem elementos para a 
análise das propostas e iniciativas do estado de Minas quando confrontado com a amplitude de sua questão social. A tese abarca um recorte 
temporal que vai de 1888 a 1923 e tem como marco inicial a abolição da escravidão no Brasil, devido às transformações sociais profundas que o 
fim da escravidão impôs ao país.  O marco final, o ano de 1923, foi escolhido porque, de certo modo, a criação do CNT – Conselho Nacional do 
Trabalho e da Lei Elói Chaves representa uma iniciativa pioneira por parte do Estado para o longo processo de universalização da assistência ao 
trabalhador no Brasil, ainda em curso. A pesquisa de doutoramento, em fase final, permite a conclusão de que a assistência social no estado de 
Minas Gerais organizou-se desde o período imperial, constituindo uma área institucional importante do executivo a partir da República.
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RESUMO
A Décima Terceira Emenda à Constituição norte-americana de 1787 representa um grande marco jurídico-institucional. Esta emenda, mais do que 
um simples acréscimo ao texto constitucional, é um claro símbolo da organização estatal e dos avanços políticos e sociais por Direitos e Garantias 
Fundamentais. Neste cenário, é trazido à tona a legitimidade e legalidade que envolveu o processo criativo da emenda como o arranjo 
institucional que a tornou possível. Assim sendo, qual Poder concentra maiores capacidades institucionais para enfrentar momentos de 
instabilidade e promover Direitos Fundamentais?  Este trabalho, portanto, reporta-se a figura do presidente Lincoln e a preponderância Executiva 
como marco institucional capaz de solucionar conflitos iminentes., apresentando como objeto de estudo o Poder Executivo diante das crises e da 
garantia de Direitos Fundamentais.   Em momentos de crise, há uma punjante gravidade do Poder Executivo para promoção de Direitos 
Fundamentais, como forma de superação da inconstância estatal.  Sendo assim, o Poder Executivo reúne maiores capacidades institucionais para 
resolução de crises, dada sua extensão, sua centralidade e número de agentes que possibilitam um alto poder de viabilizar soluções. Para além 
disto, o Poder Executivo se demonstra com alto poder de representatividade e possibilidade de arranjos políticos uma vez que lhe é garantido 
uma série de atribuições e competências a partir do texto da Constituição.  Este estudo tem por objetivos verificar e demonstrar como o Poder 
Executivo atua para promoção de Direitos e Garantias Fundamentais em momentos de crise; constatar a legitimidade e legalidade da Décima 
Terceira Emenda; e  analisar a atuação do presidente Lincoln em garantir os direitos aos negros estadunidenses. O presente trabalho toma como 
marco téorico a atual Teoria Institucional norte-americana, tendo como expoente as obra de Adrian Vermeule e Eric Posner acerca da Supremacia 
Executiva e a publicação de Laurence Tribe que possibilita um novo olhar sobre a Constitução a partir do conceito de “Invisible Constitution”.   
Utilizou-se o método hipotético-dedutivo, a revisão bibliográfica e  a delimitação de rigorosos parâmetros analíticos de forma a aferir e 
comprovar a hipótese apresentada.  Com os resultados obtidos parcialmente, pode-se destacar: (i) a Décima Terceira Emenda é legitima e (ii) há 
uma forte tendência do Poder Executivo em promover Direitos Fundamentais como forma de superar momentos de crise e instabilidade.
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RESUMO
Na presente investigação desenvolvida durante o curso de Direito, na Faculdade Estácio de Sá, Unidade Juiz de Fora (MG), objetivou-se analisar os 
problemas que circundam a definição do objeto mediato no procedimento licitatório (art. 2º, da Lei n. 8.666/93), ou seja, no detalhamento 
daquilo que a Administração pretende contratar. Buscou-se explicitar a ocorrência de vícios derivados da definição imprecisa do objeto na 
contratação pela Administração Pública com terceiros de, por exemplo, bens, serviços, obras, alienações e compras. Os referidos vícios geram 
prejuízos à Administração. A pesquisa - cuja metodologia baseou-se em revisão bibliográfica de autores nacionais, na análise da jurisprudência 
predominante do Tribunal de Contas da União e das Leis n. 8.666/93 e n. 10.520/2002 - desenvolveu-se a partir do estudo dos aspectos gerais do 
procedimento licitatório, tais como a obrigatoriedade de licitar, os princípios específicos e as fases do procedimento, com ênfase na fase interna 
da licitação, compreendida por todos os atos anteriores à publicação do edital. O edital é considerado a lei da licitação, vinculando a 
Administração e os administrados, consoante o princípio específico da vinculação ao instrumento convocatório. O edital deve conter, entre outras 
exigências legais, a definição clara e sucinta do objeto da licitação (art. 40, I, da Lei n. 8.666/93). As particularidades do objeto devem constar do 
projeto básico, no caso de obras ou serviços de engenharia ou do termo de referência, no caso de bens e serviços comuns a serem adquiridos na 
modalidade pregão. Concluiu-se que a inobservância das normas de elaboração do projeto básico, bem como a imprecisão na definição do 
objeto, sobretudo em relação às suas especificações técnicas, geram prejuízos irreparáveis à Administração Pública. O problema impõe 
obstáculos à seleção da melhor proposta, compromete o caráter competitivo do certame, e, em última análise, ocasiona até mesmo a mácula de 
todo o procedimento licitatório. O resultado da pesquisa contribui para reflexões no campo da gestão pública. Conclui-se que para aumentar a 
qualidade e a eficiência das contratações públicas deve-se exigir uma rigorosa definição do objeto. Além disso, sublinhou-se a necessidade de um 
trabalho integrado entre o setor requisitante do objeto a ser contratado pela Administração e a comissão permanente de licitações, a fim de se 
evitar imprecisões na definição do objeto e possíveis prejuízos à Administração Pública.
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RESUMO
O envelhecimento humano é inerente à sua natureza biológica. O recorte epistemológico empreendido nesta pesquisa foi em relação à pessoa 
idosa que trabalha e convive com seu contexto familiar, meio social e estado. Essa percepção se processou através da técnica da entrevista, com 
perguntas abertas e fechadas, portanto semi-estruturada, com assinatura prévia do termo de consentimento livre e esclarecido, e desenvolvida 
uma metodologia própria, tendo como eixo central a categoria “idoso”, de onde partiram as variáveis independentes, intervenientes e 
dependentes, com indicadores específicos, de gênero, escolaridade, estado civil, atividade laborativa, contextos familiares, condições 
psicossociais e dimensões da dignidade da pessoa idosa. Foram realizadas duzentos e cinquenta e quatro entrevistas a idosos que trabalham, 
residentes na Bahia, entre maio de 2011 e maio de 2012, e foram lançadas em formulário específico, resultando em gráficos que demonstram a 
abordagem quantitativa sobre cada questão levantada. Depois foi realizada uma análise dos resultados com o cruzamento de dados, que 
facilitaram a compreensão de determinados mitos, a exemplo da incapacidade laborativa em razão da idade. Como método foi utilizado revisão 
de literatura, explorando uma fundamentação teórica interdisciplinar, envolvendo a Sociologia, a Psicologia, a Antropologia, a Gerontologia, o 
Serviço Social, a Biologia e o Direito; revisão legislativa, partindo-se da Carta Magna de 1988 e das leis 8.842/94 e 10.741/03; revisão 
jurisprudencial. Num segundo momento, foi apresentada a metodologia, explicando o caminho perseguido por esta pesquisa; seguida da análise 
dos resultados. O interesse pelo objeto deveu-se à observação da dinâmica social que se encontra em permanente mudança, face ao 
comportamento humano e da consequente transformação da conjuntura socioeconômica. Estaria a dignidade da pessoa idosa sendo respeitada 
pelas instituições: família, sociedade e estado. Não se tem a pretensão de esgotar a temática neste estudo, até porque o mundo vive em 
permanente mudança sociopolítica. Apenas esta pesquisa aponta tendências sobre a relação da pessoa idosa com uma atividade laborativa, com 
seu contexto familiar e psicossocial. Além de indicar a necessidade da implantação de políticas públicas voltadas para incentivar a permanência ou 
reinserção do idoso no mercado de trabalho.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é realizar uma abordagem crítica sobre a empresa, um fenômeno econômico e complexo com projeções no Direito. A 
partir desta perspectiva, a natureza e as finalidades da empresa são repensadas, desafio teórico que se põe em meio a uma práxis que apresenta 
um aparente foco de tensão: de um lado, alguns veem na empresa um instrumento para a perseguição de resultados econômicos, movida por 
interesses exclusivos de agentes racionais maximizadores de utilidades. Por outro lado, têm sido também comuns produções que reconhecem um 
papel social da empresa, orientada para a conciliação de interesses particulares com questões relacionadas ao bem comum. A pesquisa é pautada 
por um caráter interdisciplinar, perpassando categorias não exclusivas do discurso jurídico que impactam diretamente a realidade 
socioeconômica em suas mais diversas dimensões. Tem como fontes livros, monografias, artigos científicos, publicações periódicas, impressos 
diversos, assinadas por autores contemporâneos, mas sem se esquivar das lições dos clássicos, em âmbito nacional e internacional.  O trabalho 
parte do reconhecimento da influência do movimento de constitucionalização do Direito na releitura de muitos dos paradigmas do direito privado 
e também a reconstrução de alguns de seus institutos tradicionais: uma maior confluência de interesses privados e públicos começa a nortear 
institutos jurídicos como a empresa. Em seguida, examina-se o proprium do fenômeno empresa no código civil brasileiro, que a considera mera 
expressão de uma atividade econômica, portanto, um paradigma restrito. A investigação segue com a análise sociológica da empresa e com a 
averiguação da perspectiva constitucional brasileira, a partir das quais se percebe que a empresa é agente que interage constantemente na 
realidade social e que reúne diversos feixes de interesses, privados e públicos, os quais devem ser harmonizados. O trabalho continua com a 
releitura do fenômeno empresa numa perspectiva ampliada, com abordagem da teoria dos stakeholders, que considera um mito a doutrina de 
criação de valor somente para os shareholders (sócios/acionistas). Conclui-se que a empresa não deve ser vista como mero instrumento para a 
satisfação de interesses exclusivos de agentes racionais maximizadores de utilidades, mas sim como a expressão de uma verdadeira instituição, 
cuja conduta não pode derivar somente de uma lógica de mercado, mas também da noção de criação de valor compartilhado para todas as partes 
interessadas. A partir da noção de articulação de interesses de todos os stakeholders, a empresa-instituição poderá contribuir para a consolidação 
de um novo modo de estruturação da dinâmica das relações sociais. Um modelo de contínuo aperfeiçoamento do alinhamento das instituições 
econômicas, jurídicas e sociais com questões como recuperação de valores e reconsideração do bem comum, pautada em valores fundamentais. 
O debate acerca da função das empresas na perspectiva brasileira impõe reflexões sobre as circunstâncias em que atendem ao interesse público, 
diante de um paradigma ampliado de Direito Privado, que não se baseia somente na tolerância e na neutralidade. De acordo com esta realidade, 
a empresa-instituição deve estabelecer modelos capazes de gerar e preservar valor para além de seus sócios ou acionistas, em busca da garantia 
de uma convergência maior dos complexos feixes de interesses que a envolvem.
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RESUMO
O presente trabalho científico tem como objeto de estudo a analise da Lei nº 8.213 de julho de 1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da 
Previdência Social, que prevê em seu artigo 120 propositura da ação regressiva pela União, contra os responsáveis do acidente, com base no 
seguinte problema: Qual a importância da ação regressiva impetrada pelo INSS em face do empregador, como forma de prevenção de acidentes 
de trabalho no ES? O presente trabalho tem por objetivo geral, analisar a importância da ação regressiva acidentária como forma de prevenção 
do acidente do trabalho. E objetivos específicos: conceituar Acidente de Trabalho; verificar as consequências previdenciárias quando ocorre um 
acidente de trabalho; verificar com base na doutrina e legislação brasileira a importância da ação regressiva como meio de prevenção do acidente 
de trabalho; verificar quais são as normas de segurança e higiene do trabalho; identificar as características da ação regressiva; demonstrar o 
resultado da pesquisa de campo sobre os índices de acidente de trabalho no Espírito Santo; trazer o resultado das entrevistas com operadores do 
direito. Busca explicar as consequências que o acidente de trabalho gera principalmente para o trabalhador, sociedade e Estado, pois aquele 
evento danoso pode trazer danos emocionais, lesões corporais, e até mesmo o resultado morte. O ônus do acidente do trabalho recai sobre o 
Instituto de Seguridade Social. Todavia, a Autarquia deve, por meio de Ação Regressiva, buscar a reparação destes danos face à aquele que 
contribuiu culposamente para o resultado.Busca-se ainda, demonstrar a importância da referida ação, como meio de prevenção ao acidente no 
ambiente de trabalho, de forma que possa reduzir ou até mesmo eliminar os constantes acidentes nesse ambiente.Esta pesquisa tem como 
objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, razão pela qual optou-se pelo tipo de pesquisa exploratória, utilizando os 
procedimentos bibliográfico, o documental e entrevistas.Ao longo desta pesquisa fora tratado a respeito do conceito de acidente de trabalho e 
sua evolução histórica; a negligência do empregador quanto às normas de segurança e higiene do trabalho, sendo demonstrado o conceito de 
negligência, bem como, as referidas normas; importância da ação regressiva proposta pelo Instituto Nacional de Seguro Social face às empresas; a 
ação regressiva e suas características; o impacto orçamentário do acidente de trabalho ao erário; e por ultimo foi analisado o acidente do 
trabalho no Estado do Espírito Santo. A ação regressiva não visa apenas à reparação aos cofres públicos dos enormes gastos com acidente de 
trabalho. O objetivo principal da referida ação é que o empregador cumpra com o seu dever respeitando as normas de segurança e higiene do 
trabalho. Desta forma, estará ele evitando o acidente de trabalho, caso em que, não será possível a propositura da ação referida pela União, pois 
só será possível na ocorrência do evento danoso por parte do empregador. Portanto, a ação regressiva impetrada pelo INSS em face do 
empregador, como forma de prevenção de acidentes de trabalho no Espírito Santo, tem sua importância mais preventiva que ressarcitória, pois 
busca o cumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho por parte do empregador, se este assim o fizer não tem porque o INSS 
propor a referida ação por falta de requisito necessário (ocorrência de acidente de trabalho causado pelo empregador).
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RESUMO
O processo de integração europeia foi acompanhado do fenômeno da institucionalização, a fim de solidificar a governança internacional inerente 
ao bloco, no sentido de criar condições organizacionais favoráveis à integração e desenvolvimento dos Estados-membros. No entanto, diante de 
um cenário estrutural complexo caracterizado por um grande número de instituições que foram criadas, discute-se no âmbito da União Europeia 
(UE) sobre: 1) A existência de um déficit democrático aplicável aos países membros; e 2) A transformação das democracias em “dividocracias”, em 
razão da situação socioeconômica enfrentada por alguns países periféricos durante a chamada “Crise o Euro”. Logo, este trabalho visa responder 
o seguinte problema: A inflação institucional, para a consolidação do direito comunitário europeu, guarda relação direta com a existência do 
déficit democrático e com a “dividocracia”? Ambos são politicamente considerados, nos países periféricos, por um expressivo número de 
doutrinadores e estudiosos. A fim de concretizar esta análise e lhe dar respaldo, a metodologia empregada a esta pesquisa foi, 
preponderantemente, a busca bibliográfica não só nacional, bem como portuguesa, francesa e americana, além do exame e utilização devida de 
artigos científicos e jornalísticos e, por último, a análise de material investigativo audiovisual sob a forma de documentário. Inicialmente, foi 
realizada uma análise do processo de integração global, para em seguida adentrar na realidade da integração europeia. Já de início foi possível 
perceber seu viés não só jurídico e econômico, mas também e principalmente político. Com o aprofundamento dos estudos, constatou-se que, 
simultaneamente à integração europeia, no cenário comunitário, ocorreu a criação e a solidificação das instituições da UE, fenômeno conhecido 
como inflação institucional (criação de um número imenso de instituições). Foram estudados os e analisados os seus supostos efeitos negativos, 
chegando-se à conclusão parcial acerca do problema institucional da UE, qual seja, a aplicação de políticas. Neste sentido, a configuração das 
mesmas como políticas internas às instituições não revela um problema quantitativo em si, mas sim um problema intrainstitucional. Diante desta 
constatação parcial, a pesquisa prosseguiu com a averiguação específica dessas políticas sob a perspectiva do Estado Grego, com estudo de seu 
comportamento e das consequências que sofreu com a submissão às políticas intrainstitucionais antes e durante a crise do euro. A conclusão, 
com base em dados colhidos nos meses dedicados à pesquisa, foi negativa quanto ao problema principal proposto e seus resultados foram 
altamente esclarecedores. Principalmente por conta da análise da condição econômico-social grega no “olho do furacão” da crise do euro e, para 
mais além, através da análise do comportamento do próprio Estado Grego, no que tange sua submissão comercial à políticas emanadas das 
instituições da UE. Políticas estas, naturalmente de países centrais que, juridicamente respaldadas, não poderiam levar a economia e sociedade 
grega a caminhos diversos. Este projeto de pesquisa perpassa - sem desviar o olhar do problema e dos temas propostos - por um abrangente 
exame  sobre disposição e proteção de soberania no bojo de uma nova ordem jurídico-econômica: a ordem comunitária. Aquela que paira acima 
dos estados soberanos e que é regente deste desejo de multilateralismo comercial, jurídico, político e institucional num cenário global 
majoritariamente tendencioso à cooperação.
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RESUMO
O estudo analisou os acordos judiciais realizados no âmbito dos Juizados Especiais Estaduais da Comarca de Vila Velha-ES, refletindo como esses 
acordos são vistos na teoria processual e como eles têm sido realizados na prática forense atual, mais especificamente qual é o peso que a 
morosidade do processo tem sobre a proposição e aceitação de acordos judiciais, bem como o impacto deste panorama no ideal de justiça do 
jurisdicionado. Tal pesquisa foi fruto do Projeto de Iniciação Científica, da Faculdade Estácio de Sá de Vila Velha-ES e justificou-se não só pela 
transcendência social e cientifica do objeto de estudo, mas, também, pela motivação pessoal dos alunos pesquisadores, que trabalharam como 
estagiários de Juizados Especiais, tendo percebido no exercício de suas tarefas um descontentamento de parcela significativa dos jurisdicionados, 
mesmo o processo tendo sido encerrado por meio de um acordo em juízo. Diante da proposta acima destacada, a pesquisa partiu da teoria 
processual, segundo a qual o processo somente chega a um resultado legítimo quando é garantida, aos envolvidos, a possibilidade de uma 
participação efetiva no resultado final produzido, ou seja, sob um prisma filosófico e cientifico de um horizonte democrático do direito 
processual, tem legitimidade a decisão ou acordo realizado em processo quando se assegura dever de debates e direito de convencimento aos 

  lilgantes. Em seguida, no intuito de cotejar a teoria desenvolvida na pesquisa bibliográfica, empreendeu-se pesquisa empírica, durante dois 
meses, em um dos Juizados Especiais Cíveis da Comarca de Vila Velha-ES, através da aplicação de uma Escala Likert. Esta escala se configurou de 
várias afirmativas simples que remetem ao senso de justiça e à morosidade do processo, frente às quais o respondente indicava seu nível de 
concordância. Buscava-se assim verificar se os acordos celebrados realmente eram legítimos, nos termos teóricos; ou, pelo contrário, existiam 

  outros molvos que impulsionavam a proposição ou aceitação de um acordo, sobretudo a morosidade do processo. Diante dos resultados da 
pesquisa empírica, tendo sido constatada parcela significativa de acordos que não se amoldavam na teoria processual estudada, foi criada a 
classificação de acordos judiciais negativos, os quais são caracterizados como aqueles em que a parte celebra acordo ciente de que a solução não 
é justa, sob seu ponto de vista, e legítima, sendo o motor de sua ação, de modo central e decisivo, o tempo de tramitação do processo.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo debater acerca da natureza jurídica do instituto da indignidade, no direito sucessório brasileiro. Para tanto, 
utilizar-se-á o método lógico-dedutivo, a partir da análise legislativa, doutrinária e jurisprudencial. A indignidade constitui uma sanção civil que 
visa ao afastamento do herdeiro, na sucessão do patrimônio do "de cujus", pela prática de algum dos atos - ilícitos penais -previstos 
taxativamente na norma do artigo 1.814 do Código Civil Brasileiro. São estes atos ilícitos: quando o herdeiro ou legatário tiver sido autor, coautor 
ou até mesmo participante de homicídio doloso, ou a simples tentativa de alguma dessas espécies, contra a pessoa cuja sucessão se trata, ou seja, 
pode ser contra seu cônjuge, companheiro, contra os seus ascendentes ou descendentes. Também, identifica-se a hipótese de quando o herdeiro 
tiver acusado de forma caluniosa, em juízo, o autor da herança, ou praticar algum crime contra a sua honra ou de seu companheiro ou cônjuge, 
pode haver a exclusão herdeiro por indignidade. Outra forma de ser excluído da herança por indignidade é se o herdeiro praticar violência ou por 
meios fraudulentos, de má fé, impedir ou dificultar o autor da herança de dispor livremente os bens por ato de última vontade.  A exclusão do 
herdeiro ou do legatário em qualquer um desses casos deverá ser declarada por sentença judicial, em ação ordinária, que deve ser movida por 
quem tiver interesse na sucessão, respeitando o prazo legal de quatro anos contados a partir da data de abertura da sucessão, sub pena de 
decadência. O interesse acadêmico acerca do tema em estudo ressalta-se principalmente pela divergência, sobretudo doutrinária, quanto à 
natureza jurídica do instituto, uma vez que reside nos argumentos de que à indignidade aplicar-se-ia a teoria da incapacidade ou a da exclusão da 
herança. Pela primeira, não há capacidade sucessória do herdeiro indigno, pois não se reconhece a qualidade de herdeiro a ele, uma vez que nem 
integra a ordem da vocação hereditária e, assim, nada transmite a seus sucessores. A segunda teoria, por sua vez, entende que o herdeiro indigno 
sucede, mas, em virtude de sua conduta, é excluído da sucessão, perdendo o direito à herança, como se morto fosse, transmitindo o que seria seu 
quinhão hereditário a seus sucessores, por direito de representação. Diante disso, verificou-se a primazia da admissão da teoria da exclusão da 
herança, tanto pela legislação, doutrina e jurisprudência, considerando que indignidade trata-se de modo de exclusão da herança, mas não de 
incapacidade sucessória. Assim, indignidade e incapacidade não se confundem. Na indignidade há a perda da qualidade de herdeiro em razão de 
ato praticado por ele mesmo, em ação declaratória na qual o magistrado aplica a pena civil, excluindo-o da sucessão, enquanto que a 
incapacidade consiste em um obstáculo, na ausência de um requisito à própria condição de herdeiro.
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RESUMO
O objeto do presente estudo é a análise do discurso dos ministros do STF nas decisões proferidas em sede de embargos de declaração opostos 

 contra decisão que deixou de apreciar a modulação temporal dos efeitos por falta de requerimento expresso das partes. O estudo parte da 
pergunta: “a não manifestação da Corte Constitucional brasileira sobre modulação temporal dos efeitos nas declarações de inconstitucionalidade 

 pelo controle abstrato, quando não requerido pelas partes, enseja oposição de embargos de declaração?”Embargos de declaração é recurso 
oponível à decisão que apresenta omissão, contrariedade ou obscuridade, ao passo que a declaração de inconstitucionalidade de norma produz 
efeitos próprios, ou seja, declaram nulos os atos produzidos com base na norma declarada inconstitucional em razão do seu efeito ex 

 tunc.Sendo assim, nossa hipótese consiste na impossibilidade de provimento dos embargos nas declarações de inconsltucionalidade quando 
 não houver pedido expresso de modulação temporal dos efeitos.A metodologia ullizada foi a análise do discurso francesa proposta por Patrick 

Charaudeau. Dentre diversos doutrinadores que propõe a análise do discurso, este tem a proposta mais adequada para explicitar a ideologia do 
discurso proferido pelos Ministros do STF, no que concerne o papel dos mesmos na construção das relações de poder, em razão desta 

 metodologia permilr e facilitar a compreensão do discurso, bem como as intenções do enunciador.Charaudeau associa os seguintes fatores 
para análise do discurso: à análise da situação (habitus), onde o meio social e suas diversas características influenciam o pensamento; a 
performance do discurso, ao passo que a pertinência do discurso ou o tema da fala leva em conta o sujeito, seu prestígio, sua competência e o 
projeto de fala; e, a semiolinguística, calcada na construção de sentido, de forma, cujo objetivo é o de influenciar o interlocutor da fala, logo é o 
resultado de longo e extenso processo de interação, adaptação e revisão na interação entre os sujeitos, de forma que se construa uma explicação 

 compreensível do discurso.O percurso metodológico consislu na pesquisa empírica, através de jurisprudências, sob o estudo de casos 
anteriormente julgados pelo STF. Com base nas pesquisas foram encontradas cinco situações referentes à modulação dos efeitos via embargos de 
declaração, sendo três delas desprovidas, sob o fundamento da perda do objeto, quais sejam a ADI nº 483/PR julgada em 22/08/2001, por 
unânime; ADI 1.498/RS julgada em 10/04/2003, por maioria; ADI 2.728/AM julgada em 05/10/2007, por maioria; uma pendente de julgamento, 
ADI 2.797/DF; e, por fim, uma, ADI 3.601/DF julgada em 15/10/2010, por maioria, provida sob o fundamento da prevalência de certos bens 

 jurídicos ou de interesses também de hierarquia consltucional, quais sejam a segurança jurídica e o excepcional interesse social.O relator da ADI 
3.601/DF, em seu voto, entendeu que sempre que a decisão versar sobre declaração de inconstitucionalidade, estando presentes as condições 
para flexibilização dos efeitos, independentemente de haver pedido expresso da parte, deverá a corte se manifestar acerca da modulação dos 
efeitos, sob pena de omissão sanável por embargos de declaração. Desta forma, entende que a análise da modulação dos efeitos prevista no art. 
27 da Lei 9868/99, ao ser aplicada, deve preservar a segurança jurídica prevista no art 5º da CFRB e, também, o art 1º, que traz a noção material 

 do principio do Estado de Direito, além do excepcional interesse social que consubstancia os demais princípios consltucionais.Conclui-se, com 
base no estudo de casos julgados pelo STF, que a partir da ADI 3.601/DF, mesmo não havendo consenso perante o colegiado do STF, haverá 
omissão na ausência de manifestação sobre modulação de efeitos, mesmo que não haja requerimento por qualquer das partes, em virtude da 
recente mudança de posicionamento da corte.
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RESUMO
Como interpretar o fenômeno do “justiçamento”, recentemente disseminado no Brasil, à luz dos estudos foucaultianos sobre a história da prisão? 
De que forma as práticas de linchamento e de “justiça com as próprias mãos” se assemelham e em que se diferenciam dos suplícios descritos por 

 Michel Foucault na Primeira Parte de Vigiar e Punir? É em torno a essa questão que se desenvolve nossa pesquisa. Como podemos observar na 
impressionante abertura de Vigiar e Punir, Foucault transcreve em detalhes o relato dos suplícios de Damiens, condenado por parricídio em 1757, 
em Paris. A narrativa choca pela resplandescência da severidade e a pela minúcia planejada e meticulosamente aplicada do sofrimento corporal 
imposto ao condenado. Foucault analisa as formas e funções desses suplícios e ressalta os aspectos simbólicos destas práticas, em que se busca 
uma analogia entre o crime cometido e o suplício. O que ele busca mostrar é que, ao contrário do que poderia parecer, a crueldade do suplício 
não está a serviço de uma vingança passional e sem medida: é parte de uma economia do poder em que se reestabelece, a cada condenação, e 

 simbolicamente, a autoridade do soberano. Como ressalta Foucault ao citar Vico: essa velha jurisprudência foi “toda uma poélca”.Nos capítulos 
subsequentes de Vigiar e Punir, o autor mostra como ao longo do tempo presenciamos, no mundo ocidental, a abolição das práticas cruéis no 
plano do exercício legal do poder do Estado e como as penas começaram a ser aplicadas em parte no corpo e em parte na mente, delineando 
uma nova economia em que vigiar se mostra mais eficaz do que punir. No plano legal, em nosso país, essa mudança também se dá e hoje 

 podemos constatar isso ao analisar as penas previstas em nosso sistema penal, que desautoriza o sofrimento corporal e a tortura. No entanto, 
não obstante a interdição legal, assistimos atualmente, não sem a perplexidade de muitos, o retorno do suplício, desta vez já não através das 
mãos que simbolicamente representam o soberano, mas efetuado pela população, que se investe de um poder estatal de fazer uso da força e 
reestabelecer o que entende como “ordem”. Em que se assemelham os atuais e os antigos suplícios? Podemos encontrar muitas semelhanças no 
campo de suas práticas: uso da tortura e da exposição pública para caracterizar-se como exemplo. No entanto, a economia do poder e do uso da 
força em nosso tempo sofre um significativo deslocamento em relação ao passado. Se no contexto dos relatos de Foucault, a ostentação do 
supliciado serve para mostrar quem manda - o rei, o soberano -, no presente é carne da mesma carne, o povo contra ele mesmo. O povo investe a 
si mesmo do poder de punir. Se no suplício que se pratica no século XVIII o rei com receio da manifestação do povo fazia enaltecer a “força 
soberana” para calar as vozes e levar a população a consentir, por coação, com o suplício, agora, contrariando a legislação brasileira, que seria o 
nosso poder soberano, o povo continua com os olhos voltados para as penas corporais. Sem provas, sem julgamento e sem estabelecer 
proporcionalidade entre castigo e crime, o “povo” – ou uma parcela da população que se sente representando a totalidade da sociedade 

 brasileira – se sente autorizado a exercer a função consltucionalmente delegada ao Estado.É no senldo de compreender melhor esse fenômeno 
que se desenvolvem nossos estudos, nos quais, ao investigar as diferenças e semelhanças entre os suplícios de outrora e os “justiçamentos” de 
hoje, sondamos quais as expectativas acerca da função do Estado presentes nas narrativas do senso comum dos brasileiros e qual a noção de ser 
humano que está implícita nessas expectativas.
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RESUMO
O estudo tem por objeto a pesquisa de revisão sobre a questão vocacional para o Direito em face da experiência de formação acadêmica e as 
implicações para o seu futuro na sociedade. A metodologia é tipo bibliográfica, cuja abordagem é livre e exploratória sobre a temática em que se 
delineia o problema central. A pesquisa tem como finalidade proceder a uma investigação sobre a relação da vocação e a formação jurídica, em 
face do ensino, e conduzir a uma análise das eventuais soluções para as questões sociológicas e psicológicas na formação jurídico-acadêmica, sob 
a perspectiva de uma aprendizagem que atenda ao desenvolvimento da sociedade ansiosa por uma justiça digna e coerente aos ditames da 
formação profissional. Na primeira parte, parte-se de uma premissa conceitual sobre a vocação e a formação jurídica, apresentando uma 
dicotomia crítica dessas duas vertentes psico-filosóficas; no segundo momento, o estudo aborda, com base na orientação empírica, a revisão de 
literatura sobre as experiências de personalidades que se depararam com o enfrentamento da vocação/formação jurídica, manifestamente, 
Mohandas Karamchand Gandhi (Minha Vida e Minhas Experiências com a Verdade), Rui Barbosa (Oração aos moços), Gabriel Garcia Márquez 
(Viver para contar) e Paulo Freire (Pedagogia da autonomia); esses autores e suas respectivas obras contemplam o pensamento reflexivo a 
respeito da dicotomia vocação-formação, vale dizer, alguns trechos dessas leituras implicam em questões fundamentais para o entendimento do 
problema e por consequência da práxis jurídica. Por último, eventuais soluções são apontadas como desafios para uma política social de ensino 
em consonância às perspectivas dessa formação acadêmica e os rumos que se devem tomar os profissionais do Direito, nos segmentos de 
mercado profissional, a saber: a) o serviço público; b) a atividade privada, manifestamente a causídica e c) a experiência a acadêmica. Conclui-se 
pela retomada de questões éticas e sociais, bem como uma postura sensível aos ditames de valores de uma cultura apta a solucionar o problema 
do desapego das questões vocacionais em beneficio de uma formação mais adequada e compatível com a realidade social brasileira; 
reconhecendo, entretanto, os sacrifícios que demandem as exigências para a melhor formação a ser implementadas com êxito, e a indispensável 
reflexão crítica para que se tenham medidas efetivas para a concreção deste fenômeno emergente na experiência jurídica brasileira.
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RESUMO
A Psicologia, assim como o Direito, é uma área de conhecimento científico, e juntas são capazes de deliberar questões no âmbito jurídico, o que é 
chamado de Psicologia Jurídica ou Psicologia Forense, dependendo do país observado. Nesse entendimento, surge o questionamento inicial que 
norteia esta investigação: Qual a percepção do trabalho realizado pelo psicólogo jurídico junto ao Poder Judiciário, notadamente no âmbito 
familiar na comarca de Vila Velha/ES? O artigo tem a intenção de mostrar onde e como esta prática começou, bem como a importância de se ter 
uma visão dos processos inconscientes e individuais que perpassam os processos judiciais. O artigo apresenta um caráter exploratório, se 
embasando em várias bibliografias, como revistas, livros e artigos científicos, disponíveis online e em material impresso, além da aplicação de 
questionário. O questionário foi direcionado a 13 operadores do direito. O instrumento de coleta de dados é composto de 17 afirmativas, frente 
às quais os respondentes tiveram que indicar seu nível de concordância. As opções de resposta variam desde “concordo totalmente” até “discordo
 totalmente”, havendo ainda uma opção neutra de resposta (“Não concordo nem discordo”). Cada afirmativa apresenta uma ideia sobre a 
atuação do Psicólogo Jurídico e cinco opções de resposta. No final do questionário há um espaço, chamado de palavra aberta, onde o 
respondente poderia colocar com suas palavras alguma justificativa ou complemento das afirmativas. Foi possível verificar que 82% dos 
operadores afirmam conhecer a atuação do Psicólogo, ao menos em parte. Isso pode ser comprovado não somente por esse gráfico, mas pela 
análise de outras respostas: o psicólogo, na visão dos respondentes, não atrapalha o andamento do processo (91%) e é importante em casos de 
disputa de guarda (91%) e de regulamentação de visitas (91%) nos processos das Varas de Direito de Família.  O Psicólogo é conhecido pelos 
respondentes de maneira que sua presença não dificulta os trabalhos destes (75%) e dessa forma seu trabalho tem um diferencial positivo. É 
possível verificar que a percepção dos respondentes, no quesito concernente à atuação do psicólogo em casos de separação litigiosa, é bem 
dispersa. Do total de respondentes, 46% concordam, enquanto 36% discordam da existência desta atuação. Todos os respondentes afirmaram 
que o psicólogo jurídico é importante para o direito de família, que precisa da sua atuação nesse ramo do direito. Entretanto, ficou demonstrado 
que os operadores não estão em comum acordo sobre eventuais dificuldades na atuação do psicólogo: 45% responderam que há dificuldade, 
enquanto 26% dizem não haver dificuldade. Foi verificado ainda que, 46% acreditam que o psicólogo trabalha com conflitos deslocados e traz 
para o processo a real causa do litígio, ao passo que outros 27% discordam, apontando que o psicólogo não trabalha desta maneira. Se para 36% 
dos respondentes o psicólogo não atua nestes casos, é compreensível que o percentual  de 27% acredite que este profissional não trabalhe com 
as causas reais do litígio. Outros 27% não se posicionam, o que pode indicar certo desconhecimento acerca da atuação do profissional, na medida 
em que este quesito é um dos diferenciais da atuação do psicólogo jurídico. A pesquisa identificou uma percepção positiva, sendo conhecida a 
atuação e sendo importante o psicólogo jurista. Contudo, o conhecimento é por vezes superficial o que pode configurar um obstáculo para a 
qualidade da atuação do psicólogo jurídico. Logo a importância de sua atuação, no sentido de auxiliar o magistrado, é percebida e valorizada 
pelos respondentes.
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RESUMO
O objetivo do presente trabalho é trazer o leitor para dentro de um problema que todos estao suscetíveis no dia a dia, os infortúnios e a 
possibilidade da concessão de benefícios previdenciários em decorrência deles para o segurado do INSS na Justiça Federal. Para manter a 
sobrevivência é necessário que se tenha o mínimo necessário, no sentido de suprir o cidadão com alimentação, vestuário, moradia dentre outros. 
Para isso, precisa-ses de dinheiro, então é necessário trabalhar. Então surgem as questões: A impossibilidade por doença de buscar o sustento, 
quem irá  proteger o cidadão? Quem irá  ajudar nesse momento de incapacidade, o empregador ou o Estado? É garantido ao cidadão segurado o 
benefício pela autarquia INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), quando da constatação da incapacidade laboral pelo acidente. E quando o 
INSS nega ao cidadão o benefício, terá que recorrer a quem? A Constituição Federal de 1988, diz que a tutela jurisdicional desse impasse é da 
justiça estadual, será que é devida? Por que a justiça estadual, se o polo passivo é a União? A não concessão dos benefícios previdenciários pelo 
INSS ao segurado, oportuniza uma judicialização para comprovar a incapacidade na justiça federal. O auxílio acidente compõe a lista de benefícios 
previdenciários, porém não é tutelado na justiça federal, mas sim na justiça estadual, pois o constituinte lhe conferiu a competência 
remanescente. Para facilitar melhor o entendimento do leitor, a previdência social possui vários benefícios dentre eles destaca-se nesse momento 
o auxílio doença e o auxílio acidente. A não concessão do benefício do auxílio doença pelo INSS, oportuniza o segurado judicializar demanda para 
comprovar sua incapacidade conforme constatação do laudo médico na justiça federal. Enquanto que, a não concessão do benefício do auxílio 
acidente será dirimido o impasse pela justiça estadual. Ambos os benefícios fazem parte da previdência social que são administrados pela 
autarquia federal. Por que esta diferenciação de tutela jurisdicional? Quem perde é o cidadão, a sociedade como um todo, pois terá que submeter 
seu problema a um judiciário inchado, sem infraestrutura para processar e julgar demanda de cunho previdenciário. Os demais benefícios são 
apreciados na justiça federal, afrontando a igualdade que todos os segurados deveriam receber. Sem contar a celeridade processual que a justiça 
federal concede para as demandas previdenciárias que tutela. Vale destacar que a justiça federal é muito mais especializada para tais demandas 
previdenciárias, visto que, trata de todas as controvérsias dos benefícios não concedidos pela previdência social. A sociedade ganharia com a 
mudança de competência jurisdicional da justiça estadual para justiça federal no que tange a não concessão do benefício previdenciário auxílio 
acidente, pois o segurado teria a comprovação de sua incapacidade apreciada com celeridade, fazendo jus ao benefício para sua mantença e de 
seus familiares. Indagar é preciso, o segurado do INSS deve recorrer a que instância jurídica para ter direito ao benefício, auxílio acidente: Justiça 
Estadual ou Federal? O trabalho foi pautado pelo método de pesquisa bibliográfica com condão de esclarecer e questionar o referido tema. O 
presente artigo científico tem a função de trazer ao conhecimento do leitor a incongruência da competência nas ações do benefício 
previdenciário auxílio acidente, quando da não concessão devida ao segurado do INSS. Existe uma afronta originária da Constituição Federal de 
1988 que elegeu de forma indireta a competência da justiça estadual para dirimir os impasses das demandas acidentárias. Por isso propoe-se uma 
Emenda Constitucional para que a competência das ações acidentárias seja contemplada pela justiça federal, por ser um órgão jurisdicional 
especializado em demandas previdenciárias.
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RESUMO
Em 2009 a Lei 12.015 criou o artigo 217-A do Código Penal Brasileiro, que passou a tratar de forma peculiar toda ação de violação à dignidade 
sexual de crianças e jovens com menos de catorze anos. Ocorre que a aplicabilidade de tal norma tem sido subjetiva, questionando-se, portanto, 
se a vulnerabilidade a que se refere tal artigo é relativa ou absoluta.  Diante disso, buscar-se-á estabelecer por meio da análise da opinião pessoal 
de promotores e defensores públicos lotados na Comarca de Vila Velha/ES.Não obstante, este artigo ainda teve como escopo desenvolver a 
análise das características, físicas, fisiológica e cognitivas de crianças e adolescentes entre dez a catorze anos de idade, por meio de entrevista 
com psicólogos e assistentes sociais, visando-se estabelecer assim um paralelo entre tais opiniões, além de compreender-se qual o devido grau de 
entendimento e maturação sexual destes indivíduos, de forma que tal pesquisa possa proporcionar uma contribuição à sociedade e a toda 
comunidade jurídica no que tange tal questão, podendo, desta forma, esboçarem-se limites de compreensão e entendimento que correspondam 
verdadeiramente à fase que estas crianças e adolescentes vivem. Os dados obtidos por meio desta pesquisa deixaram tal fato claro no momento 
em que quatro dos cinco entrevistados, quando questionados sobre uma formação inadequada ser sinônimo de completa entenderam que não. 
O Judiciário, quando da presunção relativa referente ao artigo 217-A do CPB, tem na verdade se alicerçado neste único fator, sempre justificando 
que o desenvolvimento precoce e inadequado é fator determinante para a relativização da culpa do suspeito. Importante, ressaltar ainda, que 
conforme os estudos aqui demonstrados, a vulnerabilidade a que se refere o artigo 217-A do CPB não é passível de relativização e deve ser 
aplicada de forma absoluta, independentemente das circunstâncias dos fatos, tendo em vista que o completo desenvolvimento da sexualidade de 
um adolescente somente ocorre no fim de sua adolescência, no fim de sua fase de puberdade, e o fato deste, por qualquer motivo que seja, ter 
iniciado de forma precoce sua vida sexual, ou tendo sido este vítima da falta de proteção familiar e estatal, por meio de políticas públicas 
verdadeiramente eficazes que contribuíssem e garantissem seu desenvolvimento nas mais diversas esferas de conhecimento, não dão o direito ao 
Estado de mais uma vez falhar em seu papel de garantidor da dignidade de seus integrantes, ainda mais em se tratando de pessoas com 
peculiares condições, tais como as crianças e adolescentes. Conclui-se, portanto, que a vulnerabilidade a que se refere o artigo 217-A do CPB, no 
que diz respeito às crianças e adolescentes entre dez e catorze anos de idade, segundo a opinião de duas assistentes sociais, uma psicóloga e um 
defensor público criminal, deve ser analisada sob a ótica da presunção da culpa absoluta do agente, enquanto que segundo o promotor de justiça 
criminal, a culpa deve ser analisada sob a ótica da presunção relativa. Neste contexto, quando um juiz inocenta um réu embasando sua decisão no 
fato de que a vítima está completamente formada sexualmente, tendo esta entre dez e catorze anos de idade, há de se ressaltar que isto faz com 
que recaia sobre ela a punição pelos atos que sofreu, quando, em verdade, deveria ser esta aquela considerada certamente a mais frágil e 
vulnerável, sem amparo familiar e público, uma vez que já teve em sua vida, o infortúnio de não poder ter um desenvolvimento adequado e digno 
e, portanto, certamente levará tal desajuste ao longo de sua vida.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objeto abordar as responsabilidades do empregador quanto à possibilidade de ser obrigado a ressarcir o INSS 
quando der causa a redução da capacidade laborativa do trabalhador. No Brasil muitos acidentes do trabalho ocorrem por negligência das 
empresas no cumprimento da legislação sobre proteção ao meio ambiente de trabalho resultando em inúmeros benefícios acidentários 
concedidos pelo INSS que seriam passíveis de ação regressiva, inclusive por previsão legal no art. 120 da Lei 8.213/91. O objetivo do trabalho 
consiste em desenvolver um estudo a respeito do direito do INSS de buscar e reaver na totalidade ou em partes, os valores pagos a título de 
auxílio-doença acidentário por meio da ação regressiva impetrada face às empresas que por dolo ou culpa dão causa ao afastamento do obreiro 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. Sendo assim o tema da pesquisa é Acidente do Trabalho, e ao longo da pesquisa se buscará responder a 
seguinte indagação: Configurado o acidente do trabalho por culpa ou dolo do empregador, é cabível ação regressiva do INSS em face do mesmo 
para ressarcir os gastos a título de auxílio-doença acidentário? O tema foi delimitado à possibilidade de ressarcimento pelo empregador dos 
valores pagos pelo INSS ao trabalhador a título de auxílio-doença acidentário. Para melhor aprofundamento, optou-se por uma delimitação 
espacial quanto aos julgados do Tribunal Regional Federal da 2º Região, e uma delimitação temporal analisando as decisões proferidas pelos 
Magistrados do Tribunal Regional Federal da 2º Região no período de 2008 a 2012. O Principal ob jetivo assim é identificar o posicionamento do 
Poder Judiciário quanto a responsabilização do empregador no ressarcimento dos valores pagos pelo INSS a título de auxílio-doença acidentário 
aos trabalhadores. Para tanto foram ao decorrer dos capítulos apresentados os conceitos de responsabilidade civil na relação de trabalho, ação 
regressiva e auxílio doença, além de verificados se há realmente um retorno dos valores pagos pelo INSS quando da ocorrência do acidente do 
trabalho. O presente trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa exploratória, através de pesquisa doutrinária, legislativa e jurisprudencial 
sobre o assunto, além do estudo de casos concretos julgados pelo TRF da 2ª região, que abrange o Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro. 
Foram utilizados como procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e documental. Foi também realizado levantamento de dados 
jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal da 2º Região sobre a ação regressiva e seu 
cumprimento. Para melhor fundamentação também foi realizada entrevista com um Procurador Federal, Dr. Rodrigo Stephan de Almeida. Após 
análise de decisões dos tribunais superiores, verificou-se que a ocorrências de ações de regresso do INSS em face de empresas e tomadores de 
serviços está se tornando cada vez mais frequente. O empregador que age com irresponsabilidade ao não fornecer condições de trabalho, em que 
os riscos estejam devidamente controlados, deve arcar com total responsabilidade em caso de efetiva ocorrência do acidente em que o obreiro 
fica impossibilitado de retorno ao trabalho e principalmente em caso de óbito do mesmo. No âmbito estadual há a expectativa de ressarcimento 
aos cofres públicos no montante de 65 milhões de reais nas 203 ações em curso. Estas foram propostas em virtude da negligência do 
empregador, na falta de observância das normas de segurança e saúde no trabalho. Conclui-se que, configurado o acidente do trabalho por culpa 
ou dolo do empregador, é legalmente cabível ação regressiva do INSS em face do mesmo para que dessa forma possa reaver os gastos 
despendidos com benefícios como o auxílio-doença acidentário, e principalmente, utilizá-la como instrumento na prevenção do acidente de 
trabalho.
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RESUMO
O objetivo deste estudo é realizar uma abordagem sobre a intervenção do Estado brasileiro na economia. Põe-se em análise o processo de 
aquisição de participações societárias em companhias privadas pelo Estado, que tem sido levada a efeito pela BNDES PARTICIPAÇÕES S/A., uma 
sociedade por ações constituída como subsidiária integral da empresa pública BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL. 
A metodologia da pesquisa é pautada por um caráter interdisciplinar entre Direito e Economia. Foram exploradas doutrinas em âmbito nacional e 
internacional, assim como dados disponíveis na internet. De início, foi possível constatar que o Estado brasileiro teve uma participação destacada 
na economia até a década de 80, atuando na condição de empresário. A partir dos anos 1940 e 1950, deu-se início à formação do setor produtivo 
estatal. Nas décadas de 60 e 70, o setor público ampliou a sua intervenção direta nas atividades econômicas, tendo sido criadas a Eletrobrás 
(1960), a Telebrás (1972), além de diversas subsidiárias da Petrobrás e da Companhia Vale do Rio Doce. Não obstante o histórico de participação 
ativa do Estado na economia, a Carta de 1988 consagrou regime que prestigia a iniciativa privada e defere ao Estado participação apenas supletiva 
na esfera econômica. Verificou-se que, com a promulgação da Constituição, foram realizadas reformas nos arranjos institucionais, especialmente, 
o plano nacional de desestatização, com a venda, aos particulares, de grande parte das empresas então controladas pelo poder público. Por outro 
lado, em movimento reverso o Estado passou a adquirir participações societárias em companhias privadas, assumindo a condição de “Acionista 
Leviatã”, conforme referências doutrinárias. Parte da doutrina proclama a presença do Estado como agente financeiro no direcionamento de 
créditos para projetos da iniciativa privada, apontando a fragilidade dos mercados de capitais e de crédito para este desiderato. Descreve-se que, 
em países em desenvolvimento, a maior carência de recursos demanda uma participação mais ativa do poder público como agente financeiro 
responsável por estimular a economia. Por outro lado, contra essa perspectiva, há autores que questionam a possibilidade de ampliação dos 
investimentos públicos e defendem o incremento nos investimentos oriundos da iniciativa privada, sob o argumento do esgotamento do modelo 
nacional desenvolvimentista de décadas passadas. Diante dos debates em torno da questão se o Estado deve ou não adquirir participações 
societárias em empresas privadas, buscou-se um possível fundamento constitucional para a intervenção. Descobriu-se que as Constituições 
econômicas podem ser encaradas em dois sentidos: formal e material, sendo que, em sua dimensão material, abrangem todas aquelas normas 
indicadoras de matérias essenciais das organizações econômicas, estejam ou não expressamente referenciadas nos textos. Portanto, há a 
possibilidade de se inferir, nas Constituições econômicas, princípios não expressamente estabelecidos pelo legislador constituinte, mas que, pela 
sistemática constitucional, fazem-se presentes de forma implícita. A conclusão foi a de que, dentre os diversos princípios explícitos consagrados 
nas constituições contemporâneas, um deles, previsto expressamente na Constituição de Portugal, o princípio da garantia da aplicação dos meios 
financeiros necessários ao desenvolvimento, pode ser considerado implícito na Constituição de 1988. Ao referenciar o desenvolvimento já no 
preâmbulo e enunciá-lo como um objetivo fundamental da República, o legislador constituinte o alçou ao patamar de valor supremo da sociedade 
brasileira, corporificando os ideais maiores do corpo social. Deve repercutir diretamente no arranjo nacional no sentido de propiciar as mais 
diversas alternativas de financiamento para a atuação dos agentes econômicos, legitimando a participação direta do Estado brasileiro na 
economia via aquisição de participações societárias em companhias privadas.

Autor(es) Vinicius Figueiredo Chaves*

Palavra(s) Chave(s): estado; intervenção na economia; participações societárias; BNDES

Titulo: Acionista leviatã: um estudo sobre a intervenção direta do estado na economia

E-mail para contato: viniciuschaves@gmail.com IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
O objetivo deste estudo é promover uma análise comparativa das diferentes perspectivas relacionadas à noção de teoria da decisão judicial. 
Põem-se em análise a teoria da decisão judicial baseada no paradigma hermenêutico filosófico e as chamadas teorias da argumentação. De início, 
buscou-se identificar autores que trabalhassem uma e outra perspectiva, com a finalidade de permitir a confrontação de ideais. Em relação à 
teoria da decisão baseada na perspectiva hermenêutico filosófica, foi identificado como principal baluarte Lenio Streck. Por outro lado, no que 
tange às teorias da argumentação optou-se pela doutrina do norte-americano Ronald Dworkin. Lenio Streck tem como ponto de partida críticas 
ao que chama de solipsismo  judicial e a filosofia da consciência. O autor aposta na compreensão para busca da construção de sentidos e defende 
a necessidade de se romper com o paradigma que sustenta o esquema sujeito-objeto, típico das teorias da argumentação. Sua teoria é voltada ao 
resgate do núcleo essencial da constituição e o autor empreende análises sobre a hermenêutica, ou seja, a interpretação aplicada no plano da 
cotidianidade do Direito. Segundo Streck há uma crise dos modelos interpretativos, pois os adeptos dos métodos argumentativos passaram a 
distinguir entre os denominados easy e hard cases, visão que considera inadequada. Procura, assim, edificar uma nova teoria apta a responder 
aos grandes dilemas no constitucionalismo contemporâneo. Esta teoria busca reconhecer um caráter hermenêutico ao Direito voltando-o à 
obtenção de respostas adequadas à constituição, onde a linguagem assume o status de condição de possibilidade de todo o processo 
hermenêutico, ao abrir novas possibilidades de construção de sentido. Por outro lado, Dworkin  trabalha a noção de atuação contra majoritária 
por parte do Judiciário. Segundo esta concepção cabe ao Judiciário decidir sobre determinadas questões de natureza política que eventualmente 
sejam submetidas ao seu crivo. O autor trabalha também a cisão em casos fáceis, solucionáveis por subsunção, e casos difíceis, resolvidos através 
de ponderação entre princípios. A teoria em questão advoga a possibilidade de leituras morais da constituição, sendo conhecida como direito da 
liberdade. Ao confrontar ambas as teorias foi possível concluir que Streck defende os processos típicos de formação da vontade, a estabilidade do 
arranjo institucional, ao enfatizar o papel das instâncias majoritárias representativas. Advoga, portanto, a limitação do papel das cortes no que diz 
respeito às tentativas de alterar ou esticar o texto constitucional, especialmente, por intermédio dos chamados princípios construídos ad hoc. Por 
sua vez, Dworkin sustenta um papel decisivo ao Judiciário na realização da materialidade da constituição. Neste sentido, como instância contra 
majoritária poderia fortalecer o papel da jurisdição constitucional. O autor acredita, ao contrario de Streck, que tal processo de judicialização da 
política e a expansão do poder judicial são compatíveis com as bazes da democracia constitucional e que não violam a autonomia do Direito e o 
equilíbrio do sistema político. O método da pesquisa foi exploratório-descritivo, tendo como fontes as  principais produções bibliográficas de cada 
um dos autores.

Autor(es) Liliane Machado Abdalla; Vinicius Figueiredo Chaves*

Palavra(s) Chave(s): constituição; decisão judicial; teoria hermenêutico filosófica; teorias da argumentação

Titulo: Análise comparativa das teorias da decisão judicial

Ciências Jurídicas

DireitoVI Seminário de Pesquisa da Estácio 199



E-mail para contato: bolonhacarlos@gmail.com IES: UFRJ / Rio de Janeiro

RESUMO
Remontando ao passado recente das tensões institucionais dos Estados Unidos da América e do Brasil, pode-se identificar diferenças no 
comportamento do Legislativo frente ao Executivo nos respectivos países. O comportamento de cada Instituição em momentos de embates 
institucionais pode promover efeitos positivos ou negativos na sociedade. O objeto de análise, do presente trabalho, são casos de tensões 
institucionais que ocorreram nos dois países no período histórico que se estende de 1990 até 2013. Como ponto de partida para o estudo, dois 
casos paradigmáticos foram elencados: o Processo de Impeachment do Presidente brasileiro Fernando Collor de Mello e o 2013 "Government 
Shutdown" (paralisação do governo norte-americano). Pressupõe-se que enquanto nos EUA as tensões constitucionais carregam um caráter 
predominantemente político–institucional, no Brasil possuem um caráter preponderantemente político "stricto sensu". Nos Estados Unidos, as 
tensões institucionais acerca de questões constitucionais costumam se iniciar e se solucionar dentro da esfera das próprias instituições. No Brasil, 
essas tensões costumam transcender a esfera institucional propriamente dita, tendo sua gênese, desenvolvimento e fim na esfera política. 
Destacam-se as obras “The Executive Unbound”, de Adrian Vermeule e Eric Posner, e “Separation of Parties, Not Powers”, de Daryl Levinson e 
Richard Pildes, podendo-se utilizar conceitos que auxiliem na comparação de casos norte-americanos com  os casos brasileiros. Os autores da 
obra “The Executive Unbound” delimitam o conceito de “tensões constitucionais” ("constitutional showdowns") que será utilizado para a melhor 
compreensão do comportamento das instituições. Já os autores de “Separation of Parties, Not Powers” oferecem uma análise do Modelo 
Madisoniano de Separação de Poderes, além de traçar um paralelo entre a influência política presente nos Três Poderes. Utiliza-se, no presente 
trabalho, o método hipotético-dedutivo, empírico e os modelos e critérios analíticos de pesquisa. A análise espacial do trabalho ocorre nos planos 
federais de Governo, em ambos os casos; e materialmente, aborda as diferenças no comportamento do Poder Legislativo e Executivo, frente a 
tensões constitucionais no EUA e Brasil. O trabalho objetiva analisar casos de tensões institucionais nos EUA e no Brasil, no período de 1990 à 
2013.  Dessa forma, espera-se classificar o caráter dos embates institucionais acerca de matérias constitucionais nos EUA e no Brasil, no período 
estipulado, e delimitar as predominâncias do caráter político-institucional ou político "stricto sensu" destas tensões norte-americanas e brasileiras.

Autor(es) Carlos Alberto Pereira das Neves Bolonha*; Augusto César Pereira Sampaio do Nascimento; Gustavo Salles da Costa; 
Raphael Santos da Costa

Palavra(s) Chave(s): tensão constitucional; três poderes; instituições

Titulo: Análise comparativa de tensões institucionais nos EUA e no Brasil

E-mail para contato: enyborgognoni@hotmail.com IES: FESV / Espírito Santo

RESUMO
O problema da violência doméstica continua a ser um desafio para diversas áreas do conhecimento e da ciência. Muitos estudos voltando-se para 
as causas, os ciclos, as formas de violência, punições jurídicas, entre outros, todos na busca de, pelo menos, minimizar mal tão grande que aflige 
todas as camadas sociais. Entretanto o problema persiste, fazendo-se necessários mais estudos, pesquisas, análises, alternativas. Realidade mais 
cruel se faz presente no Estado do Espírito Santo, onde os índices superam os apontados em outros entes federados, conforme a última pesquisa 
do IPEA, colocando o Espírito Santo com o maior número de mortes de mulheres em razão da violência doméstica e familiar deflagrada pelo 
homem, ou seja, a comunidade onde se insere a Instituição de ensino foi colocada como o primeiro lugar neste tipo de violência. Dentro desta 
ótica de que o problema merece contínuo estudo e combate, ainda mais dentro do contexto do entorno da IES, por ser situação que afeta a 
mulher vítima, seus filhos, sua família, a sociedade como um todo e também a pessoa do homem agressor, se pretende com este estudo levantar 
dados para traçar o perfil do homem agressor nos casos de violência doméstica e familiar, em especial, dentro da comunidade abarcada pela 
Comarca de Vitória/ES, a partir da análise das sentenças proferidas a estes agressores. Para um segundo momento, aproveitando as fontes da 
pesquisa, a mesma se concentrará na seguinte busca: que razões são indicadas nos documentos analisados para se chegar às agressões, 
principalmente a morte da mulher agredida? Com isto, espera-se encontrar dados que possibilitem uma reflexão mais aprofundada sob a ótica do 
agressor, contribuindo para um maior desvelamento do problema no âmbito do território espírito-santense, em especial, o território referido, 
com destaque para os anos de 2007 a 2012, ou seja, 05 anos após a promulgação da Lei Maria da Penha. O assunto é polêmico, velado pela 
cultura patriarcal e machista enraizada do país. Apesar das mulheres terem avançado em níveis de escolaridade, em demonstrar a igual 
capacidade em exercer as mais diversas profissões, ainda hoje há uma clara desvantagem da mulher na sociedade, muitas vezes subjulgada pelos 
companheiros, maridos, namorados, chefes, desembocando na violência. Desta feita, volver os olhos para a pessoa do homem significa dizer 
volver os olhos para o outro polo desta relação familiar e social, a realidade tem demonstrado que os ditames da Lei Maria da Penha quando 
ordena a criação de centros de apoio, de acompanhamento profissional aos envolvidos na violência doméstica e familiar, mais de perto vítima e 
agressor, foram implementados (ainda) de forma bastante tímida, demonstrando que é necessário maior empenho daqueles que podem e devem 
combater tal violência, com estudos e medidas que possibilitem melhor eficácia. A academia pode e deve se fazer presente neste campo, 
estudando, pesquisando, trazendo aprofundamento necessário a uma compreensão mais lúcida da situação e colaborar para o combate a esta 
forma de violência conhecendo melhor o problema por outro ângulo.
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RESUMO
Diante de tamanha desigualdade deflagrada no atual Estado Democrático Brasileiro, deve-se destacar os incentivos fiscais que ocorrem no intuito 
de minimizá-las. Nesse sentido, o artigo analisa o instituto da renúncia de receita com os gastos tributários, tendo como base os últimos dez anos. 
Com isso poderá ser avaliada a extensão da sua concessão e os seus efeitos.  Para aprofundamento do estudo será necessário avaliar princípios 
constitucionais existentes neste instituto. As renúncias de receita são baseadas no princípio da igualdade, pelo qual todos devem ser tratados de 
forma igualitária no limite de suas desigualdades. Além disso, também conta com o princípio da Supremacia do Interesse Público onde o foco 
deve ser a necessidade da coletividade, não deixando de observar o princípio da Transparência, o qual visa que todas as renúncias devem estar 
com os seus devidos demonstrativos. Com bases nesses princípios constantes na Constituição é que a renúncia se estabelece, e vem tomando 
maior dimensão no Brasil. Serão analisados os preceitos estabelecidos na lei de responsabilidade fiscal no tocante ao equilíbrio entre a receita e 
despesa. Além de apresentada a evolução do crescimento do instituto da renúncia de receita, explicitando o público ao qual busca alcançar. Na 
análise deste crescimento será verificado se houve limitação de abrangência ou de limitação do instituto e qual foi o impacto social alcançado em 
decorrência de renúncia de determinados tributos. Os resultados obtidos mostram que o instituto da renúncia fiscal vem aumentando a cada ano, 
como se verifica nos DGTs, documento emitido pela secretaria da Receita Federal em cumprimento ao estabelecido na Constituição Federal em 
seu artigo 165, 6º. Serão discutidas além dos pontos já citados, medidas tomadas durante o recorte temporal abrangido por este estudo, e as 
teses vigentes envolvendo prós e contras em relação a medidas de desoneração tributária, explicitando-se seus respectivos posicionamentos. É 
fato notório que a sociedade está em constante mudança de valores, costumes, e que o direito visa alcançar tais alterações, de forma a atender 
as demandas da atualidade. É por esta razão que o estudo, a pesquisa das novas necessidades e de seus fundamentos legais, bem como a 
possibilidade jurídica, em acordo com a Constituição e as Leis infraconstitucionais vigentes desse tornam de suma importância para a autora que 
tem o interesse em aprimoramento pessoal e profissional na área tributária. Para realização deste trabalho serão efetuadas pesquisas 
bibliográficas baseadas em artigos publicados e em trabalhos apresentados em seminários e congressos nacionais e internacionais nos últimos 
anos, a fim de responder as suas questões geradoras. Em suma, vê-se que os gastos tributários representam uma politica pública estruturante que 
ao incentivar investimentos por parte de terceiros tem trazido progresso e redução de desigualdades nas diversas regiões do país.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo analisar o sistema de precedentes judiciais inserido no Projeto do Novo Código de Processo Civil e os 
impactos que esse sistema produzirá em nossa cultura jurídica processual. Atualmente o direito processual brasileiro vem sofrendo fortes 
influências do direito anglo-saxônico, estabelecendo um sistema híbrido onde tanto o direito codificado como a interpretação jurisprudencial são 
fontes primárias do direito, como vem ocorrendo com as súmulas vinculantes, repercussão geral, recurso especial por amostragem, entre outros 
exemplos. Neste sentido, a jurisprudência e as súmulas dos tribunais superiores são formas contemporâneas de dinamizar o direito, permitindo a 
atualização e funcionalidade do ordenamento jurídico, além de garantir a previsibilidade das decisões e a consequente segurança jurídica. Com 
efeito, as decisões dos tribunais superiores, especificamente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, são fundamentais, como 
fontes de referência epistemológica para apreciação e solução dos conflitos levados ao Poder Judiciário, com significativas repercussões em nosso 
sistema jurídico e que serão encartadas no Novo Código de Processo Civil. Com efeito, o artigo aborda as regras esparsas contidas no Código de 
Processual Civil atual e através de um estudo de caso analisa como o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro vem aplicando e justificando 
os precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Através de análise qualitativa de acórdãos o estudo reflete sobre a compatibilidade do sistema de 
precedentes judiciais, originário do common law, com a cultura jurídica brasileira estabelecida a partir do civil law. Considerando que o sistema de 
precedentes disposto no Projeto do Novo Código de Processo Civil tem como fundamento refinada teoria acerca dos precedentes judiciais, seu 
adequado funcionamento prescinde de uma correta metodologia de aplicação levado a efeito pelos Tribunais. Assim, o estudo visa, através de 
análise empírica, identificar qual metodologia de aplicação de precedentes judiciais o tribunal utiliza e se esta é compatível com o sistema de 
precedentes do Projeto do Novo Código de Processo Civil.

Autor(es) Alexandre de Castro Catharina*

Palavra(s) Chave(s): precedentes judiciais; processo civil; efetividade do processo; ativismo judicial

Titulo: Aplicação do sistema de precedentes judiciais no processo civil brasileiro: um estudo de caso

Ciências Jurídicas

DireitoVI Seminário de Pesquisa da Estácio 201



E-mail para contato: rafaelf@id.uff.br IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
O objetivos do presente estudo consiste em, a partir dos princípios constitucionais e da importância da celeridade no processo constitutivo 
empresarial, compreender a problematização burocrática da legalização de empresas no plano geral brasileiro que norteiam a missão da REDESIM 
(Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios), de forma a enredar e relacioná-la especificamente com 
a questão de abertura de empresas no Estado do Rio de Janeiro, de forma a verificar a complexidade do processo de legalização de empresas no 
Estado do Rio de Janeiro. Enfatiza o procedimento anterior à REDESIM, a partir das mudanças geradas pela política, as suas condições de validade 
e eficácia. Pretende-se ainda, comparar o processo de legalização de empresas na Bahia, Minas Gerais e Goiás com a fase atual da política no 
Estado do Rio de Janeiro, de maneira a identificar os possíveis entraves iniciais da aplicação prática daquela no presente Estado, identificar o 
estágio de integração atual e esmiuçar o processo de criação de uma empresa através da REDESIM. O estudo busca limitar-se a entender os 
procedimentos e as fases da implantação da REDESIM no Estado, conforme os estágios evolutivos de instalação da política pública em outros 

 Estados, com estágios mais avançados de implantação. O estudo será descrilvo de cunho bibliográfico, afim de se oferecer ao leitor uma 
consulta e análise comparativa da evolução da legalização de empresas e o aspectos impeditivos da REDESIM no Estado do Rio de Janeiro, com a 
coleta de dados sendo realizada em bibliotecas da OAB, EMERJ, FGV e UNESA. A análise do objeto de estudo ocorrerá a partir da comparação dos 
estudos de casos atuais, comparando-o com a atual situação do Estado do Rio de Janeiro, com objetivo de analisar os aspectos impeditivos da 
aplicação prática da REDESIM e os seus efeitos reais com o advento da lei 6.426/2013. Serão abordados os requisitos e procedimentos sob três 

 enfoques: antes da lei regulamentadora, após a mesma, e o leading case de sucesso da REDESIM em Feira de Santana, Bahia. Observou o 
funcionamento da FCN/RE, sistema desenvolvido pela Junta Comercial para a coleta de informações, para que se gere o contrato padrão, capa de 

 processo e checklist. Logo, a parlr deste mecanismo chegam-se aos primeiros resultados observáveis no REGIN da JUCERJA:• FNC/RE busca 
 eliminar a função do digitador dentro das Juntas Comerciais, através da integração de banco de dados via Web e do Auto Typing.• Evita a 

  geração de diversos documentos com dados desconformes.• Reduz significalvamente o número de exigências de documentos.• Verificou-se 
 um sistema de interface WEB amigável, capaz de auxiliar Contadores e EmpresáriosIdenlficou, dentre os Estados referendados, um processo 

único de cinco fases de implementação da REDESIM. Inicialmente, ocorreu o interesse inicial dos órgãos atuantes. Após, mapeou e simplificou- se 
o processo de legalização de empresas nas Juntas Comerciais Estaduais e órgãos vinculados à elas na questão de regularização de empresas, afim 
de que fosse reduzida a burocracia vigente. O 3o passo, deu-se com a implantação do sistema nas cidades e entidades públicas, com a 
capacitação e treinamento dos servidores. Na penúltima etapa, verificou-se a habilitação da REDESIM, com a efetiva integração entre as esferas 
autônomas de governo. A última fase, consolidou-se no acompanhamento e no controle da efetividade da política, bem como na possibilidade de 

 melhorias da polílca em relação ao meio que se encontrava inserida. Constatou, inicialmente, que a aplicação da REDESIM no Estado do Rio de 
 Janeiro, em seu primeiro ano de vigência, encontra-se na fase inicial de instalação da REDESIM. Essa primeira fase do processo de legalização 

pela REDESIM dá-se pela Consulta de Viabilidade, no qual será aferido a possibilidade da inscrição do primeiro estabelecimento nas esferas 
municipal, estadual e federal.
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RESUMO
Os constantes índices de desenvolvimento humano (IDHm) que o Município de Niterói tem alcançado nos últimos tempos o inseriram dentre os 
municípios de maior qualidade de vida no Estado do Rio de Janeiro. A queda apontada no último censo, que o insere em uma posição abaixo das 

 anteriormente ocupadas, desperta a necessidade da avaliação de seus fatores determinantes. Nesta linha de raciocínio se propõe especial 
destaque à saúde, levando-se em conta o seu conceito ampliado, que se encontra além daquele conceito centrado na doença, encontrando 
relação com as condições de vida e ambientes sociais e físicos a serem observados no estudo de mecanismos para a sua promoção. A emergência 
de seu estudo também se faz presente diante da crise no sistema de saúde do Brasil que direciona nossas atenções para este setor face a 
realidade que tem se apresentado permeada de iniqüidades. Vários fatores interferem na saúde dos indivíduos e, dentre eles, destaca-se a 
interferência da questão habitacional como determinante no caso em análise. Vista desta forma, a habitação se constituiria num relevante espaço 
de colaboração para o desenvolvimento da saúde, contribuindo para uma melhor qualidade de vida de forma a se estabelecerem ambientes 
saudáveis. Dentro desta vertente, os esforços são direcionados para a verificação das condições materiais e psicossociais nas quais as pessoas 
vivem, de forma a se estabelecer e delinear as políticas públicas que se fariam necessárias diante da análise da situação atual. Sob esta 
perspectiva, a habitação revela-se não somente em seu elemento físico, mas também na qualidade deste ambiente, o que se traduz na moradia 
adequada, cujo acesso se pretende ver assegurado pela operacionalização de políticas públicas que propiciem condições favoráveis ao 

 desenvolvimento da saúde. O planejamento urbano apresenta, portanto, grande importância no deslinde da situação que se apresenta. É diante 
do crescimento desorganizado que encontramos os questionamentos do presente estudo, o que sobreleva o seu papel em nossa sociedade, eis 
que impacta diretamente na qualidade de vida, fazendo surgir a necessidade de um levantamento envolvendo a trajetória das políticas municipais 
que envolvem o tema. Prioriza-se este setor de forma a se destacar o papel relevante do planejamento público para a estruturação espacial e de 
conseqüente promoção da saúde, alcançando um ambiente propício para o desenvolvimento adequado, atendendo às peculiaridades dos 

 diferentes grupos inseridos no processo de exclusão social.  No panorama apresentado, o conhecimento acerca das condições de moradia 
podem possibilitar o planejamento de ações de controle como um importante instrumento de verificação dos impactos na determinação dos 
eventos que envolvem o estado de saúde. Revela-se a importância de estudo acerca dos programas e instrumentos direcionados à acessibilidade 
à moradia na promoção da saúde no Município em tela levando-se em conta que a existência humana é o antecedente necessário de todos os 
demais direitos e a melhoria das condições existenciais é tarefa que se impõe para proporcionar uma vida digna.
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RESUMO
O presente trabalho de pesquisa teve por objetivo observar, descrever e explicitar as práticas e representações dos serventuários de justiça que 
trabalham nos cartórios judiciais na comarca da capital do Rio de Janeiro assim como a análise das categorias nativas e analíticas em que tais 
práticas se articulam e, de forma direta ou indireta interferem no tempo de duração e fluxo dos processos judiciais. A originalidade da pesquisa e 
do seu resultado pode ser encontrada na metodologia aplicada que se deu na perspectiva empírica da investigação, de utilização reduzida no 
campo e literatura jurídica brasileira. Procurou-se usar como objeto de investigação as práticas e as representações que os serventuários de 
justiça da comarca da capital do Rio de Janeiro em seu campo de atuação, ou seja, nas serventias judiciais e no momento de processamento 
institucionalizado dos conflitos de interesses. A pesquisa envolveu o exercício de observação relativizada dos aspectos vivos do direito brasileiro 
e, para tanto, observando o campo jurídico, não como um campo com saber universal, atemporal e normativo, mas sim como um campo com 
saberes e poderes locais. Trata-se de uma proposta que não é padrão, já que o campo jurídico brasileiro tende a estudar o direito como saber 
absoluto e universal destituído de tempo e lugar definidos. Portanto este trabalho é resultado da observação participante, de uma descrição e 
análise sobre o tema e sua intercessão com a aderência subjetiva às normas jurídicas pelos serventuários de justiça e, em especial, pode concluir 
que as práticas dos serventuários de justiça dentro dos cartórios da comarca da capital do Rio de Janeiro interferem diretamente na marcha do 
processo que podem ser fatores determinantes na definição do ritmo do andamento processual e o seu afastamento do tipo ideal consagrado em 
princípio constitucional. Da realidade empírica pesquisada, foi possível apreender que a burocracia, o saber e o poder local não são identificados 
como estrutura social cujas tipificações visam estabilizar as relações sociais para permitir o planejamento dos movimentos e ações individuais 
voltadas para o exercício da cidadania, dentro de um campo coletivamente construído. Tal comportamento poderia permitir a administração dos 
conflitos entre os indivíduos e dentro de um lapso temporal previsível. Ao contrário, os agentes públicos observados assim como a autoridade 
exercida no campo pesquisado conhecem não só o tipo de hierarquia inerente ao próprio campo no qual se insere o conjunto de relações 
submetidas a sua autoridade e usam tal conhecimento e poder para agilizar ou retardar a marcha de determinado processo. Assim, a aderência 
aos princípios constitucionais da celeridade processual e o da razoável duração do processo podem ser identificadas como ferramentas 
discursivas e poderão ser concretizados se e quando for de interesse de uma das forças que dominam ou predominam no espaço cartorário.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma análise sobre a existência ou não da coisa julgada no processo administrativo tributário, especificamente sobre o 
efeito causado pelas decisões administrativas contrárias à Fazenda Pública. Para isso, foi realizada uma pesquisa de enfoque dialético, com dados 
coletados a partir de referenciais teóricos, doutrinários e jurisprudenciais, objetivando compilar os diversos entendimentos acerca da 
possibilidade de ser modificada pelo Poder Judiciário a decisão final em processo administrativo tributário que tenha sido favorável ao sujeito 
passivo. A análise foi feita com enfoque no Princípio da Inafastabilidade da Tutela Jurisdicional, que mesmo não nominado expressamente na 
Carta Constitucional de 1988, é considerado princípio fundamental, o que a doutrina tradicional apregoa a jurisdição como monopólio do Poder 
Judiciário, tendo em vista o que prevê o inciso XXXV do art. 5º da atual Constituição. Desse modo, defende-se a existência de jurisdição não 
somente no Poder Judiciário, mas também no Poder Executivo, a que se denomina jurisdição administrativa. Das correntes apresentadas, firmou-
se pelo entendimento que é corolário do princípio da jurisdicionalização da solução das lides em matéria tributária o efeito vinculante para a 
própria Administração Pública das decisões proferidas em processo administrativo tributário, e que, embora as decisões não tenham força de 
coisa julgada material, têm força semelhante à da coisa julgada formal, e que independente da denominação a ser-lhes dada, não pode a própria 
Fazenda Pública reabrir o debate nem na esfera administrativa, nem na judicial. Desse modo, chegou-se à conclusão de que somente por 
intermédio da ação popular constitucional é que qualquer cidadão pode pedir a revisão judicial de decisão definitiva administrativa contrária à 
Fazenda Pública em casos devidamente comprovados de fraude, dolo, conluio, corrupção ou qualquer crime de natureza grave, implique em 
verdadeiro atentado à moralidade administrativa e lesão ao erário público.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo debater acerca da natureza axiológica da colisão de direitos fundamentais. Para tanto, utilizar-se-á o 
método lógico-dedutivo, a partir da análise constitucional - legislativa, doutrinária e jurisprudencial. A colisão de direitos fundamentais é 
verificada quando não há a possibilidade de exercício concomitante desses direitos, como no direito à liberdade de informação e o direito ao 
sigilo. São situações em que, necessariamente, um direito deve ser sacrificado em prol do exercício do outro. A doutrina afirma que não há 
primazia entre direitos fundamentais. No entanto, em várias situações observa-se que o Poder Judiciário tem-se manifestado no sentido de 
determinar que o direito fundamental à vida tem prevalência em situações em que conflitua-se com o direito  fundamental de liberdade religiosa, 
como nos casos de pessoas que professam a religião Testemunhas de Jeová. Nessa hipótese, os adeptos dessa religião não permitem a transfusão 
de sangue e, se um menor necessitar desse procedimento para viver,  os Tribunais têm concedido a tutela em prol da vida, e, por outro lado, 
contra a vontade parental. Em outras situações, como na veiculação de imagens ou outros conteúdos relativos a determinadas pessoas, 
questiona-se a liberdade de informação, de divulgação na rede mundial de computadores frente ao sigilo, no tocante à intimidade e à vida 
privada da pessoa. Situações essas que a tecnologia, atualmente, permite sua ocorrência, que há alguns anos nem se cogitava acerca dessa 
probabilidade. Cabe ao operador do direito, no manejo da argumentação, a partir das fontes jurídicas, o desenvolvimento de um arcabouço 
suficiente e sustentável no sentido de aplicar o princípio da proporcionalidade, quanto à análise, do caso concreto, aos bens jurídicos da vida 
tutelados que se confrontam sob a forma de direitos fundamentais, em uma aparente colisão de direitos fundamentais. Ademais, importante 
ressaltar a importância do princípio da dignidade da pessoa humana, como núcleo essencial dos direitos fundamentais, ao efetuar-se o cotejo da 
situação em concreto que caracteriza-se pelo antagonismo de direitos fundamentais que, inconciliáveis, se limitam e se excluem, deixando seus 
titulares à expectativa do uso da ponderação, pautada na razoabilidade da decisão. Assim, as fontes, no sistema jurídico, exercem função 
determinante nas escolhas do operador do direito, pois fixam uma ordenação axiológica dentro de um conjunto coeso, embora aberto às 
vicissitudes sociais.
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RESUMO
O presente trabalho aborda, de forma objetiva e exemplificativa, a colisão de direitos fundamentais dos seguidores da religião Testemunhas de 
Jeová. O trabalho  busca remeter à uma série de reflexões éticas e jurídicas acerca da transfusão de sangue diante das aparentes colisões de 
direitos fundamentais e princípios constitucionais. A pesquisa mostra a opinião dos juristas, magistrados, e médicos na análise do caso das 
“Testemunhas de Jeová”, onde foi observado a necessidade de bom senso aos valores de direitos fundamentais e princípios protegidos pela 
Constituição Federal para resolução dos casos. Sendo assim, o tema da pesquisa é colisão de direitos fundamentais, em que se buscou responder 
ao seguinte questionamento: O direito fundamental, a liberdade religiosa, que fundamenta a negação à transfusão de sangue, pelas “Testemunhas
 de Jeová”, pode prevalecer sobre o direito à vida e a obrigatoriedade do médico em prestar socorro? A pesquisa tem um cunho exploratório com 
o objetivo de proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito, sendo utilizados procedimentos técnicos 
documental, jurisprudencial e bibliográfico, além da realização de entrevistas com 01 Operador de Direito, 01 ancião da Igreja “Testemunha de 
Jeová”,  01 membro da Igreja “Testemunha de Jeová” e 01 médico. Foi demonstrado durante a pesquisa como surgiu a Religião Testemunha de 
Jeová e sua organização no fim do século 19. Naquela época, um pequeno grupo de estudantes da Bíblia perto de Pittsburgh, Pensilvânia, Estados 
Unidos, começou uma análise sistemática da Bíblia. Eles comparavam as doutrinas ensinadas pelas igrejas com o que a Bíblia realmente ensina. 
Começaram, através desses estudos, a publicar suas conclusões em livros, jornais e na revista que hoje é chamada "A Sentinela", anunciando o 
Reino de Jeová. Nas decisões dos tribunais pátrios, foi possível verificar que à divergências nas decisões proferidas. Os operadores do direito que 
acolherem o pedido para realização da transfusão de sangue tiveram como fundamento a proteção do direito a vida por ser o bem maior e por 
entenderem que nenhum método alternativo seria tão eficaz quanto a transfusão de sangue. Já nas decisões em que os operadores do direito 
negaram a realização da transfusão de sangue sem o consentimento do paciente seguidor da religião Testemunha de Jeová que por motivo de fé 
religiosa se nega a realizar este procedimento, teve como base o direito assegurado pela Constituição Federal, de que se deve sempre que 
possível, ser respeitada pelo Poder Público. Através das entrevistas realizadas, ficou demonstrado que as Testemunhas de Jeová se baseiam em 
interpretações de passagens bíblicas para fundamentarem sua negação a receberem transfusão de sangue por entenderem que o sangue é a 
sustento da vida, sendo ele sagrado e não podendo ser dado a outra pessoa nem recebido. O médico da UTI entrevistado entendeu que o bem 
maior é a vida e deve ser protegida a qualquer custo. Na sua visão, o médico faz o que deve ser feito, levando sempre em consideração o 
juramento feito por ele que é de salvar vidas acima de qualquer coisa. Divergindo do médico, o juiz entrevistado fundamenta que há colisão de 
direitos fundamentais, devendo-se adotar o critério da ponderação de direitos, parecendo intolerável que uma testemunha de Jeová seja 
compelida, contra sua livre manifestação de vontade, a receber transfusão de sangue, com base na pretensão superioridade do direito à vida 
sobre a sua liberdade de crença. Sendo assim, caberá ao Judiciário estar atento às mudanças na sociedade, fazendo valer os direitos dos cidadãos 
na sua plenitude e, acima de tudo, respeitando seu direito constitucional fundamental: viver dignamente como ser humano.
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RESUMO
O presente trabalho aborda o seguinte questionamento: Quais são os reflexos dos contratos eletrônicos nas relações de consumo, no que tange 
ao direito de arrependimento à luz do prazo legal de arrependimento? A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho é a 
exploratória, com coleta de dados jurisprudencial e bibliográfica. Os objetivos deste trabalho são motivados pela verificação de aspectos 
fundamentais relativos à temática contratual por meio eletrônico, principalmente em relação ao direito de arrependimento do consumidor, tendo 
em vista ser ele a parte hiposuficiente da relação contratual. Na pesquisa exploratória jurisprudencial, foi realizada uma coleta de dados acerca do 
posicionamento dos tribunais em relação aos reflexos dos contratos eletrônicos sobre o direito de arrependimento nas relações de consumo, com 
vistas a reunir elementos para se ter uma estimativa dos principais reflexos dos contratos eletrônicos na relação de consumo principalmente no 
que tange ao prazo legal do direito de arrependimento. Para se ter uma visão geral sobre os posicionamentos jurisprudenciais relacionados ao 
tema, a pesquisa foi efetuada via Internet junto ao site de Jurisprudências unificadas dos tribunais - JusBrasil, buscando obter, dentro do 
arcabouço histórico jurisprudencial, dados sobre a questão aqui abordada. Foram selecionados dois argumentos de pesquisa para responder a 
questão dos reflexos dos contratos eletrônicos nas relações consumeiristas, voltada para o direito de arrependimento. As pesquisas foram 
delimitadas entre os anos 2006 a 2013, formando um total de 20 decisões jurisprudenciais. O primeiro argumento analisado foi contratos 
eletrônicos x direito de arrependimento, tendo como resultado que  uma parcela de 10% dos problemas está relacionada à cobrança indevida do 
Consumidor de taxa para exercer o direito de arrependimento legal por parte do fornecedor; outros 10% dos problemas estão relacionados ao 
exercício do direito de arrependimento fora do prazo legal; 20% dos problemas estão relacionados a vício do produto; e 60% estão relacionadas 
com a ineficiência do desfazimento do negócio jurídico celebrado vias contratos eletrônicos. O segundo argumento analisado foi contratos via 
Internet x Direito de arrependimento, tendo como resultado que uma parcela de 10% dos problemas está relacionada a erro no preço do 
produto; outros 10% dos problemas estão relacionados à ausência de entrega do produto; e 80% dos problemas estão relacionadas com a 
ineficiência do desfazimento do negócio jurídico celebrado vias contratos eletrônicos. O efetivo cumprimento do desfazimento da relação jurídica 
de forma eficiente poderá surtir efeito positivo no Judiciário, pois provavelmente reduzirá o numero de ações desta natureza, assim como 
diminuirá as demandas para os serviços relacionados ao crédito e minimizará os transtornos nas relações de consumo, principalmente para o 
consumidor que tem seu crédito e finanças prejudicados durante o tempo que estiver envolvido em questões desta natureza. Diante do 
constatado, vale uma reflexão direcionada a prestar informações esclarecedoras aos fornecedores da importância do desfazimento da cadeia 
inicial do negócio jurídico, tanto em relação ao objeto contratado quanto em relação ao meio pelo qual o consumidor efetuará o pagamento 
pactuado, a fim de evitar os transtornos que, hoje, são causados aos consumidores.  Sendo assim, de acordo com o resultado da pesquisa, pode-
se concluir, que os principais reflexos dos contratos eletrônicos nas relações de consumo estão relacionados ao exercício do direito de 
arrependimento no prazo legal exercido pelo consumidor, e à ineficiência do desfazimento do negócio jurídico em sua totalidade, por parte do 
fornecedor.

Autor(es) Marianne Rios de Souza Martins*; Débora Nitz; Elianete Fracalossi Cardoso

Palavra(s) Chave(s): contratos eletrônicos; jurisprudência; direito arrependimento

Titulo: Contratos eletrônicos nas relações de consumo

Ciências Jurídicas

DireitoVI Seminário de Pesquisa da Estácio 205



E-mail para contato: professorclaudiocarneiro@gmail.com IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
A presente tese teve como escopo apresentar uma análise crítica da jurisprudência brasileira, em especial no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça e do Supremo Tribunal Federal demonstrando que a mutabilidade de tais decisões permite um estado de insegurança jurídica em matéria 
tributária e, com isso, contribuem para a autofagia do sistema tributário brasileiro. Para tanto, procurou-se através da Crítica Hermenêutica do 
Direito de Lenio Streck demonstrar a fragilidade da Teoria da Argumentação de Robert Alexy no que se refere à utilização da ponderação de 
interesses. Ao desenvolver a pesquisa traçou-se inicialmente uma evolução histórico-constitucional do sistema tributário brasileiro e seus reflexos 
na concretização dos direitos fundamentais no período compreendido entre as Constituições de 1946 e 1988. A partir do período citado até os 
tempos atuais percebeu-se que o Direito Tributário caminhou na “contramão” do desenvolvimento do Constitucionalismo Contemporâneo, posto 
que, ainda hoje não retrata fielmente a intenção do Poder Constituinte Originário em buscar um Estado Democrático de Direito. Dito de outra 
forma, os  Poderes Executivo, Legislativo e, igualmente, o Judiciário, a pretexto de concretizar direitos fundamentais elencados na Carta Magna 
vêm assumindo uma postura nitidamente arrecadatória. Essa “voracidade” fiscal, nos possibilitou constatar que a elaboração e aplicação das 
normas tributárias contaminam, ou, em alguns casos, chegam a aniquilar “princípios” constitucionais relevantes, como, por exemplo, a vedação 
do confisco, a legalidade, a segurança jurídica, promovendo uma injustiça fiscal e social. A justiça fiscal aqui  invocada representa uma das 
possibilidades mais concretas para a reconstrução dos direitos fundamentais afetos a tributação e, para tanto, é primordial a efetiva, direta e 
ativa participação de todos os segmentos da sociedade na elaboração, fiscalização e controle das normas tributárias. A ponderação, sob a 
influência da Teoria da Argumentação Jurídica de matriz alexyana tornou-se um dos métodos mais utilizados pelo Poder Judiciário brasileiro. 
Contudo, embora seja intitulada pós-positivista, na verdade, não conseguiu superar o Positivismo, daí se afirmar que o princípio da legalidade 
tributária que é um dos pilares do sistema tributário brasileiro sucumbe na medida em que se prestigia a forma sobre o conteúdo. Percebeu-se 
também um descontentamento quanto à discricionariedade que pauta o discurso (fundamentação) do julgador, já que o uso de um princípio 
pode assumir uma visão paradoxal e permitir decisões diametralmente opostas demonstrando que na verdade não existe um critério 
argumentativo que fundamente a decisão, isto é, que primeiro se chega a resposta desejada pelo julgador (dita correta) e depois se procure 
através de um princípio a interpretação que dê lastro àquele entendimento. Há um “movimento pendular”, pois se antes o Judiciário adotava uma 
postura passiva e tímida, com o advento do constitucionalismo contemporâneo no Brasil, passa a assumir uma atuação excessiva, porém 
descriteriosa. Assim, diante desse movimento, o desejável em busca da própria Democracia, é que se procure uma via de equilíbrio entre esses 
extremos, ou seja, o questionamento gira em torno dos limites hermenêuticos dos juízes em prol da segurança jurídica. Assim, de modo a 
comprovar a crítica apresentada e trazer uma contribuição para o enfrentamento desse dilema na seara constitucional-tributária, foram 
analisados diversos cases originários dos tribunais citados constatando-se que a incidência paradigmática dessa distinção acarreta o perigo de 
desconstruir a segurança jurídica e colocar em “xeque” a legalidade e a legitimidade do Direito Tributário e em sentido mais amplo, o próprio 
Estado Democrático de Direito. Não se pode fragilizar aquilo que é uma das grandes conquistas do Direito nos últimos tempos: a sua autonomia. 
Por fim, não se tem a pretensão de apresentar uma solução ao problema, mas sim, de identificar as “inconsistências” da Teoria Argumentativa de 
Robert Alexy, propondo uma reflexão acerca do que os autores acreditam ser o ideal de justiça, sugerindo em matéria fiscal um contexto mais 
amplo sobre a ideia de segurança, de eficiência, de eficácia e economia, perpassando por uma justiça comutativa, distributiva e com um grau de 
repressividade moderada.
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RESUMO
Nas últimas décadas a sociedade brasileira sofreu transformações de ordem econômica e social, face ao desenvolvimento industrial 

 proporcionado. A sociedade experimentou assim, conflitos de massa que não se encontravam respaldados pela legislação vigente a época.Os 
conflitos de massa apresentados pela, diga-se, nova sociedade que estava surgindo, carecia de uma proposta processual que o Estado, na figura 
do Poder Judiciário, ainda não possuía. Com a evolução da sociedade brasileira para o patamar de Estado Social Democrático de Direito, dúvidas 

 não restaram que o mesmo deveria assegurar a efelva proteção deste também novo direito.O sistema de normas que regulamentam os 
processos coletivos está espalhado em diversos em várias leis esparsas e ausente do Código de Processo Civil, o que resultou na criação na 

 verdade de um microssistema colelvo.Este microssistema é ao mesmo tempo moderno, ao garanlr o acesso à juslça de forma ampla e mesmo 
assim não ofender os direitos individuais daqueles que não participaram do processo coletivo e complexo, uma vez que não trata diretamente 

 sobre a execução colelva.Para dar efelvidade a sentença colelva, deve-se buscar os depósitos no microssistema e na falta de regulamentação, 
 subsidiariamente ao Código de Processo Civil. Assim sendo, o presente trabalho tem por finalidade estudar o cumprimento e o alcance da 

sentença coletiva e apurar a efetividade da tutela coletiva. Os desdobramentos processuais de cunho executório coletivo é uma questão de 
 extrema relevância, posto que, não basta garanlr o acesso ao poder judiciário, mas também salsfazer o direito tutelado.O microssistema 

coletivo prevê especificações quanto ao cumprimento obrigação de fazer ou não fazer e até mesmo de dar, e naquilo que for ausente poderá ser 
observado o Código de Processo Civil adequando-o ao processo coletivo, como nos casos em a reparação do dano é mais complexa, e a execução 

 será por arbitramento, cujo a previsão encontra-se no código citado.Conclui-se então que a proteção dos direitos do homem evoluiu para a 
tutela dos direitos coletivos do homem e que as transformações na forma de acesso à justiça ampliaram o acesso coletivo, mas que há lacunas na 

  lei quanto a garanla da efelvidade do processo.O objelvo geral do presente estudo é idenlficar as divergências doutrinárias e jurisprudenciais 
  quanto às execuções nos processos colelvos lato sensu.A metodologia aplicada consiste em pesquisa bibliográfica, em doutrinas, revistas 

científicas e decisões dos Tribunais nas diversas esferas do direito. A pesquisa seguira a lógica indutiva-dedutiva, tendo em vista as induções a 
partir das decisões confrontadas e dedutiva quanto as normas e doutrinas existentes, partindo-se das leis gerais para chegar a conclusão do caso 
concreto, observando um estudo crítico doutrinário levantado. Quanto a abordagem pretende-se apurar as percepções jurídico-social dos 
aplicadores do direito e dos doutrinadores com analise das decisões dos principais tribunais.
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RESUMO
O presente estudo traz o seguinte questionamento: Quais são os critérios adotados pelos Tribunais de Justiça da Região Sudeste do Brasil na 
prolação das decisões de reparação por dano moral quando descumprido os deveres conjugais? O tema fora desenvolvido a partir de uma 
pesquisa exploratória, através de procedimento bibliográfico com coleta de dados em livros, revistas, artigos jurídicos, além de documentos e 
textos em meio virtual. Foi também realizada pesquisa jurisprudencial, para melhor ilustrar a realidade do tema aos aplicadores do direito. 
Primeiramente, o trabalho aborda o conceito de casamento, em que se apresenta inúmeras formas de definições apresentada por doutrinadores, 
sob diversas perspectivas. Além disso, aponta as finalidades do casamento, bem como a natureza jurídica do mesmo. Destacam-se também os 
deveres do casamento previsto na legislação brasileira mostrando que o descumprimento desses deveres conjugais é passível de divórcio direto 
com o advento da Emenda Constitucional 66/2010. Em seguida, o estudo trata de maneira geral acerca do dano moral buscando compreender 
melhor esse instituto que é gerador de grandes discussões, principalmente no que diz respeito à banalização do dano moral, uma vez que a 
propositura da ação indenizatória seria com intuito de amenizar a dor, reparar de forma justa e proporcional ao dano, o que não ocorre em 
muitos casos, pois utiliza -se de meios ilícitos como forma de "enriquecimento", violando princípios que norteiam o direito. Além de mostrar com 
base na doutrina como pode ser estabelecidos critérios pelo magistrado na aplicação do dano moral. Mostra-se também acerca do dano moral 
especificamente no que tange ao descumprimento do dever conjugal, se é cabível a reparação, apontando posicionamentos doutrinários, além de 
citações relacionadas ao modo como é aceito em outros países. O estudo  estabelece, ainda, posicionamentos dos Tribunais de Justiça da região 
sudeste do Brasil, bem como os critérios observados pelos julgadores ao proferir as decisões indenizatórias morais quando há descumprimento 
dos deveres conjugais. Mostra-se, além disso, a coleta de dados realizada nos sites dos Tribunais de Justiça da região sudeste do país, bem como 
em outros sites, foi identificado uma amostragem total de 25 (vinte e cinco) julgados que foram analisados,  apontando o percentual de 56% para 
os julgados que não tiveram danos morais configurado e 44% para os julgados que tiveram danos morais. Observa-se, ainda, o crescimento de 
julgados com o advento da EC 66/2010, que teve um papel fundamental no campo jurídico e social. Por fim, visto acerca do casamento e seus 
deveres conjugais e a aplicação do dano moral em caso de descumprimento desses deveres, se faz importante mostrar que o ressarcimento moral 
nesses casos é a melhor forma de tentar amenizar a perda, o abalo, a angústia, pois violando princípios do casamento, bem como morais e éticos 
o cônjuge ofendido possui esse direito, respaldado, ampliando o entendimento que a própria Constituição Federal garante.  Uma vez benquista 
pelo cônjuge ofendido a possibilidade da reparação pelos danos morais, a indenização poderá se satisfazer em pecúnia, competindo ao 
magistrado fixar esse limite com fundamento em critérios. Este valor compensatório não deve ser uma quantia irrisória, culminando no cônjuge 
inocente uma humilhação secundária, nem ser demasiadamente onerosa ao cônjuge transgressor, mas que sirva de reflexão sobre os atos 
tortuosos, para que não incorra mais na mesma falha, configurando assim um caráter pedagógico. Conclui-se, desta forma, que os critérios 
adotados pelos Tribunais de Justiça da Região Sudeste do Brasil na prolação das decisões de reparação por dano moral quando descumprido os 
deveres conjugais são os seguintes: a intensidade da culpa, condição sócio-econômica das partes, a amplitude da dor e os sentimentos da vítima.
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RESUMO
O trabalho analisa o fenômeno da mutação constitucional a partir das decisões intermediárias da jurisdição constitucional. Para tanto, parte da 
teoria do poder constituinte para demonstrar que a Constituição não se esgota no texto constitucional. Os preceitos normativos são passíveis de 
mudanças formais e informais. Aquelas ocorrem mediante reforma e revisão. Estas acontecem por mutação constitucional, que comporta meios 
legítimos (interpretação e prática) ou ilegítimos (quebra ou ruptura). A mutação decorre da integração, no interior da norma constitucional, de 
dois elementos interdependentes: o normativo e o fático. Para fundamentar essa conclusão, são analisadas as principais construções doutrinárias 
acerca do tema. Isso leva ao questionamento do fundamento da mutação constitucional. Ele reside no poder constituinte difuso, o qual atualiza e 
continua a obra do constituinte originário. Uma vez compreendida a mutação como fenômeno interno à norma, devem ser identificados os 
limites da tarefa interpretativa, dado o risco de asfixia política por saturação jurídica. A relação entre jurisdição constitucional e democracia é 
estudada a partir do direito norte-americano, que desenvolveu o controle difuso de constitucionalidade e a problemática de sua legitimidade 
frente ao princípio democrático. Buscam-se esses limites nas doutrinas de Jeremy WALDRON, favorável ao primado do legislador; Ronald 
DWORKIN, defensor do controle judicial mesmo quando se exige um juiz mítico como Hércules; e Bruce ACKERMAN, que tenta equilibrar a 
equação na busca por consensos. O estudo segue para o papel ambivalente das decisões intermediárias como fruto e instrumento de mutação. 
São analisadas as decisões intermediárias na sua dupla vertente: as decisões normativas (decisões interpretativas, manipulativas de efeitos 
aditivos e substitutivas) e as decisões transitivas ou transacionais (declaração de inconstitucionalidade sem efeito ablativo, declaração de 
inconstitucionalidade com ablação diferida, decisões apelativas e decisões de aviso). Por fim, conclui-se que o desenvolvimento das decisões 
intermediárias transforma a interpretação judicial num mecanismo supremo de mutação constitucional, dada sua eficácia "erga omnes" e efeito 
vinculante. Os resultados obtidos com a pesquisa permitem avaliar que a mutação constitucional depende de uma mudança legítima do sentido 
da constituição, a qual é reconhecida, em última instância, pelo Supremo Tribunal Federal, no exercício de um  poder constituinte permanente.
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RESUMO
Este artigo visa realizar uma análise sobre a eficácia ou não dos direitos prestacionais, tratando de forma mais ampla o direito fundamental à 
saúde frente ao direito econômico das empresas de saúde suplementar, para entender melhor a os direitos sociais prestacionais e sua eficácia. 
Buscou-se responder: Diante do conflito existente entre o direito fundamental à saúde do contratante de planos de saúde e o direito econômico 
das operadoras de saúde suplementar, qual tem prevalecido nas decisões proferidas pelos magistrados do Estado do Espírito Santo? O tipo de 
pesquisa será a exploratória, com utilização do procedimento técnico, bibliográfico e coleta de dados jurisprudenciais junto ao portal do TJ-ES 
para verificar os processos judiciais que tratam do tema, no ano de 2012 averiguando o percentual de decisões em favor dos consumidores. O 
direito fundamental à saúde é uma garantia constitucional e é reconhecido no âmbito internacional em documentos como a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, de 1948 e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e, Culturais de 1966, bem como pela Constituição da 
República de 1988, como todo direito prestacional a saúde depende da concretização daquele que legisla constitucionalmente, para que se possa 
adquirir eficiência na sua prestação através de leis e políticas sociais que garantam sua efetividade.Nota-se que tal efetividade ou não de direitos 
como a saúde e o de que o Estado não possui ou não quer possuir auxílios suficientes para prestar este serviço com a qualidade que a população 
precisa, neste sentido o Estado tem o dever de prevenir, fiscalizar e reprimir violações aos direitos fundamentais como a saúde, devendo punir 
tais infratores, tal prevenção deve acontecer através de medidas de caráter jurídico e administrativo. No Brasil a Constituição em seu artigo 196 
permitiu a participação da iniciativa privada na prestação dos serviços de saúde à população, desta forma foi criada a Lei 9.565/1998 que regula 
as operadoras de Plano de Assistência à Saúde, a saúde suplementar é controlada pela ANS (Agência Nacional de Saúde). A ANS foi criada pela Lei 
9.961/00, é vinculada ao Ministério da Saúde e tem natureza jurídica de uma Autarquia de Regime Especial. A ANS age como um órgão de 
regulação, normatização e fiscalização das atividades de saúde suplementar, como vemos no artigo 1º da referida lei. Deve se destacar também 
que a saúde se relaciona com a educação, a moradia, o trabalho, o saneamento básico, a renda, o meio ambiente, o transporte, o lazer e o acesso 
a serviços essenciais, portanto esse direito é bem mais abrangente, pois uma série de fatores contribui para que o cidadão tenha o aceso à saúde 
realmente respeitado. O direito fundamental á saúde é uma garantia constitucional, mas devido a ineficácia do Poder Público em fazer valer esse 
direito, a própria Constituição outorgou ao setor privado a possibilidade de explorar esse serviço através de uma contraprestação pecuniária por 
parte do consumidor, o que fez proliferar no Brasil os Planos de Saúde, muitos sem a menor condição de estarem em funcionamento, com isso 
naturalmente começaram a aparecer os conflitos que em via de regra só são solucionados via Poder Judiciário. Conclui-se que diante do conflito 
existente entre o direito fundamental à saúde do contratante de planos de saúde e o direito econômico das operadoras de saúde suplementar 
tem prevalecido nas decisões proferidas pelos magistrados do Estado do Espírito Santo o entendimento de que na grande maioria das vezes o 
Poder Judiciário tem decidido favoravelmente ao consumidor, tendo em vista que ao longo do ano de 2012, 90% das ações julgadas em sede de 
apelação foram pelo procedimento do pedido em favor do consumidor.
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RESUMO
O envelhecimento da população brasileira é evidente, segundo dados do IBGE, o Brasil hoje tem 12,3% de sua população de idosos, e, em 2025, 
será a sexta população mais idosa do mundo. Esta pesquisa pretende investigar quais os direitos humanos dos idosos, mapeando através de uma 
revisão legislativa, quais os direitos que estão positivados; além de discutir os múltiplos olhares de outras áreas do conhecimento, a exemplo da 
Psicologia, da Sociologia, da Antropologia e da Gerontologia Social, quais as necessidades para um envelhecimento digno. Para isto, será aplicado 
o método dedutivo, com as técnicas da entrevista e da observação, para compreender a concepção do Estado e da Sociedade na proteção aos 

  idosos. Não se pretende esgotar o tema, mas de empreender um caráter original de discussão tendo como eixo central o Direito.IntroduçãoA 
Organização Mundial da Saúde(OMS) considerada pessoa idosa nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, aquela que conte com 
60 anos ou mais; já para os países desenvolvidos, a partir de 65 anos, a exemplo da Itália. Segundo o Instituo Brasileiro de Geografia e Estatística 

 (IBGE), através do PNAD 2011, são 195,2 milhões de brasileiros, sendo 51,5% mulheres e 48,5% homens, sendo 12,1% de idosos.A perspeclva 
desta pesquisa atual é ampliar a discussão, partindo do Plano Internacional de proteção ao Idoso, elaborado na 2ª Convenção Internacional em 
Madri, 2002, investigando quais as iniciativas estatais, depois desse plano, voltadas para a proteção dos direitos dos idosos; bem como investigar 

 as ações sociais das enldades privadas e qual a parlcipação dos idosos na efelvação dessas ações.Além de suscitar a discussão acadêmica, 
objetiva a pesquisa envolver a IES nesse projeto para promoção de sua responsabilidade social como empresa, para que haja uma aproximação 

 com a sociedade, através da pesquisa sobre os direitos humanos dos idosos.Há um arcabouço legislalvo insuficiente para a proteção da pessoa 
 idosa, mas que é agravado pela inércia do Estado nas polílcas públicas voltadas para a proteção dos direitos humanos dos idosos.Objelvo 

 GeralDisculr a concepção dos direitos humanos aplicada aos planos internacional e nacional voltados para a proteção da pessoa 
   idosa.Objelvos EspecíficosLevantar quais as legislações brasileiras voltadas para a proteção da pessoa idosa;Analisar as polílcas públicas 

  voltadas para a pessoa idosa;MetodologiaA abordagem metodológica é de natureza qualitalva. O método escolhido para o desenvolvimento 
da pesquisa foi o dedutivo, partindo-se do geral para o específico. Isto significa que a técnica da entrevista é secundária, pois a amostra é 
insuficiente em relação ao percentual de idosos no Brasil que corresponde a 12,1% da atual população brasileira, segundo o SIS 2010 divulgado 
pelo IBGE. A amostra será utilizada para ouvir o interlocutor da pesquisa, a pessoa idosa, e para aplicar a entrevista será entregue, lido e 
esclarecido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido onde os 20 idosos entrevistados se disponibilizarão para informar os dados solicitados. 
Este presente termo é uma das exigências da Resolução 466/201CONEP/CNS/MS do Conselho Nacional de Saúde, homologada pelo Ministro da 

 Saúde, para as pesquisas com seres humanos. E também será dito que a qualquer momento o entrevistado poderá desislr da pesquisa.Também 
será utilizada a revisão legislativa, na perspectiva que transita nas quatro esferas de atuação estatal: supranacional, federal, estadual e municipal, 

 a fim de perceber quais as polílcas públicas que estão sendo criadas para a garanla dos direitos humanos dos idosos.A análise dos dados 
   colhidos servirá para reflelr sobre as mudanças de paradigmas que ocorrem no Brasil no recorte “pessoa idosa”.ResultadosPretende-se com a 

  pesquisa, prestar consultoria aos órgãos públicos voltados para a proteção da pessoa idosa. Também, publicar em Revistas, Seminários e 
Congressos nacionais e internacionais.
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RESUMO
Este artigo tem por objeto de reflexão a formação do mediador judicial, sob um olhar específico do Direito, impactado pela Antropologia. A 
política de mediação judicial, estabelecida pela Resolução no 125/2010 do Conselho Nacional de Justiça, pretende introduzir toda uma nova 
perspectiva no tratamento e administração de conflitos dentro do Judiciário, contribuindo assim, em tese, para uma prestação jurisdicional mais 
eficiente, célere, satisfatória e justa. Esta pesquisa está inserida de projeto de iniciação científica financiado pelo PIBIC UFF/CNPQ e desenvolvido 
no Laboratório Fluminense de Estudos Processuais – LAFEP/FD-UFF e do Núcleo de Estudos sobre Direito, Cidadania, Processo e Discurso 

 (UNESA).Nesta pesquisa, procuou-se analisar a formação de mediadores de conflitos dentro do Judiciário, especificamente quanto às 
representações que os mediadores possuem de sua própria formação e treinamento. Surpreendentemente, no Brasil, as instituições que 
promovem a capacitação dos mediadores são exatamente aquelas que simbolicamente representam nossa “cultura da sentença”. No caso 
fluminense, a principal instituição formadora, desde 2009, é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. No ano de 2013, com o primeiro 
curso de formação de mediadores da Escola Nacional de Mediação e Conciliação, ENAM, órgão do Ministério da Justiça, houve, em tese, um 
rompimento com o antigo modelo de formação de mediadores, predominantemente teórico, para um modelo de formação efetiva baseado em 
competências e prática. No entanto, ainda fazem-se necessárias pesquisas empíricas que ressaltam se os objetivos e estratégias enumeradas nos 

 discursos insltucionais se efelvam no plano das prálcas. A pesquisa tem como objelvos a) explicitar as representações e percepções dos 
mediadores acerca de sua própria formação, b) evidenciar as diferenças e semelhanças entre os cursos de formação de mediadores locais, pelo 

 TJRJ, e nacionais, pela CNJ/ENAM. c) explicitar como opera a formação dos mediadores de conflitos.Deste modo, no que se refere às 
representações e percepções dos mediadores acerca de sua própria formação, o interesse específico se dirige ao local da pesquisa, 
especificamente dos mediadores atuantes na Comarca de Niterói. Nesta, tendo em vista que boa parte do curso da ENAM já eram mediadores 
atuantes, capacitados pelo TJRJ, há um grupo privilegiado dentro do contexto desta política pública: há mediadores que presenciaram ambos 
momentos de formação. Neste sentido, ao ouvir diretamente os agentes do campo, pretende-se explicitar como opera a formação de 

 mediadores, e as possíveis interações entre a prálca e os discursos insltucionais. Quanto à metodologia e à forma de análise dos resultados, as 
experiências de formação de mediadores que foram analisadas provém de dois momentos de análise. Primeiro, a observação incluiu a frequência 
em Cursos de Formação TJRJ e da ENAM, entre 2012 e 2013. Segundo, por meio de entrevistas com os mediadores, com o objetivo de ouvi-los, 

 buscando elucidar quais suas representações, como agentes diretos na prálca de mediação, acerca do próprio processo de formação. Como 
resultados e conclusões preliminares, tendo vista se tratar de uma pesquisa em andamento, temos que a conduta prevista de um mediador 
judicial formado é: conduzir um procedimento auto-compositivo centrado no diálogo entre partes, sem emitir opiniões e elucidações sobre 
questões de Direito, aplicando efetivamente técnicas de negociação e cooperação. Contraditoriamente, o modelo de formação adotado centra-se 
na capacitação de agentes do campo jurídico, sendo que o domínio de competências necessárias à condução de mediação não é nem de perto 
similar ao conteúdo e às práticas que necessitam os operadores de Direito em sua atividade profissional diária. Assim, por meio do avanço da 
pesquisa empírica, por meio de entrevistas com os agentes do campo, pretende-se contribuir para explicitar como opera a formação do mediador 
judicial no contexto fluminense.
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RESUMO
Esta pesquisa se desenvolve no âmbito do grupo intitulado “Processo, Práticas Judiciárias e Pesquisa Empírica em Direito” e do projeto de 
iniciação científica financiado pelo CNPq desde o ano de 2013, na Universidade Católica de Petrópolis, cujo objetivo é compreender de que forma 
o Poder Público está lidando com os métodos alternativos de administração de conflitos, notadamente a conciliação, a partir de uma perspectiva 
empírica. A pesquisa fruto deste trabalho identifica quais são os principais obstáculos enfrentados pelos entes públicos na implementação da 
conciliação nas ações de seu interesse. Em nossa percepção, apesar do Judiciário incentivar a conciliação e de a Lei 10259/2001 prever, 
expressamente, em seu artigo 10º, a possibilidade de transação em ações de juizados federais, ainda assim os entes públicos enfrentam muitos 
obstáculos para a sua efetiva implementação. Trabalhamos com duas hipóteses principais para as dificuldades de introdução da conciliação em 
ações de interesse público. De um lado, a cultura do litígio, que estimula o contraditório das partes no lugar de sua consensualização e, de outro 
lado, o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, que obstaculizaria a transação por preconizar que os entes públicos tutelam direitos 
alheios, supostamente indisponíveis para negociação. A pesquisa prioriza o trabalho de campo, embora busque articular os dados empíricos com 
uma revisão bibliográfica sobre o tema, o que nos parece imprescindível para o contraste entre o discurso idealizado pela doutrina jurídica e as 
práticas realizadas no cotidiano forense. Até o momento, foi realizada uma revisão bibliográfica ainda incipiente sobre o tema, analisando as 
obras mais editadas e as mais recentes acerca da conciliação. Relativamente ao trabalho de campo, foram realizadas nove entrevistas formais 
com juízes, procuradores e advogados da União e observaram-se algumas audiências realizadas no âmbito do projeto designado como “mutirão 
de conciliação”. Desta forma, os resultados da pesquisa são incipientes, mas já se mostram surpreendentes, visto que, através do trabalho de 
campo, foi possível identificar, na fala dos interlocutores, que eles encontram outros óbices, além dos acima identificados para a realização da 
conciliação em ações de interesse público, tais como o rígido controle institucional acerca das ações judiciais que permitem ou não haver 
conciliação; o temor dos procuradores de transacionar sem prévia autorização de seus superiores hierárquicos; a exigência de maior dedicação ao 
processo para se averiguar pela possibilidade ou não da transação; o contraste entre a facilidade de imprimir modelos e peças processuais já 
prontas e prosseguir com um processo litigioso e o trabalho e a dificuldade de iniciar um procedimento burocrático que autorize a conciliação. Em 
princípio, o trabalho pretendia analisar apenas de que forma o Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público configurava um obstáculo 
teórico e empírico para a efetiva utilização da conciliação em ações fazendárias. Partindo dessa premissa, questionamos nossos interlocutores 
sobre esse obstáculo e a maioria dos entrevistados corroborou com a premissa, apesar de a doutrina vir relativizando sua aplicação, podendo ser 
utilizada a conciliação quando se tratar de interesse público secundário. No entanto, para além disso, fomos surpreendidos com os dados de 
campo, que trouxeram outros obstáculos e dificuldades, antes imprevisíveis, para a implementação de formas consensualizadas de administração 

 de conflitos judiciais entre entes públicos. A parlr da pesquisa de campo foram observados outros obstáculos empíricos que não são 
mencionados nos manuais e na doutrina, que permitem verificar que a efetiva conciliação ainda está distante nas ações fazendárias. Assim, o 
projeto, ainda em andamento, conseguiu demonstrar a divergência entre o discurso dos Tribunais e as práticas judiciárias.
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RESUMO
Têm-se proclamado que a ordem constitucional, estabelecida após 88, promove um cenário de profunda estabilidade institucional até então 
nunca vivenciado no Estado brasileiro. No entanto, o parâmetro para aferir a estabilidade institucional não parece claramente definido, sendo 
que podemos supor a grosso modo que o parâmetro básico utilizado pelos juristas e avaliadores da estabilidade institucional está fundado 
estritamente em uma perspectiva normativa. Todavia, considerar a Constituição, em seu arcabouço normativo, como único parâmetro para 
aferição da estabilidade institucional identificada em dado Estado, implica a conclusão de que a atuação institucional brasileira vem, por diversos 
aspectos, sendo incongruente, pois o que se verifica concretamente no cenário brasileiro é, de outra maneira, uma atuação institucional diferente 
do desenho constitucional. Objeto do presente trabalho é o conceito de estabilidade institucional no cenário político-jurídico brasileiro. Enxerga-
se que não se pode contar com a primária perspectiva de adequação normativa para aferição da estabilidade de um Estado. Verifica-se, então, 
que não há uma definição, tampouco pressupostos, apropriada de estabilidade institucional. Tendo em vista a dificuldade enfrentada, quanto à 
definição de estabilidade institucional e caracterização dos seus parâmetros de eficácia, o presente trabalho propõe-se, pois, a analisar (i) o 
conceito e (ii) o fenômeno de estabilidade institucional e as discussões correlatas. A pesquisa foi conduzida com base no método hipotético-
dedutivo, determinando como critério de análise a atuação institucional em instância federal, mais precisamente dos órgãos de cúpula do 
ordenamento nacional. A análise, aqui, empreendida acerca do conceito e do fenômeno de estabilidade institucional parte de uma demarcação 
teórica institucionalista, sobretudo dos conceitos de (i) capacidades institucionais e os (ii) efeitos sistêmicos. Tais premissas apontam para a 
existência prática de uma certa liberdade interpretativa que as instituições parecem possuir em determinadas situações, ou seja, a teoria 
institucionalista apresenta a perspectiva de que a atuação institucional já não mais se encontra limitada severamente pela norma, mas possui 
determinadas capacidades de interpretar e atuar discricionariamente. Verifica-se que: (i) a estrutura normativa constitucional não oferece sozinha 
meios para conformação do status institucional do Estado e (ii) o conceito e a compreensão do fenômeno estabilidade institucional devem ser 
determinados levando em consideração os fatores capacidades institucionais e efeitos sistêmicos.

Autor(es) Carlos Alberto Pereira das Neves Bolonha*; Wanny Cristina Ferreira Fernandes; Lucas do Vale Pattitucci; Telmo Olímpio 
de Almeida Ferreira Rocha; Igor de Lazari Carneiro

Palavra(s) Chave(s): estabilidade institucional; teoria institucional; direito constitucional; capacidades institucionais; efeitos sistêmi

Titulo: Estabilidade institucional na ordem constitucional brasileira

Ciências Jurídicas

DireitoVI Seminário de Pesquisa da Estácio 210



E-mail para contato: profananovaes@hotmail.com IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
O projeto de pesquisa “Estratégias Discursivas em Gêneros Textuais da Área Jurídica”, desenvolvido no curso de Direito da Universidade Estácio 
de Sá, pretende analisar diferentes gêneros do domínio discursivo jurídico, produzidos por alunos da graduação, com vistas a desenvolver 
habilidades e competências necessárias à elaboração de peças processuais, exigidas no exercício profissional. Estudar a forma composicional 
dessas peças, como se organizam discursivamente, as estratégias persuasivas utilizadas são objetivos desta proposta. A metodologia utilizada 
configura-se como pesquisa bibliográfica e de campo. O corpus é constituído de 50 textos produzidos por alunos do 2º, 3º, 4º, 6º e 7º períodos da 
graduação em Direito, do campus Tom Jobim e campus Recreio (Barra World), dos turnos da Manhã e da Noite, a partir de atividades 
desenvolvidas nas aulas das disciplinas do núcleo Português jurídico (Teoria e Prática da Narrativa Jurídica, Teoria e Prática da Argumentação 
Jurídica e Teoria e Prática da Redação Jurídica), ministradas pela professora pesquisadora. Os textos dos discentes do 6º e 7º períodos foram 
produzidos nas disciplinas Prática Simulada I e Prática Simulada II e cedidos pela professora dessas turmas para a pesquisa. O trabalho tem como 
embasamento teórico as obras de Bakhtin (1986; 2000), das quais se adotam os conceitos de gêneros do discurso, interação e polifonia; a de 
Perelman e Olbrechts-Tyteca (2007), cujo conteúdo detalha os pressupostos da “Nova Retórica” e da Lógica Argumentativa que nortearão a 
análise das estratégias argumentativas e dos recursos retóricos presentes nas peças jurídicas do corpus; a de Bronckart (2003), da qual extraímos 
os conceitos de tipo textual e sequência, que serão utilizados como parâmetro na análise dos aspectos formais dos textos produzidos pelos 
discentes. De Bronckart (2003), fazemos uso ainda da concepção de gênero como ação sociocomunicativa, que insere esta pesquisa no âmbito 
dos estudos sociointeracionais da atualidade. Os primeiros resultados da pesquisa indicam que os alunos reconhecem a forma composicional dos 
gêneros jurídicos mais comuns, como a petição, por exemplo, e usam, ainda que de forma incipiente, as estratégias argumentativas. Espera-se 
que a análise do corpus possa contribuir para a diagnose das principais dificuldades apresentadas pelos alunos na produção de textos jurídicos e, 
a partir dela, possam ser oferecidas metodologias de ensino mais adequadas.
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RESUMO
Este trabalho teve como objetivo analisar estratégias  sociointeracionistas de preservação das faces aliadas ao uso das estratégias de polidez 
linguística em peças processuais com o fim de contribuir, de forma teórica, para minimizar os conflitos  das interações em comunicações jurídicas. 
Sabe-se que a linguagem jurídica, em geral, é cheia de formalismos e saber usá-la adequadamente depende de um contrato de cooperação e de 
interação positivo entre o operador de direito e os seus interlocutores em um contexto específico. Os enunciados das petições jurídicas 
interferem muito na compreensão e na retenção de uma informação linguística na hora de se elaborar uma petição. Desse modo, o operador do 
direito deve estar ciente do trabalho com as faces que deve desenvolver, bem como com as estratégias de polidez que deve usar em seus 
argumentos. Adotou-se, neste estudo, como referencial teórico, a Teoria da Polidez, desenvolvida por Brown; Levinson (1978), integrada à Teoria 
das Faces, do sociólogo Goffman (1974, 1981). Tais Teorias são muito influentes na área social, bem como abordadas com frequência por diversos 
pesquisadores da atualidade, entre eles os linguistas. Brown e Levinson defendem que a polidez é um dos elementos fundamentais da vida 
sociocultural e, portanto, uma condição necessária à comunicação eficaz.  A metodologia utilizada foi basicamente qualitativa realizada através da 
análise de peças processuais cíveis, comparando atitudes linguísticas em petições jurídicas e as principais estratégias de polidez - On- Record, Off - 
Record e Badly- off -Record.  Observou-se que nas petições analisadas, apesar da utilização de uma linguagem formal através da polidez positiva, 
fez-se uso da polidez negativa, como também, da impolidez. Dessa forma, as estratégias linguísticas utilizadas nas petições jurídicas, modificam a 
estrutura linguística formal através das marcas textuais utilizadas no discurso jurídico.
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RESUMO
Este estudo visa demonstrar como a evolução histórica e jurídica impactaram o significado de ser mulher no Brasil. Para tanto, fez-se uso de 
pesquisa eminentemente bibliográfica, além de terem sido mencionadas algumas fontes documentais, através dos diplomas legais aqui 
declinados. Primeiramente, discorre-se brevemente sobre a origem das civilizações, quando a mulher ocupava um papel de subordinação em 
relação ao homem, até o início da Revolução Francesa, especialmente, acerca o embate feminino para o reconhecimento do seu direito à 
cidadania e à existência legal fora de casa. Em seguida, pontuou-se sobre a inserção das mulheres no mercado de trabalho, a partir do século XX, 
e as suas implicações para a condição feminina. Posteriormente, comentou-se sobre a aplicação do termo “gênero”. No âmbito jurídico, ressaltou-
se o Código Civil de 1916, diploma na qual a mulher ainda constava como relativamente incapaz. Como sucedâneo, comentou-se a promulgação 
da Constituição Federal de 1988, que formalizou a igualdade entre homens e mulheres, estabeleceu prerrogativas laborais para as mulheres, 
assim como reconheceu o seu papel na sociedade e para a formação da família. Por semelhante modo, mencionou-se o novo Código Civil de 
2002, no que tange à ratificação da igualdade de gêneros, a capacidade da mulher, a sua relevância para a sociedade e a constituição da família. 
Concluiu-se este ciclo virtuoso com a Lei n°. 11.340, reconhecida por Lei Maria da Penha, que trouxe à lume, dentre outros temas, a violência 
doméstica e alguns mecanismos para o seu enfrentamento. Ao final da pesquisa, restou constatada, por meio dos marcos legais, sociais e teóricos 

     apresentados, a relevância da evolução histórica e jurídica para a concretude do significado de ser mulher na sociedade brasileira.Palavras-
chave: Mulher. Igualdade. Gênero. Lei Maria da Penha.
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RESUMO
Este trabalho exprime a releitura do instituto do casamento, considerando os vetores constitucionais que regem o direito de família na 
contemporaneidade. A motivação da pesquisa é consubstanciada nas dúvidas e questionamentos concernentes à ingerência do Estado na vida 
privada, especialmente, no âmbito da liberdade individual, voltada para definição das regras incidentes sobre a relação entre cônjuges. Nessa 
perspectiva, seguiu-sea busca de respostas para as seguintes perguntas: as formalidades impostas pela lei devem prevalecer sobre a vontade dos 
nubentes? Os deveres do casamento elencados no Código Civil brasileiro são cláusulas compulsórias ou meramente sugestivas? O regime 
obrigatório da separação de bens, incidente sobre o casamento do idoso septuagenário, atende aos interesses de toda e qualquer pessoa maior 
de setenta anos que vise formalizar o matrimônio? Seria possível falar em união estável daqueles que permanecem casados civilmente, porém 
separados de fato? Muito mais do que apontar as críticas doutrinárias tocantes à norma material, a investigação tem por escopo compreender a 
evolução do conceito de família, identificar a influência do Direito Canônico sobre a sociedade tradicionalizada e entender os motivos que 
levaram o corpo social a perseguirem paradigmas que hoje legitimam uma nova leitura do casamento. Para atingir tais pretensões, utilizou-se a 
metodologia dialético-descritiva, partindo dos conceitos fundados na sociologia, filosofia, religião e ciência jurídica, a fim de construir um 
referencial teórico para o desenvolvimento do estudo. Antecipando os trechos conclusivos, constatamos que o casamento foi instituído pela 
Igreja Católica como um instrumento de pacificação social. A religião contribuiu enormemente para a criação das pautas normativas impostas à 
sociedade, bem como foi uma das principais fontes de consulta para resolução dos conflitos. No ordenamento jurídico brasileiro, os influxos dos 
dogmas católicos incidiram sobre os códigos concebidos para regulação da vida privada e, mormente, sobre as regras atinentes a união entre 
homens e mulheres. Inicialmente, o matrimônio era assentado na vontade divina, razão pela qual seu rompimento somente se dava com a morte 
de um dos cônjuges. A redefinição das pautas sociais e a flexibilidade do dogmatismo ensejaram o surgimento do divórcio, instituto que permitiu 
a desconstituição do casamento, com base na decisão do casal e nas descrições normativas atreladas à comunhão da vida. Os avanços da ciência 
e da tecnologia, tal como os impactos da globalização facilitaram a aproximação das pessoas, gerando um cenário dialógico amplo, o qual 
conduziu a rápida formação de redes de relacionamentos interpessoais. O erguimento do pilar da dignidade humana ocasionou um giro 
hermenêutico pragmático, reestruturando a ideia de entidade familiar. Nessa mesma direção, os laços de família se voltaram para os interesses 
da própria família.  Assim, as formalidades impostas pelo Estado - para o casamento - perderam sentido, uma vez que os consortes seriam, agora, 
dotados de faculdades para definirem a vida em comum. Com isso, as uniões socioafetivas ganharam prestígio, levando em consideração o 
deslocamento do afeto para o epicentro das famílias. Consequentemente, o casamento restou arcaico; para alguns, mera tradição milenar e; para 
outros, um simples objeto de desejo. Desse modo, não haveria mais pretexto para impedir a livre escolha do regime de bens para os maiores de 
setenta anos. Ainda sim, a separação de fato romperia o vínculo matrimonial, interrompendo todos os efeitos decorrentes do casamento, não 
mais sendo empecilho à união estável e, sob um olhar progressista, deixando de ser impedimento para futuro matrimônio. Por fim, alinhado à 
perspectiva da sociedade pós-moderna, concluímos que qualquer modelo ou configuração familiar, independentemente da observância das 
solenidades impostas pela lei, mereceria proteção de seus direitos e garantias.
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RESUMO
Este artigo tem por fim analisar os efeitos da reprodução assistida homóloga post mortem no atual sistema sucessório brasileiro, tendo como 
ponto de partida a busca pela superação da limitação forjada pela infertilidade, posteriormente analisando a continuidade de um projeto parental 
perante a existência da morte. Para tanto, será realizado um exame dos efeitos que tal prática originará na esfera sucessória, sendo apresentadas 

 as lacunas legislalvas existentes na legislação brasileira, bem como serão explicitadas as correntes existentes na doutrina pátria e alienígena. A 
presente pesquisa científica se justifica especialmente pela ausência de comando legal ou, até mesmo, por conflitos existentes entre normas, 
posto que as mudanças na seara da medicina, no tocante às técnicas de reprodução assistida, permitiram que pessoas possam ser gerados a partir 

 do material genélco de doadores mortos, o que gerou reflexos no mundo jurídico.O Direito como ciência mutante deve acompanhar a evolução 
das relações sociais, posto que, como assevera Miguel Reale (2001, p. 60-63), é a junção do fato, valor e norma, ou melhor, é o fato que é 
valorado pela sociedade e que necessita de uma normatização. Porém, quando isto não acontece, formam-se os chamados vazios legislativos, 

  que nada mais são do que fatos não normalzados, portanto, não previstos em nossa legislação. A legislação pátria limitou-se a fazer expressa 
referência ao procedimento de fecundação homóloga post mortem no Código Civil brasileiro, de 2002, o que de forma indireta reconheceu o 
procedimento, deixando, porém, de normatizar todos os aspectos formais e as consequências que poderiam gerar. Os demais aspectos, 
principalmente os sucessórios, mediante as lacunas da lei, vêm sendo solucionados, pela interpretação, sistemática e analógica de outros 

 insltutos brasileiros.Logo, a matéria fruto do estudo desta pesquisa envolve uma interdisciplinaridade, ou seja, é desenvolvida além da 
 medicina, pelo direito de família, sucessões e até mesmo a bioélca. O presente trabalho tem como objelvo geral analisar os efeitos jurídicos 

oriundos da realização da fecundação homóloga post mortem, o que permitiria evidenciar os requisitos para a aquisição destes, bem como os 
 prazos para sua efelvação. Como objelvo específico pode-se delinear, a análise de soluções, pautadas na ponderação, no respeito ao direito 

 adquirido, à personalidade e à dignidade da pessoa humanal. A metodologia terá um método qualitalvo-dedulvo. Para isso, serão ullizados 
 como metodologia a doutrina, os arlgos cien�ficos jurídicos, a legislação, além da própria jurisprudência. Conclui-se, portanto que mesmo 

havendo previsão legislativa insuficiente,  fica cristalizada a omissão da legislação brasileira no tocante à matéria e aos seus efeitos. Porém, 
parece incorreto não proporcionar ao concepturo os direitos hereditários, posto que se a estes são assegurados pela legislação brasileira a 
presunção da filiação também o seriam assegurados os advindos de tal reconhecimento, ou melhor, a existência de vocação hereditária daqueles.
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RESUMO
Desde a abertura democrática em 1988, a atuação militar em território nacional, principalmente em perímetro urbano, é tratada com grande 
receio pela população civil. O legislador, preocupado em limitar temporal e espacialmente o emprego de tropas militares em situações de 
exceção, criou o advento de Operações de Garantia da Lei de da Ordem (GLO). A atuação das Forças Armadas para solução de situações caóticas 
de crises institucionais, nos últimos vinte e seis anos, aparece em número relevante, posicionando tal matéria sob justo enfoque acadêmico. 
Nesse contexto, questiona-se qual o papel das Forças Armadas, definido no Art. 144 e na redação da Lei Complementar 97/1999, à luz do Art. 5° 

 da CF, como ator polílco no controle da crise e na manutenção da ordem?   Têm-se como objeto do presente trabalho o papel das Forças 
 Armadas como ator polílco na controle de crises insltucionais, em parlcular, o Exército Brasileiro.   Propõe-se que o emprego do Exército 

Brasileiro maximiza a proposta stricto sensu de intervenção GLO em âmbito Federal e Estadual, envolvendo a instituição no jogo político e 
 tornando-a responsável pela garanla dos direitos fundamentais.   Argumenta-se a imprescindibilidade da administração de um quadro de crise 

institucional, quando da ausência de órgãos que presentem o Estado. Esta administração foi delegada às Forças Armadas, com prevalência de 
 emprego de pessoal do Exército Brasileiro.   À luz da Teoria Insltucional, nas obras de Adrian Vermeule e Eric Posner, têm-se o conceito de 

situações de alto risco que representam a iminência de um crise institucional. Na publicação conjunta, intitulada “The Executive Unbound”, as 
crises institucionais norte-americanas são apresentadas e discutidas sob o viés do equilíbrio entre Poderes. No caso brasileiro, importa observar 

 como a crise é administrada, pelas Forças Armadas, dimensionando o papel insltucional das mesmas.   Metodologicamente, observam-se 
critérios e parâmetros analíticos: temporalmente, no último período democrático brasileiro, desde 1988; espacialmente, em plano Federal e 

 Estadual; materialmente, a parlr do levantamento de dados que demonstrem a importância dada às operações GLO no cenário polílco.   Com 
objetivos gel, este trabalho visa demonstrar a imprescindibilidade da atuação das Forças Armadas como mantenedor do equilíbrio institucional. 
Além disso, este trabalho tem por objetivo específicos verificar se os direitos fundamentais são assegurados e dimensionar a importância do 

 Exército para a ordem consltucional-democrálca.   Os resultados parciais do início do projeto de pesquisa dizem respeitàs notórias ações do 
 Exército brasileiro no que concerne ao cumprimento dos requisitos formais da GLO e da função de presentar o Estado no meio do caos.  Conclui-

se que a necessidade da atuação das Forças Armadas apresenta-se como último meio legal para solução dos quadros de crise. Tal atuação é 
orientada de maneira a garantir os direitos fundamentais. Observa-se também o conjunto das três Forças como ator político responsável por 
presentar o Estado como um todo. Depreende-se, pois, das ações dessa instituição, a responsabilidade pela garantia e estabilidade da ordem 
institucional.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objeto a análise dos argumentos de legitimação das reformas processuais brasileiras, através da comparação dos 
textos das exposições de motivos dos Códigos de Processo Civil de 1939 e do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, que hoje tramita no 
Congresso Nacional. Esta pesquisa está inserida no projeto “O pensamento jurídico publicista brasileiro e o processo civil – transformações e 
vertentes”, realizada no âmbito do Laboratório Fluminense de Estudos Processuais (LAFEP-FD/UFF) e do Núcleo de Estudos sobre Direito, 

 Cidadania, Processo e Discurso (UNESA).As crílcas que hoje são recorrentes quanto ao exercício da jurisdição e ao processo nos Tribunais de 
modo geral não é recente: ao longo do Séc. XX, o Brasil já passou por diversas reformas em seu sistema de justiça. Embora situadas em contextos 
históricos e políticos muito distintos, a elaboração do CPC/1939 e do atual Anteprojeto se aproximam quando são analisados os discursos quanto 

 à juslficalva e à necessidade de mudança. A pesquisa tem como objelvos: a) inveslgar os argumentos de legilmação presentes nestas duas 
reformas processuais; b) explicitar as diferenças e semelhanças entre estes argumentos; c) investigar se estes argumentos são discursos de mera 
justificação; d) entender como eles se adequaram a realidade política dos dois momentos históricos. Quanto à metodologia, foram utilizadas  
ferramentas metodológicas da Análise Semiolinguística do Discurso, para  explicitar como o uso da linguagem e de elementos de construção de 

 senldos se mostram presentes no plano do discurso e são ullizados para a construção de juslficalvas para as concepções de processo. Deste 
modo, paru-se da hipótese de que os discursos dos corpora analisados se apresentam e explicitam um habitus processual brasileiro, isto é, 
através da linguagem trazem uma estrutura de pensamento específico, naturalizado e reproduzido num campo de poder. Esta noção, ao lado da 
ideia de que os discursos atuam tanto na emergência quanto na regulação dos fatos políticos, dada a característica de mediação que a linguagem 

 exerce entre prálcas culturais, homem e poder, forma assim os pressupostos teóricos desta pesquisa.  Assim, a análise se dá em três lugares de 
representação: a identificação do enunciador e a quem ele se dirige, isto é de onde fala, no plano político e institucional, e a quem se dirige; 
segundo, os procedimentos retóricos e como a construção das exposições de motivos se encaminha para busca de adesão, rejeição ou consenso; 
terceiro, como este discurso se relaciona com o período e cultura que se insere, como pretende produzir sentido a partir de elementos de 

 juslficação e ullização de categorias específicas.Para melhor compreender os textos e o contexto histórico em que a exposição de molvos do 
CPC/1939 foi escrito, estão sendo analisados livros de doutrina e de comentários a este código, assim como outros textos que façam referência à 

 matéria de processo civil, como periódicos e arlgos publicados na época.Tendo em vista se tratar de pesquisa em andamento, as conclusões 
preliminares apontam que há semelhanças entre os textos das duas exposições de motivos. Argumentos como a busca por uma “celeridade”, a 
constatação de uma “morosidade” no andamento da justiça, e o “caráter duelístico e litigioso” do processo estão presentes nas duas exposições. 
É notável que argumentos tão semelhantes sejam utilizados para legitimar reformas processuais em regimes de governo tão distintos. Os mesmos 

 valores e argumentos no âmbito processual parecem ser defendidos em uma ditadura e em uma república.Torna-se importante destacr a 
utilização destes argumentos em momentos tão distintos da história para se investigar  se as reformas processuais realmente resolvem os 
problemas apontados pelas exposições de motivos, ou se estes argumentos são utilizados como meros recursos discursivos para legitimar estas 
reformas processuais.
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RESUMO
A presente dissertação analisa o tema da justiça de transição e tem como justificativa a investigação, a partir dos diferentes contextos sociais em 
que esta se operou, dos mecanismos destinados à consolidação do regime democrático anunciado por suas Cartas Políticas cunhadas sob nova 
inspiração jurídico política. Com fundamento na metodologia dialético-descritiva, assim também como nas diversas experiências de 
redemocratizações vivenciadas a partir do fim da década de oitenta, a pesquisa se volta, posteriormente, para o estudo das particularidades do 
período autoritário brasileiro de 1964-1985 e o legado daquele regime que se põe como herança ao novo Estado. Surge, dessa maneira, a questão 
sobre os mecanismos aptos a promoverem a transformação social necessária aos cenários pós-ditatoriais com o objetivo de superar os traumas 
que lhe foram impostos, ao buscar a consolidação dos direitos humanos. O ponto nodal do estudo tem como objeto de investigação a 
possibilidade da persecução penal dos agentes do regime do citado período, e se esse mecanismo se mostra como imprescindível para a 
consolidação do déficit democrático no Brasil. Assim, primeiramente, é feita a análise do surgimento e do desenvolvimento da justiça de 
transição, os diversos cenários onde essa foi efetivada e, principalmente, as medidas que objetivam a reconciliação, a pacificação e a 
reconstrução destas sociedades. Posteriormente, a perquirição se volta para a investigação do contexto político no qual se desenvolveram os 
ideais que deram suporte ao golpe militar de 1964 e, em seguida, abordará o apoio das significativas parcelas da sociedade ao regime que 
posteriormente se instalou no país. Na sequência, o estudo volta-se para a reabertura política brasileira e a negociada transição de volta ao 
regime democrático. Por fim, se desenvolve uma reflexão sobre o legado autoritário persistente no Brasil e os mecanismos de expurgo destas 
permanências para, posteriormente, a partir do relato das colidentes decisões entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos, no Caso Lund 
versus Brasil, e o julgamento da ADPF nº 153 no Supremo Tribunal Federal sobre a Lei de Anistia brasileira, investiga-se se ainda é viável a 
persecução penal dos agentes públicos que cometeram crimes contra a humanidade, durante a ditadura militar de 1964-1985, em um processo 
penal democrático, que respeite os direitos e garantias fundamentais dos acusados. É possível antecipar, em parte, alguns trechos conclusivos 
deste exame acadêmico no sentido de que existem mecanismos alternativos à persecução penal com propósitos reconciliatórios. Assim, a justiça 
transicional traz a possibilidade de efetivação de políticas de compensação simbólica pelos excessos sofridos pelas vítimas e seus familiares e 
instrumentos de perpetuação da memória nacional em prol da consolidação do projeto democrático associado ao comprometimento de 
transformação destas sociedades previsto por suas novas constituições. Constata-se que a regra em caso de atos atentatórios aos direitos do 
homem, comprovada a autoria, a materialidade do delito, e observados os direitos e garantias fundamentais do acusado, deverá ser a 
responsabilização por crime de lesa humanidade, devendo essa ser promovida em conformidade com o regime que se pretende consolidar, isto é, 
o democrático de direito. Isso porque em tempos de transição e transformação social, a busca desenfreada pela responsabilização criminal não 
considera efetivamente a ideia de que os direitos humanos são exatamente um arsenal limitador do próprio ius puniendi, ainda que isso signifique 
impossibilidade de persecução penal em certos casos.
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RESUMO
A presente pesquisa analisa a reação da sociedade contemporânea no que se refere aos ideais de justiça visto que,  no decorrer dos últimos anos, 
esta sociedade apresenta um crescente descontentamento com a segurança pública. Este descontentamento torna-se cada dia maior, a ponto de 
ferir premissas constitucionais como a Dignidade Humana, uma vez que a sociedade tende a promover “a justiça com as próprias mãos”, 
argumento de defesa para a ineficiência estatal e a promoção de direitos, que deveriam ser assegurados pelo Estado de forma plena, mas 
continuam sendo constantemente violados. A partir dessa constante, pretendemos analisar até que ponto esse “Ideal de justiça com as próprias 
mãos”, que tem se espalhado pela sociedade, pode ser considerado um retrocesso aos princípios de Talião e, ainda, até que ponto esses ideais de 
justiça podem interagir com os preceitos constitucionais ou desestruturarem o Estado a ponto de levar a uma completa anomia. Temos 
acompanhado através da imprensa os inúmeros casos de linchamentos relacionados à demanda por justiça, como os que aconteceram no 
Guarujá, em São Paulo e também na cidade de Juiz de Fora. O objetivo principal da pesquisa em questão é entender os motivos que impelem a 
sociedade a este tipo de comportamento: seria a influencia da mídia ou uma simples forma de autodefesa, diante de um Estado que se torna cada 
opaco e ausente? Optou-se por pesquisa exploratória com pesquisa de campo e entrevistas, além de pesquisas doutrinarias e informações 
disponibilizados pela mídia de modo geral, tanto nacional quanto internacional, para que fosse possível uma visualização clara e contextualização 
da reação da sociedade diante dos fatos sociais que a acometem. Concluiu-se a partir dos estudos e pesquisas realizados que a sociedade vem 
sofrendo constantes violações devido à ineficiência estatal em promover à segurança aos indivíduos. Não só o direito à segurança que é 
constantemente violado, mas também direito à vida, à propriedade, à igualdade, dentre outros, pilares constitucionais do Estado Brasileiro. Em 
contrapartida, os brasileiros não cumprem princípios básicos relacionados à cidadania e postura ética em suas relações, dentro e fora do Estado, 
seja para cobrar mudanças seja para buscar alternativas políticas. Tal conjuntura estabelece amplas margens para que parte da população 
apresente comportamento anômico: foi possível observar o impacto sofrido por indivíduos de diferentes classes sociais e que possuem distintos 
graus de escolaridade quanto à necessidade de se fazer Justiça com as próprias mãos.
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RESUMO
Este trabalho traz o resultado de etapa já concluída de pesquisa desenvolvida no Edital Pesquisa Produtividade 2014-2015 da Universidade Estácio 
de Sá sobre padrões de incorporação de tratados internacionais de direitos humanos e sua eficácia na consolidação de políticas afirmativas no 
Brasil. O referido trabalho de pesquisa analisa particularmente o modelo mais adotado no Brasil: as cotas étnico-raciais. Estas ações afirmativas 
são adotadas para o ingresso em universidades públicas e institucionalizadas para as instituições federais de ensino superior na Lei Federal 
12711/2012, tratando-se de mecanismo de inclusão recentemente estendido para os concursos públicos federais pelo Projeto de Lei 6728/2013, 
de autoria do Poder Executivo Federal e já aprovado pelo Congresso Nacional, pendente de sanção presidencial apenas em maio de 2014. O 
objetivo do trabalho é analisar como a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1966 
(ratificada pelo Brasil em 1969) se articula com princípios fundamentais previstos na Constituição de 1988 para estabelecer uma transformação 
do direito à igualdade e da noção de não discriminação por meio de prestações positivas, conectando igualdade material e promoção da 
diversidade étnico-racial (pluralismo). Para analisar o grau de aderência aos preceitos promovidos pela Convenção da ONU de Eliminação da 
Discriminação Racial por meio do diálogo normativo com os princípios constitucionais fundamentais, foram analisados quatro momentos deste 
processo: a) as interpretações da Convenção no Direito Internacional por meio da análise da Declaração Final da Conferência Mundial de Combate 
ao Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata (realizada em Durban, na África do Sul, em 2001) e as recomendações gerais 
do Comitê da ONU para Eliminação da Discriminação Racial, em especial a recomendação geral número 32, que define o significado e o alcance 
das medidas especiais de ação afirmativa; b) o diálogo com os princípios e objetivos fundamentais e disposições expressão de promoção da 
igualdade étnico-racial na Constituição brasileira; c) o grau de concretização das políticas afirmativas previstas na Convenção da ONU sobre 
Eliminação da Discriminação Racial na legislação federal para implantação de cotas étnico-raciais no acesso à educação superior e nos concursos 
públicos; d) a interpretação realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
número 186, que julgou constitucional a política de cotas no acesso à universidade, especialmente os votos proferidos pelos Ministros Ricardo 
Lewandowski. Foram utilizadas as seguintes obras e referências teóricas: Daniela Ikawa (Ações Afirmativas em Universidades), Daniel Sarmento 
(Livres e Iguais), Flávia Piovesan (Temas de Direitos Humanos), Joaquim Barbosa (Ações Afirmativas e Princípio Constitucional da Igualdade), e 
Ronald Dworkin (A Virtude Soberana). Foi possível perceber no julgamento citado e nas referências legislativas uma profunda aderência aos 
conceitos trazidos da Convenção: igualdade substantiva por meio de medidas afirmativas, caráter provisório destas medidas e necessidade de 
acompanhamento e avaliação dos resultados das mesmas. A conclusão do trabalho é de que o dialogo normativo entre Convenção da ONU para 
Eliminação da Discriminação Racial e a Constituição tem produzido as condições de legitimação e implantação de políticas afirmativas de 
igualdade étnico-racial no Brasil, com alto grau de aderência e fidelidade aos parâmetros interpretativos postos pelo Comitê de Eliminação da 
Discriminação Racial e pelo Supremo Tribunal Federal, realizando tanto justiça distributiva como justiça como reconhecimento.
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RESUMO
O presente trabalho tenta traçar um paralelo entre o direito à saúde previsto no art. 196 da Constituição Federal e a capacidade financeira dos 
órgãos públicos de atender à demanda de pacientes carentes que, necessitando de tratamentos ou medicamentos de alto custo, buscam as 
Secretarias de Saúde com o objetivo de receberem os cuidados necessários e pelos quais não teriam condições de pagar. Aparece, então, a 
"teoria da reserva do possível", que busca limitar a responsabilidade das instituições públicas de saúde aos valores constantes de seus 
orçamentos, os quais, na maioria das vezes, não são suficientes para atender aos numerosos (e caros) pedidos de tratamentos médicos feitos por 
pacientes oriundos das camadas menos abastadas da população. Na esteira deste conflito, aparece o Poder Judiciário, que é chamado a interferir 
quando os pedidos de tratamentos e medicamentos são negados pelo Poder Público, sob a alegação de falta de recursos. É a chamada 
"judicialização do direito à saúde". Cabe ao Poder Judiciário, nestes casos, sopesar qual direito fundamental deve prevalecer: o direito à saúde do 
cidadão ou o respeito ao orçamento público. Quando há conflito de direitos fundamentais, a saída é escolher o bem jurídico de maior relevância, 
e que possa sofrer maior prejuízo em caso de não atendimento. Resta claro que a saúde é o bem jurídico mais relevante e que deve prevalecer, 
mesmo que os entes públicos tenham que modificar seus orçamentos a fim de cumprir as eventuais determinações judiciais. A conclusão que se 
chega diante do conflito de direitos é que deve prevalecer o direito à saúde do cidadão, cabendo ao Poder Público organizar suas finanças a fim 
de atender aos anseios da população. Não pode o Poder Judiciário esconder-se atrás do princípio da reserva do possível e permitir que o cidadão 
tenha seu maior bem desrespeitado, ou seja, a sua vida. Entretanto, é preciso estabelecer limites claros e objetivos a fim de não beneficiar 
pessoas que efetivamente não precisam de auxílio do Poder Público, em detrimento de cidadãos comprovadamente pobres que ficam sem 
tratamento porque o dinheiro necessário para custear a medicação foi usado para tratamentos desnecessários.
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RESUMO
Na presente pesquisa estuda-se a mediação comunitária como método alternativo de solução de controvérsias, põe-se em questão o fenômeno 
da explosão da litigiosidade aliada a ineficácia dos meios tradicionais de resolução de demandas, permitindo cada vez mais a busca por outros 
mecanismos (mediação, conciliação e arbitragem) para a realização teleológica do direito enquanto instrumento de composição de conflitos 
sociais. Diante de tais problemas, oportuna e imperiosa é a necessidade de se encontrar formas mais céleres e menos onerosas que promovam 
não só o acesso, mas também a paz social. Portanto, o objetivo da pesquisa é mostrar que a mediação consiste numa nova forma de olhar o 
conflito, capaz de propiciar uma mudança no paradigma ganhar x perder, para o do ganhar x ganhar, a partir de uma relação dialógica e 
participativa das partes na construção de um consenso. Inicialmente foram buscados conceitos doutrinários sobre a mediação comunitária 
segundo os quais identificou-se que consiste numa forma de tratamento dos conflitos que estão circunscritos a uma determinada comunidade e 
aos indivíduos que nela habitam, proporcionando às partes envolvidas a possibilidade e a capacidade de em conjunto e consensualmente 
solucionarem o conflito, sem qualquer interferência do Poder Judiciário. Em seguida buscou-se entender a figura do mediador e descobriu-se que 
é um membro da comunidade e conhecedor da realidade social e dos valores das partes, assim, analisou-se sua legitimidade de atuação e o 
potencial de uma maior contribuição para, sem qualquer tipo de persuasão, proporcionar às partes uma espécie de interdependência recíproca 
capaz de propiciar uma união interna promovendo não só o bem comum, mas também a responsabilidade com a comunidade em que vivem. 
Consequentemente, tratar os conflitos dentro destas comunidades periféricas com a mediação comunitária é uma forma de criar um espaço 
público democrático que propiciará aos cidadãos o sentimento de pertencimento, empoderamento e responsabilidade por suas decisões. O 
presente estudo está sendo norteado pela pesquisa teórico analítica bibliográfica e tem como marco teórico a obra de Elígio Resta (Il Diritto 
Fraterno) e Aristóteles (Ética à Nicômaco), que juntamente com o conceito de alteridade, possibilitaram a análise de como é possível, a 
fraternidade, a amizade e “o olhar para outro” reconstruir relações e propiciar aos moradores da comunidade o (re) surgimento do sentimento de 
inclusão. A conclusão foi no sentido de que a mediação comunitária é uma questão de política pública, se apresentando como uma ferramenta 
hábil para aproximar a comunidade periférica da justiça, por meio de uma cidadania ativa e de um direito emancipatório, propiciando aos 
cidadãos autonomia na construção racional de vontades e opiniões na resolução de seus conflitos internos.
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RESUMO
A pesquisa que venho desenvolvendo para a elaboração da minha dissertação  apresenta e põe em discussão as distintas formas e procedimentos 
através dos quais o Judiciário vem lidando com a violência doméstica contra a mulher e, mais especificamente, como vem aplicando as medidas 

 protelvas de urgência previstas no capítulo II da Lei 11.340/06, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha.Neste resumo, pretendo 
 destacar a fase de cumprimento (ou de descumprimento) das medidas protelvas de urgência.O trabalho está sendo realizado através de 

pesquisa de campo. Estive em seis Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Estado do Rio de Janeiro, a fim de observar 
audiências, analisar processos judiciais e fazer entrevistas com os operadores do campo. Além disso, a pesquisa incorpora o método da 
observação participante, decorrente da minha experiência pessoal vivenciada  no Centro de Referência e Atendimento à Mulher de Petrópolis, 

 local que coordenei até Março do presente ano, o que me permilu ter um acesso privilegiado ao espaço de pesquisa.Esta experiência empírica 
me permitiu perceber que existe uma diferença clara entre a forma como o Judiciário vê a eficácia das medidas e a forma como as mulheres 

 vílmas de violência internalizam a sua ullidade.O Judiciário tem uma visão de que as medidas protelvas são eficazes porque são concedidas 
através de uma decisão judicial formal, legítima, impositiva e cogente, enquanto as mulheres vítimas de violência desconfiam de sua eficácia, na 
medida em que, embora beneficiadas pela decisão judicial, “na vida real” elas seguem sendo objeto da violência que a decisão judicial 

 aparentemente faz cessar (formalmente), mas não consegue impedir empiricamente.Para mim, as maiores interrogações acerca das medidas 
 protelvas estão vinculadas à uma desconfiança sobre a capacidade do Judiciário de fazê-las cumprir na prálca.Nas entrevistas realizadas, um 

juiz disse, por exemplo, que “a medida protetiva é efetivada pela moral do juiz da comarca. Depende da postura de cada juiz...e você vai sendo 
conhecido pelo rigor ou não com que você atua. Então, eu sei que as pessoas respeitam as minhas decisões porque não tem outro jeito de ser. 

 Vão respeitar as minhas decisões de qualquer maneira e o controle é super eficiente porque ele é feito pela vílma.”.Por outro lado, o que 
observei em algumas audiências é que parte das mulheres que  tem medida deferida, não tem sua segurança garantida e nem sabem aonde 
reclamar o tal descumprimento. Em um dos casos, atendidos pelo Centro de Referência, mesmo depois de concedido o afastamento do agressor 
do lar e proibição de contato, o agressor procura a ex companheira e a machadadas acaba com sua vida. Em uma das audiências, no relato de 
uma mulher, destaco sua aflição quando ela diz que “ já tenho o papel que diz que ele não pode chegar perto de mim, eu já tenho a protetiva, 

 mas a gente tem um filho...ele precisa ver o filho, ele vai visitar o filho na rua?”Como pode o Judiciário, após aplicada uma medida de proteção à 
mulher - por exemplo, aquela que proíbe o agressor de manter qualquer tipo de comunicação com a vítima e seus familiares - ter a certeza da 
efetivação de tal medida? Quais são os mecanismos de controle do Judiciário na aplicação dessas medidas? E como o Judiciário atua em casos de 

 descumprimento dessas medidas?Estas são algumas das minhas perguntas ainda não respondidas, mas que movem a forma como o trabalho 
vem sendo desenvolvido.
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RESUMO
A presente Pesquisa tem como proposta de trabalho analisar os benefícios que a adoção da Metodologia do Caso Concreto pode trazer para o 
aprimoramento da formação acadêmica dos alunos do Curso de Direito. O corpus investigado pelos pesquisadores consistiu das questões do X, XI 
e XII Exames Unificados da OAB, realizados pela FGV no curso desta pesquisa. Da análise dos dados, apurou-se que 82,6% das questões da 
Primeira Fase exigiram do candidato prioritariamente a memorização reflexiva de dispositivos constitucionais e/ou legais como competência 
indispensável para responder às questões. Com relação às habilidades a serem aprimoradas, nessa fase, pelo examinado, foram identificadas 
especialmente três que merecem atenção: a capacidade de relacionar institutos jurídicos a situações fáticas rotineiras da prática profissional; a 
realização da subsunção do fato à norma jurídica; e o conhecimento básico de termos recorrentes na doutrina. Na Segunda Fase do Exame, 
porém, inúmeras outras habilidades relacionadas à produção competente de peças processuais serão necessárias. A bibliografia de referência 
sobre as práticas pedagógicas hoje disponíveis para o ensino do direito, e a análise do corpus supramencionado revelaram a indispensabilidade do 
uso da Metodologia do Caso Concreto, a fim de fomentar as competências e as habilidades favorecedores de sua aprovação. Entendeu-se 
recomendável o incentivo de divulgar, junto ao público discente, os resultados desta pesquisa, com o fito de alertar sobre a importância da 
formação continuada ao longo dos cinco anos de Curso, dada a distribuição relativamente uniforme dos institutos avaliados no Exame por 
disciplinas de quase todos os períodos. O método bibliográfico exploratório e a análise do corpus firmaram também o convencimento dos 
pesquisadores no sentido de que a promoção de cursos de preparação específica para o Exame da Ordem e de atividades acadêmicas 
complementares – mormente de Oficinas de Leitura e de Oficinas de Reforço, para os formandos, das disciplinas ministradas no início do Curso – 
são de grande valia para fomentar o gosto pela pesquisa, pela reflexão e pela produção autônoma do conhecimento. A não observância do 
procedimento de solução prévia dos casos concretos, com pesquisa acurada de fontes aplicáveis à situação fática norteadora, no cotidiano da 
rotina de estudos do aluno constitui óbice para a operacionalização da referida Metodologia. A relevância da Pesquisa em questão reside 
justamente no fato de o aluno-pesquisador participante da Iniciação Científica poder validar, por autodescoberta, a Metodologia e as práticas 
pedagógicas a ela inerentes.
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RESUMO
Nas grandes cidades de todo o mundo, um grande contingente de pessoas habita as ruas e constitui uma massa invisível, desprezada pela 
sociedade. No Brasil, a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, realizada em 2008, pelo Instituto de Pesquisa de Opinião Meta, 
encomendada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, avaliou 23 capitais brasileiras (excluindo São Paulo, Belo Horizonte 
e Recife) e 48 municípios com mais de 300 mil habitantes. Nessas localidades, identificou-se um contingente de 31.922 pessoas em situação de 
rua, número que deve ser substancialmente aumentado se forem incluídas as pessoas em situação de rua de São Paulo, Belo Horizonte e Recife. A 
reação da sociedade às pessoas que vivem em situação de rua é, em geral, de desprezo, como se fossem invisíveis. Para Valencio et al (2008), é 
possível afirmar que a população em situação de rua vive num desamparo levado ao paroxismo. As lutas pela reconstrução dos sentidos de si no 
mundo são cotidianas e permanente objeto de angústia: "As pessoas em situação de rua são como estranhos que não participam do espetáculo 
social. Estes fazem o papel da ‘não-pessoa’, o que implica uma relação de desrespeito e discrepância frente aos indivíduos atuantes". Entrevistas, 
como momentos de interação social, podem colaborar para a construção da reputação do entrevistado e do entrevistador, mas também podem 
levar à exposição de aspectos íntimos e privados, que normalmente se deseja ocultar. Fávero, Andrade e Aquino (1998, p.) apontam que “em 
toda entrevista, os interlocutores representam seu papel discursivo e de identidade (entrevistador/entrevistado) que pode ser definido como o 
conjunto de direitos e deveres comunicativos associados aos papéis dos interagentes e ao desempenho de uma identidade social”. Neste artigo, 
analisou-se uma entrevista concedida por um representante da população em situação de rua, Robson Mendonça, a Antonio Abujamra, no 
programa Provocações, exibido pela TV Cultura, em janeiro de 2013. O objetivo do trabalho consiste em analisar de que forma o discurso de 
Robson reflete a problemática da vida nas ruas e quais estratégias de polidez ele faz uso durante a sua interação com Abujamra.  É importante 
salientar que moradores de rua não costumam ter espaço nos meios de comunicação de forma positiva. Robson conquistou seu espaço pelo fato 
de ter criado um projeto cultural relevante. Tendo a oportunidade de se expressar agora para diversos públicos, “carrega” a voz das pessoas em 
situação de rua que representa e pode, inclusive, “alfinetar” instituições, como faz durante esse programa.  Nossa análise utilizou a Teoria da 
Polidez de Brown e Levinson (1987) para discutir os atos ameaçadores à face na interação verbal acima especificada. Para demonstrar a aplicação 
da teoria de Brown e Levinson na fala de pessoas em situação de rua, selecionamos trechos da entrevista televisiva. Os fragmentos foram 
transcritos, respeitando-se as falas exatamente como ocorreram. Devido ao espaço, esse estudo não incluiu uma análise dos elementos 
paralinguísticos presentes na entrevista, embora reconheça-se que eles contribuem muito para o entendimento da interação ali representada. 
Como resultado, foi possível demonstrar que, embora sejam percebidos como alheios ao espetáculo social, moradores de rua têm percepções 
claras sobre sociedade, economia e política e fazem uso consciente de estratégias de preservação e ameaça a faces, de forma a transmitir suas 
mensagens, quando têm oportunidade para tal.
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RESUMO
Diante da inexistência de norma, buscou-se com a pesquisa científica referendar acerca da omissão da legislação trabalhista que trate do crime de 
assédio moral em seu âmbito jurisdicional. Assim, foi possível transgredir sobre o prisma de subordinação para caracterização de emprego, 
averiguando seus limites e a não realização do abuso de poder hierárquico, revelando esse requisito como subordinação eminentemente jurídica. 
Explicitando as formas de caracterização do crime de assédio moral, deparando-se com a nítida evidência da exposição do obreiro na fragilidade 
da aplicabilidade da Lei subsidiária, frisando inclusive a necessidade de ser estabelecido pelos legisladores a normatização em lei trabalhista do 
crime de assédio moral, sendo possível sua capitulação positivada na fonte principal do Direito do Trabalho. Assim, quanto aos seus objetivos, a 
pesquisa foi praticada de maneira exploratória, buscando aprimorar ideias. De modo a contribuir na formulação de hipóteses para pesquisas 
posteriores, além de descobrir maiores informação sobre o tema. Para a contextualização do feito, foi utilizado a pesquisa do tipo bibliográfica, 
de modo a demonstrar a existência desse problema através da análise da doutrina já publicada que envolva o tema em análise e que mostrasse 
explicitamente a supressão da temática na legislação. Sendo exequível também a pesquisa documental, que através de projetos, normas, leis, 
resoluções, pesquisas online, entre outros meios que tratem sobre o tópico questionado, também mitigasse de forma factível tal situação.  O 
trabalho em pesquisa tem como ideia central, explicitar de forma metodológica, as reais necessidades de se discutir a alteração e implementação 
na legislação trabalhista acerca do assédio moral, diante dos danos sofridos pelo empregado. Para tanto se faz necessário abordar o contexto 
histórico do Direito do Trabalho, englobando as evoluções e marcos ensejadores da positivação das normas inerentes a proteção ao trabalhador. 
Atenta-se a explicitar desde os princípios Constitucionais e especiais do Direito do Trabalho até os Projetos de Lei intentados acerca do assunto 
em nosso país. Frisando a necessidade que se tem da legalização do crime de assédio moral com suas devidas sanções no ambiente na esfera 
trabalhista, com o intuito de prevenir tal prática que ocorre com frequência.  Diante de toda a execução da pesquisa verificou-se que mesmo com 
grandes e numerosas conquistas em matéria de Direito do trabalho, ainda é possível se deparar com falhas e ineficácia de normas que perfaz essa 
circunscrição da legislação brasileira. A lei que responde subsidiariamente por esta ilicitude cometida pela parte patronal de característica vertical 
e/ou pela parte de colegas de trabalho por meio horizontal, não supri os anseios necessários para a realização da fiel jurisdição a quem compete a 
aplicabilidade dos dispositivos legais. Assim, é possível visualizar a vasta necessidade da positivação desta temática que compreende a esfera da 
consolidação das leis do trabalho.
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RESUMO
Este trabalho é parte de pesquisa realizada no âmbito do Edital Pesquisa Produtividade 2014-2015 sobre padrões de incorporação de tratados 
internacionais de direitos humanos e sua eficácia na consolidação de políticas afirmativas no Brasil. O trabalho analisa as condições de 
implementação de igualdade de gênero na política, tendo em conta os marcos do Direito Internacional dos Direitos Humanos (Declaração 
Universal, Convenção da ONU sobre Direitos Políticos das Mulheres, Pacto dos Direitos Civis e Políticos e a Convenção para Eliminação da 
Discriminação contra Mulheres) e suas interlocuções no Direito brasileiro a partir da Lei 9504/1997 e de sua concretização na Jurisprudência do 
Tribunal Superior Eleitoral, estabelecendo quais os modelos possíveis de políticas afirmativas na seara das relações de gênero no espaço da 
política (reserva de assentos, reservas de vagas, cotas com neutralidade de gênero), analisando a opção legal brasileira pelas cotas com 
neutralidade de gênero e a tentativa de sua efetivação pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Recurso Especial Eleitoral 78432. O trabalho analisa as 
limitações deste modelo, em parte pela dinâmica do sistema eleitoral em lista aberta adotado no Brasil e problematiza a própria ideia de mulher 
como um macrossujeito social e suas limitações no âmbito da política partidária, por razões programáticas. Os resultados apontam para a baixa 
efetividade do modelo brasileiro de ações afirmativas, tendo em conta a estagnação do crescimento da participação feminina para o legislativo 
nacional nas eleições de 2002, 2006 e 2010. Uma abordagem alternativa é feita pelo marco do Direito Internacional dos Direitos Humanos e pelas 
recomendações do Comitê CEDAW, no sentido de fornecer subsídios para aperfeiçoar o modelo de políticas afirmativas brasileiras para a inclusão 
das mulheres na política, levando em conta a importância deste processo seja como justiça distributiva, utilizando-se como referenciais Nancy 
Fraser e Michael Walzer, seja como justiça como reconhecimento, buscando evidenciar as vantagens da inserção progressiva da mulher na 
política como forma de trazer ao debate público no legislativo temas marginalizados em relação à família, à vida privada, à educação e cuidado 
com as crianças, de valorização da condição cidadã da mulher e também como forma de combater estigmatizações e discriminações ligadas ao 
gênero.
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RESUMO
A presente pesquisa tem o propósito de investigar o conceito de justiça no pensamento ético-político--jurídico de Aristóteles nas obras Ética a 
Nicômaco livro V e a Política livro III. Para compreender com profundidade o pensamento aristotélico no marco que julgamos importante é 
necessário estudar as principais obras desse filósofo. Contudo, julga-se acertado partir dos textos citados e depois retornar a eles após consultar, 
analiticamente, um conjunto de outras obras do estagirita que consubstancia o entendimento. Sabe-se que a ética é o ramo da filosofia que 
investiga acerca do comportamento humano, principalmente no tocante às relações estabelecidas entre os indivíduos, tentando desvelar a 

  razão/molvo de determinado agir. Pela leitura, fica claro que o autor compreende a juslça como ação no relacionamento entre os indivíduos 
(ética), a justiça permeando as relações entre o homem e seu semelhante, compreendendo-a como arete, a maior das virtudes, a excelência 

  moral fundamental. Interessante ressaltar que Aristóteles aborda a juslça como sendo uma hexis, ou seja estado, caráter, disposição, ou ainda 
possessão, o que revela o fato de que o indivíduo justo somente pode praticar a justiça, nesses termos  a justiça "a disposição da alma graças à 

  qual as pessoas se dispõem a fazer o que é justo, a agir justamente e a desejar o que é justo". Transborda em seu pensamento o conceito de 
justiça como equidade, meio termo, oposto simetricamente ao interesse dos indivíduos. De forma que aquele que é justo não pode tender nem 
para uma borda nem para outra, mas analisar os dois pontos de vista e optar por aquele que estabelece a melhor alternativa para o problema, de 
forma imparcial e que se ponha distante de interesses particulares. O justo como meio termo é o exercício da imparcialidade, de realmente se 

  buscar fazer o que é justo.A polílca, sem dúvida, se situa no campo das ciências prálcas, que visam à aquisição do conhecimento para a ação, 
como forma de efetivação dos institutos. O governo é o poder supremo da sociedade, e tal governo pode ser exercido por uma única pessoa, por 
poucas pessoas ou pela maioria delas (monarquia, aristocracia e democracia, respectivamente), de modo que seja em qualquer destas formas de 

  governo, aqueles que governem o façam tendo em vista o bem comum, portando-se de forma correta.Tais formas de governo, quando 
desnaturadas, ou seja, quando se desviam de sua característica essencial de governança para o bem comum, tornam-se: tirania (correspondente à 

  monarquia),  oligarquia (respeclvamente a aristocracia) e democracia (relalvamente ao governo consltucional). Nas obras de Aristóteles o 
recorrente tema da felicidade humana quando o cidadão está inserto em uma sociedade justa, que é voltada para o bem comum e não para os 
interesses particulares. Novamente aqui o conceito de justiça como meio termo, não como igualdade absoluta. Justiça é tratar os iguais de forma 
igual e os desiguais de forma desigual, na medida de sua desigualdade, atingindo-se um meio termo social, em que o bem comum possa ser 

  efelvado.  Evidente, pois, que o filósofo enxerga na instrução das massas a melhor forma de eleição dos governantes. Somente pelo 
esclarecimento das pessoas é que se poderá construir uma sociedade mais justa e igualitária, na medida em que aqueles que governam o povo 

  serão pessoas dotadas de senso de juslça, habilidade polílca, mas sobretudo idenlficação com o povo. Aristóteles disserta que a élca 
individual e a ética coletiva embora sejam conceitos distintos são indissociáveis, e ambas fazem parte da construção do conceito de justiça, seja 
ela individual ou coletiva. Somente através do cumprimento da lei, educação e igualdade material pode-se construir uma sociedade voltada ao 
bem comum, não escrava dos interesses particulares, com o fito de se alcançar uma vida independente e feliz.
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RESUMO
O presente trabalho analisa a formação da cidade digital nas relações sociais, ressaltando os efeitos da garantia do direito à privacidade no 
ambiente dos navegantes de sites e redes sociais, em função das repercussões jurídicas do vazamento de informações da vida pessoal dos 
usuários da rede, e do tratamento dos dados coletados pelos prestadores de serviço. Através do ciberespaço formam-se comunidades virtuais 
que ultrapassam a necessidade de localidade e sociabilidade, criando um isolamento social e abandonando as interações face a face em 
ambientes reais, originando uma sociabilidade baseada no individualismo. Avaliam-se os novos padrões de interação que se originam nesta nova 
formatação de coletividade informacional e suas repercussões no âmbito do direito. Em uma perspectiva mais detalhada, esse estudo indica quais 
as hipóteses de responsabilidade civil dos provedores na Internet em decorrência de atos ilícitos cometidos por terceiros e as alternativas de um 
sistema de tutela da privacidade à proteção de dados, face à lesão no ambiente informacional. O levantamento das possíveis situações de 
responsabilização civil foi efetuado através da análise da jurisprudência e da doutrina dominante, ressaltando os aspectos fáticos que 
caracterizam sua formatação. Esse modelo se impõe, através de uma relação hierárquica a uma multiplicidade de indivíduos, criando um 
encarceramento perfeito através do exercício do biopoder. Tais papéis são reforçados por uma cultura consumista e a sociedade do espetáculo, 
que transforma o indivíduo em mercadoria levantando perfis de usuários conectados em rede, propiciando uma categorização dos consumidores. 
Nesse contexto, apresentam-se os riscos de uma sociedade de vigilância que se apresenta factível como um produto das relações de mercado, 
que possibilita dispor livremente de um conjunto crescente de informações. Esta constante vigilância invade todos os espaços, custodiando o 
comportamento independente do tempo, com uma implacável memória no âmbito das comunicações eletrônicas, tornando o passado 
eternamente visível e fazendo surgir situações constrangedoras a  assombrar.
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RESUMO
A globalização econômica mudou a face do mundo e trouxe desafios à realização dos direitos humanos. Este processo, resultado da conjugação 
de diversos fatores, mudou a face política e social do mundo, deslocou o centro de poder do Estado para a economia, do espaço público para o 
espaço privado e essa translação estrutural impactou profundamente o ideal de realização dos direitos humanos, um ideal de mudança focado na 
pessoa humana e nas condições materiais de sua existência e contribuiu para o agravamento das desigualdades que agora alcançam nível global. 
A proposta é de apresentar
 os resultados da pesquisa de iniciação científica desenvolvida neste ano de 2013, cujo objetivo é  a construção de um parâmetro de avaliação da 
obrigação de resultado do Estado na proteção e realização dos direitos humanos, a partir da investigação da dimensão do direito ao 
desenvolvimento, desde sua definição puramente economicista, como direito do Estado ao crescimento econômico, até a proposta abrangente 
sustentada paradigmaticamente por Amartya Sen (2000) e consagrada na Declaração da ONU de 1986, adotada pela Resolução 41/128 da 
Assembleia Geral das Nações Unidas, que define o direito ao desenvolvimento como o “processo econômico, social, cultural e político 
abrangente, que visa a melhoria constante do bem-estar de toda a população e de todos os indivíduos...”. Diante da pluralidade de vieses de 
análise dos direitos humanos, optou-se por fazer uma divisão meramente analíticas das instâncias social, econômica, política e cultural, a partir de 
seus correspondentes normativos, representados nos pactos de direitos humanos, em especial o Pacto Internacional de direitos econômicos, 
sociais e culturais da ONU (P.I.D.S.E.C) e o Protocolo de São Salvador sobre direitos econômicos, sociais e culturais que complementa o Pacto 
interamericano de Direitos Civis e Políticos, dos comentários gerais das Comissões de Direitos Humanos da ONU e da OEA e ainda da contribuição 
da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (C.I.D.H), dividindo cada uma, respectivamente e em suas especificidades, em 
fases que foram delimitadas no cronograma. A metodologia é basicamente bibliográfico-documental, com a leitura da bibliografia selecionada, de 
natureza interdisciplinar, que sustenta a análise dos textos normativos, cuja interpretação se dará também com base nos relatórios dos Comitês 
de Direitos Humanos – ONU e OEA – e na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Autor(es) Michele Medeiros Ladislau; Jéssica Jeanne Santos Leão; Danielle Fernandes Farias do Val; Gabriella Leal Nichols; Márcia 
Novaes de Assis

Palavra(s) Chave(s): globalização econômica; direitos humanos; direito ao desenvolvimento humano

Titulo: O direito ao desenvolvimento na globalização econômica: uma abordagem compreensiva dos direitos humanos

E-mail para contato: sheilamarta@ig.com.br IES: ESTÁCIO FIB / Bahia

RESUMO
Este artigo integra um dos resultados de produção acadêmica do Grupo de Pesquisa de Iniciação Científica, “Direitos Humanos dos Idosos”, 
vinculado à Estácio/FIB, no âmbito da pesquisa em Direito, e que objetiva discutir sobre as políticas públicas voltadas para o idoso empreendedor 
numa economia popular. A metodologia de abordagem qualitativa utilizou o método indutivo, que partiu da experiência dos idosos 
empreendedores do Bairro da PAZ, em Salvador/Bahia. Em sua formação originária, provenientes do êxodo rural, esses idosos com parcas 
condições em saúde, educação, trabalho, cultura e econômica, que deixaram suas famílias de origem e foram para a “cidade grande” em busca de 

 melhores oportunidades de emprego. Este arlgo analisa a dinâmica dos idosos empreendedores e inveslga se se há polílcas públicas no 
sentido de garantir e proteger o auto-sustento, como um direito fundamental a uma vida digna. O empreendedorismo é analisado de forma 
interdisciplinar, buscando na economia a base teórica de alternativas de combate à pobreza e dignidade do labor humano, ainda que limitada e 
precária. Analisando a pobreza, a base teórica aplicada foi a de Amartya Sem e sobre as famílias e as Políticas Sociais, Cynthia Sarti e Marcelo 
Medeiros. Muitos optam pelo empreendedorismo como única fonte de sustento, outros por complementação de renda. No Direito, a 
interpretação da lei 10.741/03, que garante o direito social ao trabalho, e na Sociologia, a compreensão do processo de transformação da 
construção social desse idoso que abandonou a "cadeira de balanço" e se colocou "atrás do balcão", deixando com isso de ser o sujeito paciente 

 para ser agente de seus direitos. Para além da violência da falta de condições dignas de manutenção da vida e da infra-estrutura, equipamentos 
e serviços deficitários, o bairro sofre com muita violência. Para afastar a marginalização e garantir o alimento, na sua concepção mais literal, os 
moradores buscaram trabalhar em diversas atividades de produção e serviços informais, demonstrando um elevado numero de produtores e 
vendedores ambulantes, principalmente nas áreas alimentícia, vestuário e calcados, estes vem alcançando no empreendedorismo elemento 
essencial na construção de caminhos compensatórios, mais igualitários justos e sólidos, atenuando as conseqüências perversas das marcantes 

 desigualdades da capital baiana.Tem-se, então o complexo ciclo da pobreza econômica, que só pode ser rompido através de inicialvas que, em 
médio e longo prazo, se proponham a lidar com quesitos como ampliação da capacidade produtiva, obtenção da cidadania plena, incentivo à 
autonomia, elevação da auto-estima e empoderamento dessas pessoas. A entrevista aplicada aos idosos no Bairro da Paz mostrou que a 
população idosa local apresenta menor nível de escolaridade, muitos estudaram até a 4º serie do ensino fundamental outros não são 
alfabetizados, trabalham mais de 40 horas semanais, porém com rendimento pequeno, muito abaixo de um salário mínimo, fruto de muitas 
barreiras sociais oriundas do preconceito, discriminação, principalmente da falta de políticas públicas de trabalho voltado de modo decente para 
a pessoa idosa. Muitos dos entrevistados tentam sobreviver por meio do beneficio social dado mediante a idade pelo Governo Federal, e usam 

 sua alvidade empreendedora para complementar a renda, visto que os gastos com saúde chega a reter mais 65 % do beneficio. A atuação dos 
trabalhadores/as idosas ainda se dá de forma precária e fragmentada, marcada pela falta de oportunidades, baixa escolaridade e, por 
conseguinte, baixa qualificação, com pouca integração empresarial. Essa situação aponta a necessidade de uma intervenção articulada da 
sociedade e poder público que busque melhorar o desempenho dos empreendedores, criando condições de acesso, e dignidade para essa 
população.
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RESUMO
Na atualidade,  o processo civil vem passando por alterações a fim de se adaptar aos novos conflitos sociais.  Tendo em vista que a sociedade 
moderna constitui majoritariamente conflitos de massa e a pulverização destes conflitos acarreta consequências negativas ao Poder Judiciário na 
promoção do Acesso à Justiça,  surgiu no direito europeu um mecanismo para o julgamento de demandas identificadas como 
"pseudoindividuais": a cognição realizada a partir de um procedimento-modelo. Ele é aplicado ao ser constatado que diversas lides apresentam 
questões de direito e/ou de fato comum. A principal característica dos conflitos desta natureza quando julgados de modo individual é a produção 
do efeito coletivo,  pois a decisão foge da regra clássica de gerar efeito inter partes. Na realidade, a decisão produz um impacto a diversas pessoas 
que se encontram em situações semelhantes. Desta feita,  como modo de evitar a dispersão de causas e decisões díspares em determinado 
momento do processo é realizada a concentração das demandas repetitivas que  se encontram difusas para que seja promovido o julgamento em 
conjunto destas.  Como esta é uma realidade também presente no Judiciário brasileiro este instrumento processual vem sendo incorporado 
paulatinamente em nosso ordenamento processual. Neste sentido,  existe o sistema relativo ao processo comum em sede recursal no recurso de 
competência do STJ (recursos repetitivos)  e a aplicação nos Juizados Federais. O tema ganha destaque com a previsão constante no Projeto de 
novo Código de Processo Civil que dispõe quanto ao julgamento coletivo incidental no correr do processo de conhecimento (instituto denominsdo 
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas).  Todavia, o presente trabalho trata da ausência deste mecanismo no sistema de juizados 
especial regulados pela Lei 9099/95. Partindo do pressuposto de que  a partir da vigência de um novo código processual é inaugurada uma nova 
fase do processo civil, sendo que um ďos fundamentos é um processo civil harmônico para que ele cumpra a sua finalidade e, considerando,  a 
existência de demandas repetidas no JEC,  bem como os entraves que estas trazem para o Judiciário na realização do Acesso à Justiça no âmbito 
deste órgão deve-se atentar que  a falta da previsibilidade de um instrumento desta natureza para o julgamentos das causas levadas ao Juizado 
Especial será uma incoerência no sistema processual. Assim, é preciso ressaltar a necessidade de um instrumento correspondente em sede dos 
Juizados Especiais, regulados pela Lei  9099/95,  com ocorre nos Juizados Especiais Federais,  para que o processo civil cumpra os escopos da 
legislação processual projetada ( uma legislação harmônica e alinhada ao processo civil constitucional) e as  próprias necessidades que existem 
neste órgão jurisdicional,  tendo em vista o elevado grau de demandas repetidas e as consequências negativas que estas trazem pela falta de um 
instrumento processual adequado para as resoluções das mesmas.
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RESUMO
Partindo da premissa de que as cidades são formações complexas e multidimensionais, e de que a instância jurídica constitui uma das suas 
dimensões estruturais, e não meramente epifenomenais (tal como já se considerou em algumas análises), a presente pesquisa busca 
compreender as novas formas de consubstanciação das cidades, envolvendo categorias, conceitos, princípios, oriundos do campo jurídico, a fim 
de desenvolver a compreensão das estruturas jurídicas envolvidas nas dinâmicas urbanas, especialmente no planejamento urbano. Para tanto, foi 
pesquisado o município de Montes Claros/MG, que possui uma população de 361.915 habitantes (IBGE/2010), com índice de urbanização de 
cerca de 95% e é o único município do norte de Minas Gerais que apresenta mais de 100.000 habitantes. A área territorial é de 3.568,941 Km² e 
sua densidade demográfica é de 101,41 hab/Km² (IBGE, 2010). O critério renda influencia diretamente na configuração do espaço urbano. Assim, 
quem tem maior poder aquisitivo, geralmente, melhor se localiza nas cidades em relação à oferta de serviços urbanos, reforçando a segregação 
sócio-espacial. Tendo como embasamento dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a pesquisa demonstrou que em Montes 
Claros há uma latente segregação residencial e pôde-se notar que na cidade mais de 50% da população dos domicílios apresentam renda per 
capita menor que 1 salário mínimo, enquanto as classes com mais de 5 salários com renda per capita  totalizam 4% dos domicílios. Outro fator 
analisado foi que as populações com maior poder aquisitivo se localizam na parte Centro-oeste da cidade, evidenciando a segregação residencial 
da parcela de alta renda. Esse resultado não deve ser entendido como um fenômeno natural das cidades contemporâneas, pelo contrário, o 
capital em consonância com o Poder Público ditam os locais de crescimento e qual classe irá habitar em cada espaço da cidade. Outrossim, o 
Estatuto da Cidade, na esfera geral, e o Plano Diretor em caráter local, deveriam atuar efetivamente para a formação de uma cidade mais justa e 
igualitária, mas acabam por priorizar uma cidade cada vez mais desigual e em dissonância ao acesso à cidade por todos citadinos. Logo, nas 
cidades não há escolhas, mas sim a determinação do lugar de cada um pelo critério renda.
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RESUMO
O presente trabalho é fruto dos dados coletados através de pesquisas realizadas pelo Grupo de Pesquisa "Núcleo de Estudos sobre Direito, 
Cidadania, Processo e Discurso" vinculado à Universidade Estácio de Sá e surgiu a partir do resgate dos textos escritos por Pedro Batista Martins, 

  que apresentou o anteprojeto do Código de 1939, membro da comissão organizada por Francisco Campos.Durante várias passagens ao longo 
de seus manuscritos, Martins defendeu que o processo deveria ser uma relação de preocupação pública, em razão de sua notória repercussão 
social. O Estado-Juiz deveria assumir papel ativo de, efetivamente, distribuir justiça, e não apenas ser um mero espectador da relação processual, 

  como ocorria no Brasil até 1939.As observações feitas pelo processualista se baseiam em escritos italianos do jurista Piero Calamandrei, que 
sustentava doutrina no país insular defendendo a publicização do processo. Para ele, a atividade jurisdicional deveria transcender os meros 
interesses individuais discutidos na lide e observar o impacto daquele conflito na sociedade, e como a resolução desse seria recebida pelas 

  pessoas.Foi através de Marlns que os ensinamentos de Calamandrei ecoaram na legislação brasileira. A comissão convocada em 1937 para 
elaboração do novo Código de Processo Civil ante a promulgação da Carta daquele ano não conseguiu chegar a um consenso sobre que rumo que 

  esse novo texto deveria seguir. Em razão disso, Marlns apresentou anteprojeto de sua lavra pessoal, o qual foi aceito pelo presidente da 
comissão, o Ministro da Justiça Francisco Campos, e publicado em 4 de fevereiro de 1939 para sugestões. Nesse texto, Martins justifica sua opção 

  pela maior concentração de poderes na mão do juiz com base nos ensinamentos dados por Calamandrei. Por conta dessa circunstância é que 
surge o presente trabalho e o interesse por esse estudo comparativo. O objetivo é saber se a doutrina italiana fora, de fato, aplicada na nova 
produção legislativa e em qual extensão, ou se o jurista nacional criou e redigiu sua própria doutrina e utiliza o nome do italiano apenas como 

  argumento de autoridade, para que sua produção seja reconhecida pelos seus pares.Para tanto, a metodologia do trabalho recorrerá à Escola 
Francesa de análise do discurso, representada pelos ensinamentos de Patrick Charaudeau. A opção por essa escola e especificamente pelo 
linguista francês se dá em razão da sua Teoria Semiolinguística, segundo a qual a análise do discurso transcende a questão gramatical e procura 

  integrar diversos ramos de outras ciências na compreensão do texto. Nessa teoria, a construção do senldo e sua configuração se fazem através 
de uma relação forma-sentido (em diferentes sistemas semiológicos), sob a responsabilidade de um sujeito intencional, com um projeto de 

  influência social, num determinado quadro de ação. A extensão transdisciplinar da teoria proposta por Charaudeau é fundamental para a 
compreensão mais aprofundada do discurso realizado e do seu impacto para os seus ouvintes ou leitores, já que o texto escrito também é uma 

  forma de discurso, sujeita a outras tantas influências que diferem da oratória. Assim sendo, o trabalho inveslgará as doutrinas de Pedro Balsta 
Martins e Piero Calamandrei, sob a perspectiva da Teoria Semiolinguística da análise do discurso, e responderá se houve aplicação ipsis literis da 
doutrina italiana ou se houve de fato uma nova doutrina, criada pelos brasileiros, que utilizaram os textos estrangeiros apenas como argumento 
de autoridade.
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RESUMO
O Brasil conta 190 anos em que o Estado vive sob a égide de um modelo de Constituição Codificada. A primeira delas, com maior tempo de vida, a 
de 1824 possui uma diferença notável em comparação às constituições posteriores: o Poder Moderador. Embora viva-se hoje os 25 anos da 
Constituição Cidadã, vê-se ainda desdobramentos deste 4º poder na formação, na importância e nas atribuições do Poder Executivo brasileiro. 
Parece, prima facie, que após sua extinção na primeira Constituição Republicana de 1891, o Poder Moderador se restringiu a um passado. No 
entanto, aprofundando nosso olhar para a forma de transição do período Imperial ao Republicano, que aconteceu sem grandes revoltas ou 
revoluções populares, apreendemos que a figura do Presidente incorporou em vários aspectos o que estava resguardado à moderação imperial. E 
nisto consiste o objeto que devemos tratar neste trabalho. A hipótese é, portanto, a de que o Poder Moderador do Brasil Império influenciou 
nossa história constitucional e reverberou até os dias atuais nas competências do Poder Executivo da Constituição de 1988. Deste modo, permitiu 
uma Supremacia Executiva, refletida em um grande número de atribuições ao Poder Executivo em todas as  constituições. Nesta análise, 
objetivamente, pretende-se tratar do Poder Moderador e o Poder Executivo,  mais especificamente suas implicações históricas e seu reflexo na 
constituição brasileira de 1988. Tomando materialmente, sob aspecto de análise deste objeto, seu desenho e  configuração na legislação nacional 
ao longo do tempo. Como método adotado, visa-se a um mapeamento destes poderes estatais no Brasil Imperial do Primeiro Reinado, 
perpassando pela vida Republicana até a Constituição de 1988. Faz-se também preciso uma análise do comportamento do Poder Executivo frente 
aos outros poderes e vice-versa como forma de aferir uma Supremacia Executiva. Para esta obra, há de partir-se teoricamente da crítica presente 
em Sua Majestade o Presidente do Brasil, obra de Ernest Hambloch; assim como se faz necessário recorrer a modernos conceitos da Teoria 
Institucional e Constitucional presente nas obras de Adrian Vermeule, Eric Posner e Laurence Tribe. Neste painel, aspira-se demonstrar que existe 
uma tendência na organização institucional brasileira que leva a uma preponderância do Poder Executivo, tendo em vista a quantidade e a 
pujança de suas competências constitucionais. Avaliando, assim, o Poder Moderador como ditame propulsor deste modelo de arranjo 
institucional no Brasil.
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RESUMO
As entidades paraestatais contribuem para o desenvolvimento, dada sua participação na formação de pessoas para a indústria, comércio e 
serviços. Sendo assim questiona-se: Quais aspectos devem ser observados pelo SEBRAE ao adotar um procedimento específico desvinculado das 
Leis 8.429/92 e 8.112/90 para processo administrativo disciplinar? Com vistas ao embasamento do tema proposto, foi realizada pesquisa 
bibliográfica e documental, de cunho exploratório, além da aplicação de questionário nas entidades do SEBRAE, com o objetivo de obter dos 
empregados responsáveis pelas Assessorias Jurídicas e Auditorias Internas a opinião a respeito do estudo. No decorrer da pesquisa vislumbrou-se 
horizonte no qual pudessem ser diferenciadas as condutas dos empregados das entidades paraestatais e dos servidores públicos. Delimitaram-se 
as normas às quais cada grupo está vinculado e os regimes jurídicos a serem obedecidos. Outra importante informação foi traçada quanto à 
natureza jurídica das entidades paraestatais e a posição por elas ocupada na esfera administrativa da União, sendo que estas não compõem a 
Administração Direta, Indireta e nem as empresas públicas. São, dessa maneira, entidades de apoio, que realizam atividades de auxílio à 
Administração Pública para o alcance dos seus objetivos, tais como educação profissional, atendimento social e desenvolvimento econômico, 
como é o caso do SEBRAE. Por fim, atentou-se para o objeto específico da pesquisa, que é a possibilidade da existência de Processo 
Administrativo Disciplinar diverso do que é normatizado em diplomas legais, sendo a Lei 8.112/90, que trata do regime dos servidores públicos na 
esfera federal, e a Lei 8.429/92, que descreve os atos de improbidade administrativa e traça o rol de servidores e demais sujeitos a ela vinculados. 
Neste último ponto concluiu-se pela possibilidade relativa de procedimento desvinculado. Isto porque não há inconstitucionalidade nas leis 
mencionadas, e o fato de serem as entidades paraestatais instituídas por lei e subvencionadas pela União por meio de contribuições parafiscais, 
não há como dela desgarrarem-se seus empregados. Diz-se possibilidade relativa por não existir vício constitucional em se estabelecer 
procedimento próprio para tais entes, como já existe com os Regulamentos de Licitações e Contratos, desde que estes, ao simplificar, não inovem 
a ponto de anularem a norma própria, com ritos que extrapolem os limites de sua competência, que são bem descritos por seus Estatutos e 
Regimentos Internos. Pode ser concluído que os aspectos a serem observados pelo SEBRAE ao adotar um procedimento específico desvinculado 
das Leis 8.429/92 e 8.112/90 para processo administrativo disciplinar, são os  a seguir elencados:a)Formação das comissões por 03 (três) 
empregados estáveis, não indicados;b)Não obrigatoriedade de publicação da composição das comissões;c)Não obrigatoriedade da Sindicância, 
podendo partir diretamente para o PADI;d)Os prazos podem ser flexibilizados, com vistas a tornar mais célere o procedimento, previstas as 
prorrogações desde que razoáveis;e)As penalizações podem, também, ser flexibilizadas, face a natureza jurídica celetista dos empregados. Esta 
proposta de norma própria decorre da pesquisa, apontando como diploma subsidiário a Lei 8.112/90, que tem capítulo destinado ao Processo 
Administrativo Disciplinar. A proposta traz os pontos principais a serem observados quando da formação do Regulamento, com vistas a 
diferenciar-se de maneira a não torná-lo sem efeito. Perfeitamente é, pelo exposto, cabível a elaboração de manual de processo administrativo 
disciplinar para o SEBRAE, da mesma maneira que se dá com o Regulamento de Licitações e Contratos, tornando-o adequado à realidade dos 
empregados a ele vinculado.
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RESUMO
O tema proposto analisa o projeto do novo código comercial e a função social da empresa, sob a ótica da Constituição Federal, e demonstra uma 
nítida tendência de reaproximação dos ramos do direito privado e público, à medida em que o instituto empresa inerente àquele é reinterpretado 
sob a perspectiva dos valores consagrados na Carta Magna, evidenciando-se, assim, que a sua atuação no mercado não permanece condicionada 
à geração de lucro. Nessa linha de raciocínio, a pesquisa aborda o princípio da livre concorrência, inserido na ordem econômica constitucional, a 
fim de assegurar a competitividade dos mercados, a qual será viabilizada pelo legislador infraconstitucional através da criação de órgãos de 
defesa. A seguir, discutem-se os paradigmas de Estado, Liberal, Social e Pós Social e que o capítulo da ordem econômica agrega fundamentos 
típicos do Estado Liberal e, outrossim, como se dá a intervenção direta do Estado enquanto empresário e indireta na condição de agente 
normatizador e regulador da economia, respectivamente, segundo os artigos 173 e 174 da Constituição Federal. Por fim, é introduzido o conceito 
de sustentabilidade e a necessidade de se harmonizar um desenvolvimento sustentável com objetivos sociais, ambientais e econômicos, cujo 
projeto deve ser incorporado pelo Estado, sociedade empresária e pelo direito. Busca-se demonstrar como a matéria vendo sendo examinada 
pelo Judiciário, suas implicações e o alcance da sustentabilidade como princípio estruturante do Direito Constitucional. O trabalho apresenta 
como metodologia a pesquisa bibliográfica acerca da função social da empresa no Direito Constitucional, o que extingue a dicotomia entre o 
público e o privado; a descritiva, que aborda a Lei Maior no que se refere à ordem econômica, a legislação infraconstitucional no que concerne 
aos órgãos de defesa da competitividade no mercado e de repressão às práticas contrárias a esta; e o capítulo da função social destinado ao 
projeto do novo Código Comercial em tramitação na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio. Após perquirir sobre o 
tema, conclui-se que o instituto empresa e a atividade econômica não se restringem à maximização do lucro, conforme a lógica do sistema 
capitalista, o que equivale a mais valia, na terminologia marxista adotada em O Capital. Deve-se resgatar a função social, a fim de harmonizar 
interesses mais amplos em relação àqueles que predominam entre os sócios. Destarte, verifica-se que, no âmbito do direito privado, o Código 
Civil de 2002, paradoxalmente, trouxe avanços ao unificar o direito civil e comercial, porém, retrocedeu no que se refere à função social da 
empresa, ao deixar de regulamentá-la expressamente.  De outro lado, a referida omissão legislativa vem sendo suprida no projeto do novo Código 
Comercial, em virtude da dimensão assumida pelo tema. Considerando que a nossa Constituição não se restringe a um estatuto político e, sim, 
transcende a esfera da ideologia, consubstanciando-se num projeto de valores, a função social da empresa reacende as suas chamas e readquire 
importância no cenário político, jurídico e econômico.
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RESUMO
Os equívocos corriqueiros acerca da aplicação da técnica do Direito Penal no que tange aos delitos de trânsito, fizeram com que os aplicadores do 
Direito em geral, difundissem divergências no que diz respeito à aplicação do dolo e da culpa. Há, hodiernamente, um entrevero acerca do 
conceito de dolo direto, dolo indireto, dolo eventual, culpa consciente e culpa inconsciente. Sabe-se que, ao analisar a lei 9503/97, os delitos ali 
consubstanciados, especificamente os delitos de homicídio e lesão corporal, artigos 302 e 303, respectivamente, possuem uma natureza culposa, 
isto é, do ponto de vista técnico-jurídico, o olhar analítico dos delitos dolosos deve ser mitigado sendo deixado de lado, posto que a congruência 
atual e técnica da sobredita lei estriba-se na essência culposa, na estrutura do injusto culposo sob pena de afronta à técnica jurídica, 
enfraquecendo e deturpando todo um sistema jurídico já aquilatado e robustecido, tão somente, para atender os caprichos e transtornos 
obsessivos compulsivos de uma mídia manipulativa que professa a vingança, o suplício e, cada vez mais, a desproporcionalidade de um sistema 
constitucional que já é, há tempo, desproporcional e desarrazoado. Ademais, esta pesquisa teve o privilégio de aduzir a moderna teoria alemã da 
imputação objetiva como forma de, cartesianamente, desmistificar a análise e aplicação errática do Direito Penal brasileiro, ou melhor, as suas 
formas de ingerência no tocante ao panorama estabelecido para os delitos de trânsito. Utilizar-se-á da metodologia e aplicação da teoria da 
imputação objetiva sob o viés axiológico (valorativo) do eminente doutrinador Claus Roxin, arvorando os conceitos do risco permitido e do risco 
não permitido, sempre respeitando e observando a técnica legislativa e jurídica do delito, ou seja, se ele é doloso ou culposo. Ademais, visa 
demonstrar que, dependendo da casuística, o risco permitido ou o risco não permitido, poderá ou não, atribuir o resultado ao suposto autor de 
um delito. O objetivo precípuo desta pesquisa é esclarecer através da investigação os conceitos de dolo e de culpa (o que na concepção do Direito 
Penal alemão seria a imprudência sob a nomenclatura “Fahrlässigkeit”), posto que é rotineiro o erro crasso no tocante a esses conceitos; 
introduzir, definitivamente, a teoria da imputação objetiva como solução clara e efetiva do ponto de vista de uma aplicação razoável legítima no 
que diz respeito à inteligência dos delitos insculpidos na lei 9503/97; demonstrar aos operadores do direito, tais como, magistrados, advogados, 
delegados, membros do ministério público, defensores e etc., a correta aplicação dos conceitos de dolo e culpa e que a fomentação da moderna 
teoria da imputação objetiva aos delitos de trânsito seria a solução mais plausível e coerente. Não se pode olvidar que a metodologia engendrada 
partiu de uma vasta pesquisa na doutrina, jurisprudência, fatos e cases concretos do dia a dia da vida jurídica, levando em consideração a 
investigação conjunta do Direito penal brasileiro com o Direito penal alemão e as atecnias propaladas pelos operadores do direito, mormente, 
pelos magistrados e tribunais deste Estado Democrático de Direito. Assim, o resultado foi o mais satisfatório possível, visto que, deveras, estes 
conceitos estão sendo deturpados e que o Direito Penal brasileiro queda-se ultrapassado por não utilizar aquilo que há de mais moderno no 
Direito Penal Alemão: a teoria da imputação objetiva. Por derradeiro, vislumbra-se que faz-se premente a revisitação de conceitos tão 
perfunctórios como dolo e culpa e que precisa-se de um aprofundamento teórico mais intenso, como compreende pormenorizadamente o que 
seria e como deve ser aplicada a teoria da imputação objetiva no tocante aos delitos de trânsito para que se obste discrepâncias, injustiças e uma 
falta de oxigenação do sistema acusatório no hodierno Estado democrático de direito.
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RESUMO
O ensaio acadêmico nasceu a partir das aulas de iniciação científica sobre a temática Políticas Públicas e suas teorias. E no decorrer das análises, 
identificou-se o indício de uma possível criação de nova modalidade classificatória para as Políticas Públicas. Observou-se que existem três teorias 
clássicas, as políticas públicas distributivas, redistributivas, regulatórias, e que o Estado deve agir através da índole intervencionista do 
pensamento "Estado Social" para a diminuição das desigualdades sociais. O artigo 3° da Constituição Federal de 1988 ressalva bem aonde se 
querchegar como sociedade, quando aponta os objetivos: construir, garantir, erradicar e promover. Porém, o que de fato se alcançará com 
apenas esse leque de opções? Seria possível ampliar o rol de modalidades classificatórias das Políticas Públicas? Identificar um novo personagem 
(não somente a figura do Estado) que poderia exercer ações legitimadas em atender suas respectivas demandas sociais, no combate às 
desigualdades proporcionadas pelo exercício do capitalismo? A iniciativa privada poderia ser um braço expansivo de políticas públicas do Estado? 

  O estudo aponta que sim. Para chegar a essa brevidade conclusiva primeiramente se procurará entender quais são as atuais diretrizes 
mercadológicas das empresas de iniciativa privada e analisar se o olhar globalizante das mesmas, sob a perspectiva de suas demandas sociais, tem 
princípios na centricidade humana. E se há, naturalmente, uma política para promover o bem de todos entre elas. Para tanto, serão mostradas 
áreas científicas que condizem com essa nova realidade nas atividades e ações da iniciativa privada: o "Marketing 3.0", a "Mentalidade Enxuta" e 
a transparência de suas atividades através da "política sustentável". Pois a orientação mercadológica deve estar focada e condizente com o 
pensamento "Estado Social" como pré-requisito. Delinea-se também um comparativo constitucional de diversos outros países para demonstrar a 
necessidade de se chegar o mais breve possível a uma harmonização do capitalismo e reluzir os ideais sociais. Mas sem que nenhum dos sistemas 

  (socialismo ou capitalismo), necessariamente, impere sozinho por completo, e sim, lado a lado.E nesse embate entre sociedade e Estadse quer 
invocar o novo colaborador social no qual se apopntara, na qualidade de pessoa jurídica, para amplificar possíveis realizações dentro de suas 
potencialidades: as empresas de iniciativas privadas. Que hoje, naturalmente, carregam (mesmo que abstrativamente) uma considerável 
responsabilidade civil perante suas demandas sociais ao qual vinculam-se sob a égide do contrato social. Destarte, suas orientações 
mercadológicas passaram por notáveis evoluções perfeitamente demonstráveis. E, utilizando teorias consagradas e globalizantes de marketing do 
século XXI, logística e direito constitucional, pode-se chegar muito mais além do que apenas uma nova modalidade, mas um novo olhar sobre a 
própria lógica da existência das empresas de iniciativas privadas e de leis de incentivo com efeitos sobre elas. Concluindo, mesmo que 
ligeiramente, que empresas de iniciativa privada tem total condição de atuar, positivamente, em suas respectivas áreas, no combate aos 
problemas e desigualdades sociais deixadas pela sistemática do capitalismo e suas implicações.
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RESUMO
Inegavelmente as cidades sempre foram locais de fascínio humano. Desde a década de 1960, a população brasileira superou a população rural 
trazendo grandes impactos sociais, econômicos e culturais. Logo, a forma de vida que outrora era rural passou a ter mais dinamicidade e seus 
processos se tornaram mais acelerados nas cidades. Porém, a rapidez das novas formas de vida inviabilizou um planejamento mais reflexo e 
condizente com as necessidades dos citadinos, que viram no ambiente urbano um espaço problemático, principalmente em relação aos resíduos 
sólidos. Neste contexto, a presente pesquisa tem como objetivo analisar os aspectos constitucionais e internacionais relativos à destinação 
adequada dos resíduos sólidos e, posteriormente, partir do aspecto global para o local, a fim de compreender como as normas urbanas, 
principalmente, as municipais contribuem para a melhora do ambiente citadino. Visando a aplicação dos aspectos teóricos com os reais, esta 
pesquisa delimitou como área de estudo o município de Guanambi localizado no sudoeste da Bahia. O município objeto do estudo apresenta 
78.833 habitantes, distribuídos numa área de unidade territorial de 1.296,654 Km² e com densidade demográfica de 60,80 hab/Km² (IBGE, 2010). 
Este município possui grande expressividade local, atendendo aos municípios circunvizinhos nos setores de saúde, educação, lazer, segurança, 
entre outros. Sendo assim, a área de estudo é de suma importância para o desenvolvimento de pesquisas que visem à conservação e melhora do 
ambiente urbano. Vale ressaltar que o presente estudo possui abordagem interdisciplinar, abarcando principalmente aspectos jurídicos, 
sociológicos, culturais e econômicos. A metodologia previamente estabelecida para a elaboração deste projeto foi estabelecida em etapas, a 
saber: a) levantamento das políticas públicas adotadas pela Prefeitura Municipal de Guanambi; b) Pesquisa de campo, na busca de compatibilizar 
os dados teóricos e práticos referentes à destinação dos resíduos sólidos, através de visitas a outras instituições pertencentes à sociedade civil, 
que de alguma forma participam da destinação dada aos resíduos sólidos produzidos pela população do município em estudo; c) Elaboração de 
um diagnóstico acerca da destinação e tratamento dados aos resíduos sólidos gerados pelo município; d) Sugestões de projetos para que haja a 
destinação adequada dos resíduos sólidos que possam ser implementados no município em questão. Vale ressaltar que a presente pesquisa está 
em fase de inicial e que até o presente momento, observou-se que o município não tem nenhuma normatividade que refere à coleta, seleção e 
tratamento dos resíduos sólidos, há somente uma empresa privada que reaproveita os resíduos municipais, mas sem uma contribuição e 
vinculação efetiva do município. Observou-se também que a população pouco se preocupa com o tratamento, inexistindo participação popular 
para instigar a adoção de medidas nesse aspecto. Logo, a pesquisa da presente temática é premente pela necessidade latente da atenção 
científica e prática ao ambiente urbano, do qual faz parte a política e gestão adequada dos resíduos sólidos, tornando a vida citadina mais 
saudável para as presentes e futuras gerações.
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RESUMO
O objetivo desta pesquisa foi analisar a conceitualização da violência em Praticas Discursivas do Campo Jurídico. Pretendeu-se observar como esse
 conceito se nos apresenta em textos dos mais variados gêneros da área jurídica. Em relação ao fenômeno da violência, o problema da sua 
definição está no fato de a conceituação ser complexa e estar ligada às relações sociais. Segundo Lakoff (1987), sempre que se enxerga algo como
 um tipo de coisa ou como parte de alguma coisa, se esta categorizando, conceitualizando. Assim, pode-se observar que categorizar é visto como 
uma metodologia na qual conceitos formam novas categorias devido às características inerentes a eles próprios. Desse modo, a categorização e a
 conceitualização, como processo cognitivo, é uma alternativa de estruturar uma informação através da organização das ideias na nossa memória
 semântica, na qual os conceitos são ligados por associações. Smith e Medin (1981) ressaltam, porém, que as categorias são arbitrárias, pois os 
itens podem ser agrupados de inúmeras maneiras para formar categorias, e os indivíduos também podem aprender a identificar ou construir 
essas categorias em outros sistemas de reconhecimento aleatórios, pois, em nosso sistema nervoso, nada estabelece se devem dividir as 
observações. Didaticamente, pode-se afirmar que as categorias possuem atributos definidores - ou críticos - e todos os membros de uma 
categoria compartilham destes mesmos atributos. Por sua vez, o conjunto de atributos determina a extensão de uma categoria (quais itens são 
membros), embora não se possa afirmar que em uma categoria alguns itens se destaquem como membros melhores do que outros itens.  Com 
esses fundamentos, amplia-se o estudo com o aporte teórico, seguindo os postulados de Lakoff (1987), Imbush (2003), Smith; Medin (1981). O 
método adotado na investigação foi o hipotético-dedutivo e a abordagem qualitativa. Constituiram o corpus bibliográfico desta pesquisa não 
apenas a literatura relativa à categorização e conceitualização dos tipos de violência, mas também os textos com fundamentos linguísticos da área
 jurídica que tem aspectos pertinentes ao tema da pesquisa. Preliminarmente observa-se que no discurso jurídico sobre violência, os conceitos e 
as categorias da violência são feitos de forma diferenciada: ora como uma ação puramente física, ora como psicológica de acordo com as 
experiências de vida dos processos de formação histórica das respectivas comunidades. Há duas visões opostas do que é a origem da violência. A 
primeira visão é de que ela está relacionada à própria natureza humana, considerada imutável. A segunda é que ela é agregada a condições sociais.
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RESUMO
O presente trabalho buscará solucionar a seguinte problemática: O julgamento por Amostragem definido pela Lei 11.672/08 produz uma 
celeridade processual significativa para o Judiciário? Optou-se por uma pesquisa de cunho exploratório, com procedimento técnico bibliográfico, 
documental e jurisprudencial, especificamente com levantamento no âmbito do STJ dos recursos do ano de 2012. Foi realizado um levantamento 
de dados junto ao STJ, em que foi constatado que no ano de 2012 foram julgados e publicados  68 (sessenta e oito). Foi apurada desde a 
distribuição nas Comarcas de origem, passando pelo julgamento da primeira instância, recurso para a segunda instância, julgamento do recurso 
na segunda instância, recurso para o STJ, recebimento deste no STJ , data do julgamento do recurso especial e por fim, ao julgamento coletivo 
perante o STJ, permitindo assim, avaliar o tempo médio de duração da tramitação processual. Inicialmente, é possível identificar entre as 
características da nova Lei a sua semelhança com a Lei 11.418/06, que trata do Instituto da Repercussão Geral, que no âmbito do Supremo 
Tribunal Federal, tem a mesma finalidade, qual seja a de julgar coletivamente os recursos com idêntica questão de direito em que atinjam direitos 
coletivos e difusos, que possam trazer algum tipo de beneficio para a Sociedade. Entre seus objetivos estão os de desafogar os Tribunais do país, 
bem como dar uma “resposta” a sociedade. A Lei visa também à eficiência da administração dos processos no âmbito do Superior Tribunal de 
Justiça a fim de contribuir para a concretização de seu papel constitucional. A referida Lei também cria um ligeiro conflito com o Principio da 
Voluntariedade, tendo por fim seu efeito relativizado, com base em que enviados os recursos especiais para o procedimento de Julgamento por 
amostragem, os mesmos não podem sofrer o efeito da desistência, pois passam a ser de interesse coletivo a matéria de direito. Em sequencia, 
pode se chegar a conclusão que em relação ao Principio da Celeridade e Economia  Processual A Lei em comento é benéfica, pois economiza 
tempo e dinheiro, ao aplicar uniformemente uma única decisão para todos os recursos. Os recursos julgados pela Lei da Amostragem dentro do 
período de 01/01/2012 à 01/01/2013 foram analisados em busca da verdade real, sendo que o número total de processos analisados foi de 68 
(sessenta e oito) processos, desde a distribuição nas Comarcas de origem até a publicação da decisão final no STJ. O tempo de julgamento dos 
autos submetidos ao julgamento coletivo na modalidade “Amostragem”, tiveram um tempo de vida na média de 7,66 (sete vírgula sessenta e 
seis) anos, desde a distribuição até a última decisão. Outro fator a ser analisado no procedimento de amostragem, é a propositura dos Embargos 
de Declaração como mera estratégia/ferramenta de controle do tempo, ou seja, com natureza protelatória. Sendo assim, a busca pela celeridade 
que é defendida pela nossa Carta Magna, é atingida de maneira contrária não pelo procedimento de amostragem somente, mas também pelo 
incorreto, ou ilegal, uso dos recursos processuais disponíveis. Quanto à solução da morosidade, a digitalização dos processos é visto como a 
principal solução, tal como foi implanta em Estados como o Acre, que hoje serve de modelo para o país em inovação judiciária, e também em 
outros países há a sua implantação. Porém, cabe ressaltar que tal avanço não é de competência total do Judiciário, pois cabe a Ordem dos 
Advogados bem como demais Instituições ligadas ao Judiciário exigir a implantação desse sistema, uma vez que, serão os principais beneficiados 
pela Digitalização dos processos.  Sendo assim, pode-se concluir que o Julgamento por Amostragem contribui de forma progressiva e em longo 
prazo para a celeridade do Judiciário, juntamente com a digitalização dos processos que é visto como a principal solução da morosidade no 
judiciário brasileiro.
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RESUMO
A Revolução Democrática vitoriosa mais recente no Brasil se localiza na década de oitenta do século passado. Nela a luta por um país livre do 
governo autoritário e democrático saiu vitoriosa com a eleição indireta de Tancredo Neves e a posterior promulgação da Constituição Federal da 

  República Federalva do Brasil, que insltuiu  no país o denominado Estado Democrálco de Direito e neste a volta das eleições diretas. Porém, 
essa nova era democrática ainda traz ranços de uma manipulação maniqueista, onde alguns compositores das ordens em nível nacional ainda 
detém poderes que dificultam a instauração da plena democracia em nosso país, como as Medidas Provisórias e algumas distorções na 

  representação no legislalvo federal, como a defasada distribuição dos cargos do legislalvo e a assunção de suplentes do Congresso. Além 
desses é notório alguns aspectos que já se consolidaram no incômodo coletivo à nossa devenir democrática, como, por exemplo, a 
obrigatoriedade do voto, a negativa de votos à população carcerária, a irreal seriedade na aplicação de nossos impostos em proveito da própria 

  população, enfim uma série de defeitos de uma idéia democrálca em construção. As Medidas Provisórias, mesmo tendo a maior parte de seu 
poderio (vide aprovação tácita diante do silêncio do Legislativo, no decurso do prazo) restringido pela Emenda Constitucional 32/2001, ainda 
fazem certa frente à plena realização democrática, mesmo tendo como fulcro fato determinado e de relevante necessidade e urgência, pois sua 

  prerrogalva exclusiva ao detentor do Poder Execulvo e sua eficácia imediata criam essa distorção. Quanto às distorções geopolílcas geradas 
pela distribuição das cadeiras no legislativo nacional, temos um quadro pintado ao mais puro expressionismo de Dali, onde a realidade é 
exagerada e a verdade muito menor. Em nosso caso, afora o constante mais lento crescimento dos índices socioeconômicos, temos muitas 
cadeiras ocupadas por estados em que a lógica do coronelismo ainda está voga e, infelizmente, isso suscita em políticos interessados não em 
evoluir mais seus currais eleitorais, mais em mantê-los a troco de promessas e migalhas. Situação atual essa que culmina com a decisão, dos 
ministros do TSE, que decidiram por unanimidade ratificar resolução de 2013 que altera o tamanho das bancadas na Câmara dos Deputados já 

  para as eleições de outubro deste ano. Essa mudança aumenta a parlcipação de estados, como Pará, na Câmara dos Deputados . Outro ponto 
curioso em nossa história é a obrigatoriedade do voto, que ainda enseja debates acalorados. De um lado defensores de uma consciência 
necessária à sociedade, avalizada pelo voto, mesmo que obrigatório, e por outro o contra censo de se pregar a liberdade democrática por meio 

  de uma ação autoritária, à revelia da verdade de que, a isenção ao voto é uma manifestação democrálca válida. Por fim temos a aplicação dos 
impostos que não conseguem dar vazão a seu significado. Vivemos sendo açoitados por cobranças cada vez maiores e resultados cada vez mais 
ínfimos. Só para localizar em um recente fracasso, tem-se o caso da extinta CPMF que por uma década, de 1997 a 2007, teve como objetivo 
abastecer a Saúde do País, mas viu essa se tornar uma das mais precárias do mundo, com hospitais sucateados, profissionais em quantidade 

 reduzida e absurdamente mal remunerados. Desta forma, a presente pesquisa pretende abordar como nossa República ainda padece de falhas 
 na sua concepção democrálca através de pesquisa bibliográfica e acompanhamento de nolciários. A presente pesquisa tem como 

      objelvos:•Delimitar as deficiências de nosso  regime democrálco;•Entender os limites de nossa democracia;•Analisar e indicar alguns 
 aspectos essenciais da necessária reforma polílca.A presente pesquisa ullizará a metodologia de análise histórica da nova fase democrálca, 

inaugurada em nosso país a partir da promulgação da Constituição de 1988, através de dados concretos retirados de fontes oficiais 
governamentais e dos noticiários políticos, assim como,  de análises de teóricos voltados à abordagem do tema proposto.
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RESUMO
A rescisão indireta como reação do trabalhador vítima de assédio moral que lhe é empreendido pelo empregador em seu ambiente de trabalho é 
o que será pesquisado nos processos em trâmite na 2ª Vara do Trabalho de Vitória. Infelizmente, tem se verificado no ambiente de trabalho a 
prática de assédio moral por parte do empregador face ao seu poder diretivo nas atividades laborais tendo em vista a subordinação a qual é 
submetido o trabalhador, essa, por sinal, é uma das características do contrato de trabalho. Por vezes, se aproveitando desse “poder” que lhe foi 
conferido por força contratual, o empregador toma atitudes lesivas a honra e dignidade do trabalhador. Perdurando no tempo essas práticas 
abusivas ao direito personalíssimo do empregado, configura o assédio moral e, é nesse contexto, que ele busca a tutela jurisdicional como 
alternativa de fazer cessar a violação e ter garantido todos os seus direitos. A presente pesquisa objetiva analisar a frequência de ações 
ingressadas na Justiça do Trabalho de Vitória com o contexto descrito, além de buscar compreender na prática, como têm sido solucionadas tais 
lides. Sendo assim, ao longo da pesquisa se buscará responder a seguinte indagação: É frequente o manuseio de ações que contemplem pedido 
de rescisão indireta do contrato de trabalho, motivada pelo assédio moral empreendido pelo empregador na 2ª Vara do Trabalho de Vitória? Para 
melhor analise do tema, o mesmo necessitou ser delimitado quanto ao assédio moral no ambiente de trabalho, através de ação judicial de 
rescisão indireta. O tema foi delimitado, espacialmente, em relação aos processos que tramitam na 2ª Vara do Trabalho de Vitória, cuja causa de 
pedir digam respeito a assédio moral em que o pedido é de rescisão indireta do contrato de trabalho. E, no intuito de assegurar a observação 
desse princípio, a Constituição Federal concedeu o direito à indenização nos casos de violação do principio da dignidade da pessoa humana. A 
finalidade desta pesquisa é demonstrar que aqueles trabalhadores que passam pelo assédio moral podem buscar a tutela jurisdicional, pois o 
objetivo Constituição Federal e, na mesma linha, o Direito do Trabalho é, sobretudo, a de assegurar o respeito aos direitos e a dignidade do 
trabalhador. A pesquisa apresentada é do tipo exploratória com base nas pesquisas nos processos trabalhistas e nas entrevistas com 
trabalhadores e magistrado.  O procedimento técnico adotado foi por pesquisa documental. Com  levantamento de quantos processos foram 
julgados com a causa de pedir rescisão indireta e quais as situações que levam os trabalhadores a ingressar na justiça para resguardar seus 
direitos. Foi também aplicada entrevista ao Magistrado da 2ª Vara do Trabalho de Vitória, em que foram colhidos dados relevantes sobre a forma 
de atuação do magistrado em processos onde foi formulado o pedido de rescisão indireta por assédio moral provocado por outro empregado, 
sendo envidenciada a importância da prova do assedio para o convencimento do Juiz. Realizou-se pesquisa direta nos processos com causa de 
pedir assédio moral, e rescisão indireta com fulcro na alínea “e” do art. 483 da CLT. Foram manuseados 20 processos onde se realizou as 
pesquisas na 2º Vara de Trabalho de Vitória. Desses processos, contatou-se que dos vinte processos, seis não tinham causa de pedir sobre assédio 
moral tampouco rescisão indireta.  A maioria deles foram descritas as práticas de assédio moral e pleiteavam-se indenização. Poucos sobre 
rescisão indireta e alguns com o pedido de rescisão indireta pelo assédio moral. Conclui-se que há maior ocorrência de assédio moral e pedido de 
indenização por este, e dos 20 processos analisados, dois deles tinham pedido de rescisão indireta fulcro na alínea “e” da CLT. Assim, quando 
concedido na justiça o direito do empregado a rescisão indireta, ele terá os mesmos benefícios do empregado que é dispensado, além de postular 
na justiça indenização.
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RESUMO
“A greve é um instrumento legítimo utilizado pelo trabalhador nas lutas políticas e econômicas em defesa dos seus direitos trabalhistas. Protegido 
pela Constituição, o direito à greve não é favor do patrão ou uma permissão do Estado”. É com esta descrição que a Federação Única dos 
Petroleiros – FUP conceitua a greve como movimento reivindicatório e de protesto e que também  deu o mote para o tema desta pesquisa. O 
objetivo do trabalho é apresentar a evolução do movimento paredista da categoria dos petroleiros, tendo como delimitação temporal os últimos 
dez anos. O que se pretendeu foi identificar os elementos que estimularam e os que refreiaram o movimento sindical no exercício do direito de 
greve. A escolha da categoria dos petroleiros é justificada pela relevância da indústria petrolífera nacional na economia do País, traduzida pelo 
peso de seu faturamento na constituição do Produto Interno Bruto Nacional – PIB e na geração de empregos diretos e indiretos. A delimitação 
espacial é o cenário de dissidência sindical que se iniciou em 2006, com a cisão da FUP e a criação da Federação Nacional dos Petroleiros – FNP, 
sua grande opositora. Naquele ano parte do sindicalismo petroleiro manifestou sua insatisfação com o posicionamento de companheiros 
sindicalistas, o que dentre outros motivos levou a abertura dos dezessete sindicatos da categoria, antes ligados a FUP, em dois grupos oponentes. 
Como um dos elementos que levou ao rompimento sindical cita-se a ocupação de cargos executivos da Petrobras por antigos sindicalistas que 
passaram a atuar como dirigentes da estatal, defendendo os interesses da empresa em detrimento dos interesses dos trabalhadores. A 
metodologia de pesquisa escolhida foi a mista, com abordagem quantitativa e qualitativa dos aspectos relativos ao movimento grevista dos 
petroleiros. Além das referências bibliográficas acadêmicas foram analisados os conteúdos dos principais veículos de divulgação dos sindicatos 
dos petroleiros da cidade do Rio de Janeiro e do Norte Fluminense, nos quais se buscou registros de evidências de movimentos de paralisação e 
seus efeitos. Os resultados da pesquisa mostraram o arrefecimento da força das paralisações, reduzindo os elementos de pressão dos 
trabalhadores frente ao empresariado.  Como conclusão, aponta-se para a ocorrência de uma nova ruptura do movimento sindical, onde um dos 
elementos de distinção é a “mudança de lado” dos antigos sindicalistas que deixaram os sindicatos para ocupar cargos gerenciais na Petrobras o 
que levou a comparar esta ruptura com a que deu origem ao novo sindicalismo dos anos 1970.
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RESUMO
A responsabilidade pelos danos sociais e econômicos causados por politicas pública deficientes, projetos mal elaborados e o descaso do poder 
público, têm sido um dos pontos cruciais das dificuldades enfrentadas pelos nordestinos nos períodos das secas. O presente trabalho tem como 
objetivo, analisar as questões da erradicação da pobreza e a redução das desigualdades sociais que são objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil, frente à precariedade que os nordestinos se submetem no combate à seca, tendo como metodologia a pesquisa bibliográfica 
e dedutiva. Várias tentativas e experiências foram feitas no passado, porém fracassaram ou tiveram êxito limitado. No Nordeste brasileiro, as 
secas assumem um caráter endêmico e calamitoso há longa data, repetindo-se com tal constância, que as irregularidades das chuvas são 
constatadas em períodos cíclicos regulares que vêm sendo verificados desde a época do descobrimento do país. A seca é um dos fatores que 
contribui para a desertificação de terras nessas regiões. A falta de chuva faz com que a vazão dos rios diminua aumentando assim a poluição e até 
mesmo provocando contaminação, essas águas são usadas para consumo humano e muitas vezes distribuídas por prefeituras para abastecimento 
de escolas. A diminuição drástica do nível da água levam os peixes que buscam oxigênio, às partes mais poluídas dos rios como também o 
aumento da salinização da água, provocando a morte de cardumes inteiros. Como resultado da falta de água, cada adulto recebe de 2.500 a 3.500 
calorias por dia que é insuficiente, chegando a ser considerado um crime contra o ser humano e a sua dignidade. Com tão poucas calorias as 
pessoas sobrevivem de modo muito precário, os mais afetados são as crianças, tendo como consequência o alto índice da mortalidade infantil, e 
as que sobrevivem não crescem muito tendo seus cérebros diretamente afetados pelo resto das suas vidas, fazendo surgir um exército de uma 
sub-raça. A CF/88 diz que todos tem direito a uma vida digna com redução das desigualdades tendo assegurados seus aos direitos sociais, tais 
como: educação, saúde, alimentação e assistência a todos os que necessitam. Na seca de 1778 houve perda de 87,5% do rebanho bovino do 
Ceará, atingindo 1.126 municípios sendo 90% da área dos estados nordestinos. A Lei 884/1856 criou a Comissão Cientifica de Exploração, em que 
após estudos, foram apresentadas recomendações como instalação de estações meteorológicas e a construção de açudes.  Na Grande Seca, de 
1877 a 1880, atingiu uma área de 1.000.439 km², encontrou apenas um único açude público em obras, que foi concluído em 1906. Na seca de 
1915, pereceram 27mil cearenses e 75mil migraram. Em 1958 novamente voltou-se a construção de açudes, na seca de 1979 a 1983, foram 3 
milhões de flagelados. Em 1992, mais de 2 milhões de nordestinos abandonaram o campo e até mesmo o seu estado. A última seca que teve 
início no final de 2011, 12 milhões de cabeça de gado foram perdidas, sendo considerada pela ONU como a pior dos últimos 50 anos. A Lei 175/36 
definiu os limites do Polígono das Secas para neutralização dos seus efeitos. Atualmente, o Polígono das Secas, segundo a Resolução n° 
11.135/97, compreende uma área de 1.083.790,70 km², correspondentes a 1.348 municípios, distribuídos pelos Estados do Piauí, Ceará, Rio 
Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Diante do exposto conclui-se que a ausência da proteção ao 
fundamento da República Federativa do Brasil, não cumpre os requisitos para assegurar o direito à dignidade da pessoa humana, muito pelo 
contrário, aumenta as desigualdades sociais e a pobreza e as consequências das secas, com repercussões antropológicas, econômicas e sociais, 
refletindo na própria cultura e mentalidade do povo nordestino.
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RESUMO
Este trabalho exprime os olhares de Ulrich Beck, Zygmunt Bauman, Anthony Giddens e Josef Brüseke sobre a sociedade contemporânea, 
estabelecendo um diálogo com Garcia de Enterría, Ramón Fernández, María Isabel Troncoso, Philippe Kourilsky, Geneviève Viney, Carol W. Lewis 
e Cass Sunstein quanto à delimitação e incidência do princípio da precaução sobre a Administração Pública. A justificativa da pesquisa é fundada 
na dúvida concernente à legitimidade das escolhas estatais que causam impactos sociais, ambientais, econômicos e culturais, bem como nas 
indagações tocantes aos critérios que devem ser eleitos para facilitar o controle das decisões governamentais. Muito mais do que apontar as 
críticas dos autores supramencionados, a investigação tem por escopo compreender as consequências da empregabilidade desmedida da 
precaução, assinalar as tensões entre direitos fundamentais, identificar os vetores funcionais da prudência e delinear os paradigmas da cautela 
para uma gestão pública eficiente. Para atingir tais pretensões, utilizou-se a metodologia dialético-descritiva, partindo de referenciais fundados na 
sociologia do risco e, em seguida, traçando paralelos com a concepção pós-moderna da ciência jurídica concernente ao redimensionamento do 
agir do administrativo. Antecipando os trechos conclusivos, constata-se que a precaução se insere na tábua principiológica da gestão pública com 
força imperativa, porém sua eficácia deve ser balanceada sob o prisma da proporcionalidade, razoabilidade, consensualidade, sustentabilidade, 
ética e função social. São acrescentadas às atribuições dos gestores e demais agentes públicos a incumbência de contribuir para a solução das 
tensões entre interesses privados, a fim de atingir resultados que melhor atendam ao bem comum. Ademais, o processo decisório precisa estar 
permeado por arenas comunicativas que viabilizem a expressão da cidadania, promovendo escolhas legítimas para implementação de projetos, e 
empreendimentos voltados para efetividade da dignidade humana. Durante o percurso evolutivo da sociedade, profundas mudanças culturais, 
sociais, políticas e econômicas foram evidenciadas pela Sociologia e pelo Direito. Inicialmente tínhamos um corpo social marcado por fortes 
tradições, cuja liberdade era altamente limitada. As atividades laborais eram desempenhadas manualmente e as relações comerciais regidas pelos 
costumes. A Revolução Industrial e o aumento da disponibilidade de capital deram ensejo às profundas transformações ocorridas no seio 
comunitário. As máquinas substituíram, consideravelmente, a força do emprego braçal, permitindo a produção de bens e serviços em larga 
escala. A linearidade deu lugar à envergadura sinuosa da cibernética, aflorando dai as ambivalências e contingências. Os avanços científicos e o 
progresso tecnológico transfiguraram a sociedade de tal modo que autores como Onís, Lagadec, Habermas, Beck, Peretti-Watel e Castel passaram 
a identificá-la pelo signo do risco, utilizando, respectivamente, as seguintes denominações: “pós-modernidade”, “civilização de risco”, “nova 
intransparência”, “sociedade de risco”, “sociologia do risco” e “insegurança social”. Essa configuração se deu em razão dos desdobramentos da 
Era do Conhecimento e os influxos da globalização, tornando a órbita social fluida, insegura, obscura e instável. Diante desse panorama, o 
princípio da precaução entrou para o rol dos vetores da Administração Pública, sendo concebido na década de 70, na Alemanha, com a finalidade 
de traçar regras de enfrentamento contra riscos relacionados à degradação da natureza. Nessa linha de intelecção, os termos prudência e cautela 
integraram-se a principiologia das ações governamentais para conter danos ao ecossistema e evitar prejuízos aos direitos fundamentais. Apesar 
da visível importância do emprego da precaução, sua aplicabilidade prática exige um sopesamento entre os benefícios e prejuízos decorrentes da 
sua prevalência, pois os excessos podem gerar perdas incalculáveis.
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RESUMO
O presente trabalho tem como objetivo central estudar o comportamento do Supremo Tribunal Federal quanto às expectativas e aos efeitos 
decorrentes da sua atividade relacionadas à garantia do direito à educação. Dessa forma, procura-se analisar a jurisprudência do STF 
concernentes à educação e os seus impactos, o que compõe pertinente referência de análise às problematizações da mesma no País. O Supremo 
Tribunal Federal torna-se objeto de estudo em razão de sua manifesta função social no contexto jurídico, político, social e institucional do Brasil. 
 

A educação é parte vital para a construção e manutenção de qualquer sociedade, porém, no Brasil, há muito se percebe que vem sendo deixada 
de lado quando se discute planejamento e coordenação de ações para que a desenvolva. Isso se atesta pelos repetidos fiascos em testes 
internacionais e nacionais de qualidade de ensino básico. Assim, se percebe, a partir das decisões do STF, que esse vem continuamente tendo o 
seu papel de garantidor de direitos fundamentais ampliado, principalmente nos relacionados à educação, devido à má coordenação das ações do 
Legislativo e do Executivo. A hipótese que levanta-se é: Pode essa acumulação de responsabilidades ser prejudicial ao funcionamento da 

 insltuição? E, consequentemente, causar desconforto na autonomia entre os Poderes? O objeto da pesquisa centra-se nessa análise das 
decisões da Corte no que concerne à educação. Para tanto, o marco teórico e segue a seguinte conjuntura: Teoria Institucional; Pesquisas com 
semelhante análise jurisprudencial; e a Efetivação de Direitos Fundamentais. Tem-se por objetivos específicos da pesquisa as seguintes diretrizes: 
mapear a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no âmbito da educação; buscar verificar-se o grau de efetividade das decisões na mesma 
nessa área. A metodologia da pesquisa baseia-se em um método hipotético-dedutivo. Para tanto, os critérios da pesquisa limitam-se, no plano 
das capacidades institucionais, para compreender por qual motivo essas questões são levadas à corte quando são de responsabilidade primária 

 dos outros dois Poderes fornecer os meios de acesso básicos para essas necessidades.O plano de pesquisa acerca da prálca da Insltuição 
obedece à seguinte fundamentação: levantamento bibliográfico e demarcação do marco teórico; a análise de dados, submetida aos critérios de 
temporalidade, utilizando um recorte temporal de 10 anos, do período 2003-2013; espacialidade, detida ao âmbito nacional e a análise das 
expectativas demandadas, acerca da efetivação do acesso à educação. A pesquisa ainda encontra-se em fase inicial e, portanto, ainda não obteve 
resultados conclusivos.
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RESUMO
Esta pesquisa pretende compreender, a partir de uma perspectiva empírica, advinda de trabalho de campo, de que forma vem sendo aplicada a 
Teoria da Carga Dinâmica da Prova no Processo Civil Brasileiro. De acordo com o Código de Processo Civil, especificamente em seu o art. 333, a 
regra do ônus da prova é estática e imperativa em relação às partes e ao magistrado, impondo que cabe ao Autor comprovar os fatos 
constitutivos do seu direito e ao Réu, os impeditivos, modificativos e extintivos de seu direito. A doutrina moderna, no entanto, aponta diversas 
críticas à esta visão estática da distribuição do ônus da prova (art. 333 do CPC).Segundo esta doutrina, contemporânea, a teoria estática do ônus 
da prova desconsidera situações casuísticas do processo, razão pela qual deve ser relativizada, segundo as circunstâncias de cada caso concreto. A
 relativização da teoria estática do ônus da prova decorre de uma pressuposição dogmática de que, em sendo desiguais as partes do processo, 
não se pode aplicar uma regra de uniformidade acerca do ônus da prova.Desta forma, o presente estudo busca compreender, primeiro, como 
esta teoria vem sendo aplicada no caso concreto e, consequentemente, de que forma ela se conforma com o princípio da paridade de armas, que
 exige que ambas as partes sejam tratadas com igualdade durante o curso do processo.Jorge Peyrano, doutrinador argentino que desenvolveu a 
Teoria da Carga Dinâmica da Prova, importada pelo nosso sistema processual, sustenta que o ônus probandi deve ser atribuído àquele que tem 
melhores condições de provar os fatos, por possuir uma situação mais favorável ao caso ou por ser a forma menos onerosa de se realizar a prova.
 Entretanto, a hipótese deste trabalho caminha no sentido de problematizar esta concepção, uma vez que inexistem critérios objetivos ou 
formulações isonômicas capazes de identificar quem é a parte mais fraca e quem é a parte mais forte do processo, especialmente no Brasil, razão
 pela qual esta relativização da regra processual estática do ônus da prova pode resultar em aplicação valorativa, subjetiva e imprevisível por cada 
juiz, segundo o caso concreto.Em princípio, parece que a ausência de critérios objetivos para a imposição do ônus da prova àquele que tenha 
melhores condições processuais de fazê-lo, pode resultar em decisões arbitrárias e subjetivas dos magistrados, ao invés de configurar um 
mecanismo para suprir as deficiências do material probatório. O projeto de Lei nº 8.046/2010, o Novo Código de Processo Civil, importa a Teoria 
da Carga Dinâmica e a incorpora expressamente em sua redação.A possibilidade da inversão do ônus da prova está prevista no artigo 358, caput, 
do projeto do novo CPC, segundo o qual o juiz poderá, em decisão fundamentada, observando o contraditório, distribuir de modo diverso o ônus 
da prova. Assim, segundo a redação do novo CPC, o juiz poderá impor a produção da prova à parte, segundo sua visão, estiver em melhores 
condições de realizá-la.Os resultados desta pesquisa ainda se encontram em aberto porque o trabalho de campo está em andamento. No entanto,
 as questões postas parecem adiantar, ainda que, por enquanto, apenas teoricamente, os problemas empíricos que a teoria da carga dinâmica da 
prova podem causar tanto em relação à isonomia das partes no processo quanto no que se refere ao uso valorativo e casuísticos do processo pelo
 magistrado, sem a adoção de pressupostos isonômicos e objetivos. A opção de elaborar uma legislação mais detalhada não deve constituir-se 
apenas em um debate teórico, já que possui consequências no mundo fático, devendo-se indagar qual é a melhor solução para a efetiva aplicação
 da inversão do ônus da prova e, com isso, possibilitar que seja estabelecida uma justa condução do processo. A pesquisa coloca em xeque se isto 
acontecerá através da nova redação do CPC.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo debater acerca do consumidor como titular de direitos fundamentais, principalmente no que se refere ao 
direito básico de informação, bem como no que tange ao princípio da transparência e sua função ordenadora e axiológica no sistema jurídico 
brasileiro. Para tanto, utilizar-se-á o método lógico-dedutivo, a partir da análise constitucional-legislativa, doutrinária e jurisprudencial. O 
interesse acadêmico acerca dessa pesquisa ressalta-se principalmente por sua conotação social, presente em todas as relações jurídico-
consumeristas. O consumidor, como titular de direitos fundamentais, foi assim identificado, no novo código de direito do consumidor (CDC), 
como um sujeito de direitos especiais.Tal reconhecimento ocorreu a partir da construção de um sistema de normas e princípios orgânicos para a 
proteção e a efetivação dos direitos do consumidor. A identificação deste novo sujeito de direitos, deste grupo de não iguais, de vulneráveis, 
temforte conotação pós – moderna. No caso brasileiro, trata – se da realização de um direito fundamental (positivo) de proteção do Estado para 
com o consumidor (norma do art. 5º, XXXII, da Constituição Federal de 1988), o qual foi identificado constitucionalmente (desde a norma do art. 
48 do ADCT – ato das disposições constitucionais transitórias) como agente a ser necessariamente protegido de forma especial, uma vez que o 
fornecedor consiste na parte mais forte da relação de consumo, pois é ele quem suporta o ônus, o risco do negócio, exercendo sua atividade 
econômico-empresarial, colocando-a à disposição no mercado. Contudo, tal tutela é possibilitada diante das avançadas técnicas legislativas das 
quais o microssistema jurídico estabelecido pelo código de defesa do consumidor é dotado, baseado em princípios e cláusulas gerais, considerado 
lei principiológica. Deste modo, destaca-se que a norma do inciso III do artigo 6º do CDC, apresenta o direito à informação, o qual encontra-se 
insculpido no princípio da transparência. Tal princípio, em virtude de sua relevância, consiste em um marco definidor da defesa do consumidor no 
sistema jurídico brasileiro. Com origem constitucional, congrega o direito fundamental de liberdade - à informação, bem como o direito básico do 
consumidor. Tal princípio esta inserido no momento pré – contratual e rege a eventual conclusão do contrato. É mais do que um simples 
elemento formal, afeta a essência do negócio, considerando que a informação repassada ou requerida integra o conteúdo do contrato ou, se 
falha, representa vício na qualidade do produto ou serviço. Entretanto, o microssistema instituído pelo CDC proporcionou que o princípio da 
transparência promovesse a inversãodos papéis quanto ao posicionamento na relação jurídica de consumo: antes, cabia ao consumidor abusca 
pela informação. Hoje, ao fornecedor se impõe o dever de informar, em que pese não só na fase pré – contratual, quando as informações são 
fundamentais para a decisão do consumidor, mas até na fase pós - contratual. Tanto o direito fundamental à informação pelo consumidor, 
garantido pela norma constitucional do art. 5º, XIV, assim como o direito básico assegurado pelo CDC, à informação do consumidor, consistem na 
expressão de uma das formas concretas do princípio da transparência, sendo também corolário do princípio da boa – fé objetiva e do princípio da 
confiança, todos embasadores do sistema jurídico brasileiro, em vista de sua ordenação axiológica preponderante em razão das demais fontes do 
Direito.
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RESUMO
Verifica-se como problema uma aparente dificuldade no diálogo entre os Poderes responsáveis pelas políticas públicas sobre matéria educacional. 
Deve-se, portanto, analisar e monitorar tais políticas, em particular, na sua condição ex post. O objeto do projeto de pesquisa é o possível diálogo 
institucional entre os Poderes Executivo e Legislativo relacionado às políticas públicas referentes ao Ensino Superior. Como hipótese, sustenta-se 
que não há diálogos entre os Poderes Executivo e Legislativo no Brasil, consequentemente, não há acompanhamento de uma política pública 
após sua implementação, vez que o Poder Executivo opta por decisões unilaterais, e o Legislativo, por inoperância. A análise das políticas públicas 
de Ensino Superior relaciona-se diretamente ao tratamento conferido ao Marco Regulatório do Ensino Superior concernente a atuação do 
Executivo e a sua condição de formulador de alternativas de decisões para tais políticas. Isto culminou, por exemplo, no descredenciamento de 
diversas instituições de Ensino Superior no biênio de 2004 e 2006. Em 2013, da mesma forma, o Executivo determinou a criação de mais de onze 
mil vagas no curso de medicina, um dos mais afetados à época. Para este trabalho utiliza-se a abordagem da teoria elaborada sobre políticas 
públicas, tendo como marco a Professora Maria Paula Dallari Bucci e, conjuntamente, à teoria institucional desenvolvida pelos autores Cass 
Sustein, Adrian Vermeule e Eric Posner. Metodologia. O projeto de pesquisa funda-se no método hipotético-dedutivo, desenvolvido em critérios 
analíticos delimitados (i) temporalmente: quinze anos; (ii) conteúdo: abrangendo apenas políticas públicas relacionadas ao Ensino Superior e (iii) 
espacialmente: em Sessões do Congresso Nacional, Decisões, Pronunciamentos do Executivo e dados publicados pelo Ministério da Educação e 
pelo INEP. Como objetivo geral busca-se compreender a dimensão dos diálogos entre os Poderes Legislativo e Executivo no Brasil, concernentes 
às políticas públicas educacionais. Os objetivos específicos são: (i) mapear a atividade do Executivo em relação às políticas públicas no Ensino 
Superior; (ii) verificar a atividade do Legislativo na regulamentação do Ensino Superior no País. Aplicando-se os critérios analíticos 
preliminarmente definidos, têm-se, como conclusões parciais, que (i) não há diálogos entre os Poderes Executivo e Legislativo após a 
implementação de uma política pública no Ensino Superior; (ii) há Supremacia do Executivo no que tange às decisões acerca das políticas públicas 
relativas ao Ensino Superior; (iii) não houve monitoramento nem avaliação final da política pública educacional superior, conhecida como Marco 
Regulatório do Ensino Superior.
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RESUMO
Este artigo busca apresentar a realidade de quanto é fundamental, a transmissão do conhecimento da Constituição Federal, no ensino 
educacional brasileiro para além da formação acadêmica superior, igualmente procura-se com o mesmo apoiar o projeto de lei nº 6954/13, que 
tem como autor o Deputado Romário, a proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e visa incluir assim como tornar 

 obrigatório o estudo da Consltuição Federal nas escolas brasileiras. Enquanto desconhecida for a Lei Maior de um Estado, máximas são as 
 chances de ineficácia do seu conteúdo para o ordenamento jurídico a que pertence. A consltuição Federal é a lei maior que rege uma 

determinada nação, nela repousam todas as garantias e direitos fundamentais de uma sociedade, tal como nela se estabelece a forma de governo 
 do Estado, sendo, portanto a Consltuição Federal o pilar que conduz a manutenção organizacional da República Brasileira.O direito à educação, 

também é um direito previsto na Carta Magna, neste sentido existe uma linha muita tênue entre o direito a educação e o processo de 
conhecimento sobre a Lei Suprema. Isto porque o Texto Constitucional garante a todos o direito integral ao desenvolvimento humano de 
qualidade, através de uma vida digna, a qual somente se concretiza quando a democracia participativa dos cidadãos é efetivamente realizada. 
 

Para que a democracia participativa possa ser efetivada, exige vários requisitos, dentre eles o direito em exercer a cidadania de forma plena na 
 qual esteja abonada a educação do povo. A educação deve vir acompanhada com todo aparato jurídico e polílco possível do Estado, e deve ser 

 garanlda na exata forma em que prevê a Lei Fundamental.Uma dessas formas então seria expandir os horizontes do conhecimento daqueles 
que serão futuros eleitores de uma nação. Se somos detentores de direitos e deveres, devemos aprender de maneira pratica e teórica quais são 

 as ações e polílcas públicas que consltuem nosso ordenamento jurídico pátrio. O senlmento pelo conteúdo consltucional deve coabitar em 
todos os cidadãos, tal como as pessoas que formam o Estado devem ter consciência de que agregam uma coletividade política. Deste modo a 

 parlcipação na vida pública e a eficácia para um Estado Democrálco de Direito está inlmamente relacionado a este senlr consltucional. Quem 
integra a sociedade de um País deve conhecer a importância do papel da sua Carta Mãe e os valores morais, ideológicos e políticos nela contida. 
Conscientes destes valores e de sua verdadeira condição de cidadão, as pessoas estarão preparadas para construir um discurso e ideal político 
capaz de tornar eficaz a promoção do Estado democrático de direito em que vivem, uma vez que, o conhecimento constitucional desenvolve o 
senso crítico necessário para exercer sua função como cidadão.
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RESUMO
A Filosofia contemporânea é marcada por um ideal de homem discutido por muitos filósofos. Tal ideia é fruto da corrente filosófica conhecida 
como Humanismo. Michel Foucault é muito conhecido como o filósofo contemporâneo da morte do homem, consequência da sua celebre frase: 
“o homem está morto”. Sua crítica ao Humanismo, como uma temática geral e da figura do homem que o criou, hoje, é objeto de calorosas 
discursões. Sua crítica à ideia de homem é, sem dúvida, uma das razões de recusar a proposta do Humanismo. Entre os filósofos conhecidos 
dentro do processo de crítica ao Humanismo, o nome de Foucault é o mais expressivo, acredita-se nisso pela maneira como ele se expressa sobre 
o assunto. Para analisar o pensamento de Foucault, escolheu-se a dimensão teleológica, evitando uma reflexão meramente antropológica, pois 
para Foucault, até então se consegue dizer o que o homem não é. Mesmo com restrição a certos pontos do pensamento de Foucault, o objetivo 
dentro do trabalho não é o de fazer uma crítica ao pensamento do filósofo, mas de tentar compreender as causas e o verdadeiro sentido das 
proposições que Foucault fez, buscando a transformação da ideia humanística, ou desenvolver o processo de mudança de mentalidade sobre a 
temática. Para desenvolver a analise, o trabalho foi dividido em duas partes: a primeira parte é uma análise da crítica do sujeito em questão, 
mesmo sem ter feito uma crítica aprofundada de cada item da análise de Foucault. Tem-se a intenção de mostrar todos os pontos-chave da 
crítica, procurando compreender seu problema, a segunda parte é uma análise da visão provável de homem no pensamento de Foucault. Obteve-
se como ponto de orientação a crítica de Foucault à ideia de homem traçada pela corrente humanística. Para Foucault, o Humanismo não revelou 
a existência, a essência e a liberdade do homem. Dentro dessa parte, ensaiou-se procurar os elementos apresentados por Foucault e 
compreender sua noção de homem; refletir sobre o pensamento de Foucault em duas sessões, sendo que, dentro da primeira tratamos a base da 
visão geral do assunto, analisando certos temas tradicionais da Filosofia, mas, sobre o ângulo dos temas da essência e da existência; dentro da 
segunda parte trata-se a conduta humana, pois, para Foucault, ela é fundamental para compreender o homem, considerando a liberdade como 
elemento essencial. A conclusão da pesquisa é que Foucault não pode ser considerado como anti-humanista, somente por ter recusado a ideia 
elementar de homem, que foi proposta. A postura de Foucault precisa ser entendida como uma advertência da grandiosidade do tema, o que 
significa, tratá-lo com menos euforia.
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RESUMO
A realidade federativa brasileira inicia-se na República, quando procurando um modelo de Estado, próximo à nossa realidade, importou-se a 
forma estatal norte-americana, em que se destaca a forma federativa. No cenário brasileiro, esta importação sempre esteve envolta em 

 discussões no âmbito econômico, polílco e jurídico em razão das matérias, encontradas fortemente inseridas na discussão fiscal.  A Consltuição 
Federal de 1988 estabeleceu expressamente as competências de cada um dos entes que integram o Estado brasileiro. No entanto a realidade 
federativa atual mostra-se conflituosa e distante da perspectiva harmoniosa pretendida pela Constituição Cidadã ao definir a divisão de 
competências. Evidencia-se tal cenário quando suscitamos determinadas temáticas que são ponto de discórdia entre os estados membros da 
federação. Dentre as quais podemos destacar: a guerra fiscal, a divisão do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e a dívida dos Estados com a 
União. Toma-se como objeto de análise do presente trabalho: a realidade federativa brasileira desde a promulgação da Constituição de 1988, 
tecendo maior consideração aos casos que ensejam desequilíbrio ou crise da ordem federativa. A pesquisa defende que a atuação dos estados 
membros da federação carecem de um mapeamento mais profundo sobre as suas consequências à ordem estatal brasileira. Dessa maneira 
pergunta-se há no Brasil real crise federativa? Para tal análise, parte-se do marco teórico institucionalista estabelecido, principalmente, por Cass 
Sustein e Adrian Vermeule, sobretudo com base nos conceitos de (i) capacidades institucionais e os (ii) efeitos sistêmicos. Perspectiva esta que 
verifica e atribui à atuação das instituições uma maior capacidade de análise das matérias que lhes são inerentes, em virtude de serem 
especializadas e serem compostas por membros com expertise no assunto. Dessa forma, as mesmas seriam mais qualificadas – a partir de sua 
capacidade institucional – para decidirem sobre determinadas questões, bem como estarem aptas a verificar os efeitos – desencadeados em 
sistema – advindos de decisões. A metodologia é desenvolvida ao redor de critérios gerais e parâmetros analíticos. Entre aqueles, a pesquisa está 
delimitada: temporalmente, em 26 (vinte e seis) anos; espacialmente, no plano federal e estadual do governo; e, materialmente, casos 
emblemáticos onde há discussões acerca do princípio federativo. O objetivo do presente trabalho é esclarecer o real status da federação 
brasileira, isto é, (i) identificar possíveis crises na realidade federativa, (ii) verificar as prováveis razões para a existência dos conflitos. Enquanto 
resultados parciais, constatou-se que as crises federativas verificadas no Brasil estão fortemente relacionadas com o grau de centralização ou não 
da União, e a consideração desta centralidade na realidade particular dos estados membros da federação.

Autor(es) Carlos Alberto Pereira das Neves Bolonha*; Leonardo de Queiroz Gaspar; Camila Silva Gutierrez; Daniele Martins Libório; 
Luiz Felipe Lima de Oliveira

Palavra(s) Chave(s): federalismo; crise; instabilidade; teoria constitucional

Titulo: Vivemos uma crise federativa no Brasil?

Ciências Jurídicas

DireitoVI Seminário de Pesquisa da Estácio 234



Curso: Pós-Graduação Lato Sensu - Ciências Jurídicas

Centro Ciências Jurídicas

E-mail para contato: 01 aunerix@yahoo.com.br IES: FAMESC / São Paulo

RESUMO
O projeto visa reestudar o foco real da  aplicabilidade das medidas protetivas da Lei Maria da Penha no âmbito cível sob a ótica da 
constitucionalização do direito penal. Analisar a aplicação das medidas protetivas elencadas na Lei Maria da Penha em ações cautelares de 
natureza cível sem a imposição da existência de instauração de inquérito policial e/ou promoção de ação penal, como requisitos de validade para 
a tutela da mulher, no âmbito familiar, sob a ótica do direito penal mínimo em respeito ao fenômeno da filtragem constitucional dos ramos do 
Direito. A necessidade de se tutelar os direitos da mulher vítima de violência doméstica e familiar sem a imprescindibilidade de atuação do direito 
penal atendendo-se a regras constitucionais. A Lei Maria da Penha trouxe grandes avanços nos mecanismos jurídicos de tutela dos direitos das 
mulheres vitimizadas em ambiente familiar com a criação de medidas protetivas de natureza cível em procedimentos criminais, com a adoção 
pela Autoridade Policial, membro do Ministério Público e/ou pela vítima de ações capazes de aniquilar condutas agressivas praticadas por homem 
no âmbito doméstico. Entretanto, desde a sanção da predita lei, havia entendimento da necessidade de tais tutelas serem efetivadas no âmbito 
criminal, com a adoção de ação penal contra o homem agressor, gerando, por vezes, situações anacrônicas não previstas pelo Legislador. A ótica 
do direito penal mínimo atende a fundamentos constitucionais, tanto em âmbito interno como externo do direito internacional, tendo por 
máxima a mínima intervenção do Estado nas relações sociais, quando outras esferas do direito são capazes de solucionar as situações vividas em  
sociedade, como no caso das mulheres vitimadas por homens em ambiente doméstico e familiar. O Direito Civil possui caminhos que, associados 
à legislação especial, ainda que de conteúdo penal, são capazes de solucionar conflitos sem a necessidade da intervenção do direito repressor, 
atendendo-se a comandos constitucionalmente previstos. Pelas últimas decisões pesquisadas, o intento de prevenção da violência doméstica 
contra a mulher pode ser perseguido com medidas judiciais de natureza não criminal, mesmo porque a resposta penal estatal só é desencadeada 
depois que, concretamente, o ilícito penal é cometido, muitas vezes com consequências irreversíveis, como no caso de homicídio ou de lesões 
corporais graves ou gravíssimas. Franquear a via das ações de natureza cível, com aplicação de medidas protetivas da Lei Maria da Penha, pode 
evitar um mal maior, sem necessidade de posterior intervenção penal nas relações intra familiares. Segundo resultado investigados, as medidas 
protetivas da Lei Maria da Penha, observados os requisitos para concessão de cada uma, podem ser pedidas de forma autônoma para fins de 
cessação ou de acautelamento de violência doméstica contra a mulher, independentemente da existência, presente ou potencial, de processo-
crime ou ação principal contra o suposto agressor. Resultam  as medidas de urgência em natureza de cautelar cível.
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RESUMO
O presente projeto pretende avaliar a possibilidade de qualificação do agente causador do dano moral e sua quantificação no âmbito da internet, 
tendo em vista o anonimato e o grande alcance por ela proporcionados, examinando os artigos da Lei n° 12.965/2014 que tratem do dano moral, 
sob a ótica constitucional e processual civil com enfoque na garantia da indenização pelo dano moral na internet. Como qualificar o agente 
causador e quantificar o dano moral na era da internet, especialmente no que tange à sua indenização? Com a recente aprovação da Lei n° 
12.965/2014 (Marco Civil da Internet), foi garantida a indenização pelo dano moral decorrente da violação da intimidade na internet. Na era da 
informação digital, no entanto, por vezes identificar o agente causador da ofensa torna-se tarefa difícil, exigindo dos operadores do direito um 
maior aprimoramento tecnológico, de modo a quantificar este dano, tendo em vista o amplo alcance da internet, possibilitando a persecução 
processual de sua indenização objeto de estudo do presente projeto será a indenização pelos danos morais no âmbito da internet, especialmente 
a Lei n° 12.965 de 23 de abril de 2014, especificamente seus artigos que tratem do dano moral e sua reparação, quais sejam: art. 7°, inciso I; art. 
9°, § 2°, inciso I; art. 13, § 6°; art. 15, § 4° e arts. 17 a 21. A questão acerca do direito à intimidade e privacidade na internet vem sendo 
amplamente discutido e debatido em tempos atuais, com o fito de proibir e solucionar problemas dela emergido, que invariavelmente vem 
ensejando a aplicação de responsabilização civil como modo de resolução à indisposta ofensa. Em que pese ter sido inculcado a errônea ideia de 
que a internet simboliza um meio anônimo, como “anarquismo virtual”, por meio do qual as pessoas que nela “navegam” são totalmente 
desconhecidas e imaginárias, principalmente de impossível identificação; o direito a estar só, o privilégio e autoconsciência tem sido, 
frequentemente, objeto de violação por meio de várias artimanhas informáticas, passíveis de verificação. Desta forma, realizou-se inicialmente a 
Pesquisa bibliográfica, com leitura e fichamento dos materiais indicados em meios oficiais e a Pesquisa Documental, com leitura e fichamento dos 
materiais indicados em meios oficiais que não tenham recebido tratamento analítico; Muito contribuiu a busca  feita em sites oficiais e de 
conteúdo jurídico na internet. Verifica-se que a concepção de liberdade do ser humano está indiscutivelmente amparada no ordenamento 
jurídico brasileiro, de forma que toda e qualquer violação ao status constitucional da intimidade e privacidade ensejará, de outra parte, 
consequências àquele que aleatoriamente transgredir o conceito.

Autor(es) Lygia Rodrigues de Almeida Marques; Auner Pereira Carneiro*

Palavra(s) Chave(s): dano moral; qualificação

Titulo: A indenização por danos morais na era da internet

Ciências Jurídicas

Pós-Graduação Lato Sensu - Ciências JurídicasVI Seminário de Pesquisa da Estácio 235



Curso: Pós-Graduação Stricto Sensu - Direito

Centro Ciências Jurídicas

E-mail para contato: robsondevargas@hotmail.com IES: FESSC / Santa Catarina

RESUMO
O trabalho se propõe a analisar a morfologia das medidas cautelares pessoais, especialmente as cautelares alternativas previstas nos arts. 319 e 
320 do CPP, com a finalidade de compreender a aplicação prática desse conjunto de medidas pelo Poder Judiciário. O estudo foi delimitado 
considerando um crime em particular – o tráfico de drogas. A metodologia compreendeu a análise quantitativa e qualitativa de acórdãos de 
Habeas Corpus, decorrentes da decretação da prisão preventiva ao paciente preso em flagrante por tráfico de drogas, julgados pelos Tribunais de 
Justiça do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A coleta de dados deu-se através de arquivos disponibilizados pelo endereço eletrônico de 
cada um dos Tribunais, através do link destinado a pesquisa de jurisprudências no período de julgamento compreendido entre 01/01/2012 e 
01/01/2013. As palavras-chave utilizadas na pesquisa foram tráfico de drogas, medidas cautelares e ordem concedida. Foi possível encontrar 42 
acórdãos no TJRS, 21 acórdãos no TJSC e 32 acórdãos no TJPR. – Analisados os critérios e espécies de medidas alternativas aplicadas, constatpu-

 se: TJRS – Entendeu o Tribunal em afastar o periculum libertals quando, na situação concreta, a droga apreendida era de pequena quanldade, o 
agente era primário e possuía bons antecedentes. Reunidas essas circunstâncias, o entendimento foi de que a prisão preventiva, por ser uma 
medida excepcional, poderia ser substituída. Em algumas decisões, a essas três circunstâncias somavam-se mais duas: residência fixa e trabalho 
lícito. Em relação às medidas aplicadas, o repertório de decisões pesquisadas demonstrou que não há uma conformidade na escolha da sua 
espécie e na determinação da quantidade de medidas. Portanto, há casos em que se encontrou a aplicação conjunta das cautelares do dos incisos 
I e IV, em outros dos incisos I e V e, ainda, dos incisos I, II e V, todos do art. 319 do CPP. Muito embora não houvesse alteração nos critérios 
eleitos para autorizar a aplicação de cautelares alternativas, em apenas um único caso foi determinada somente uma medida, a do inciso I do art. 

 319 do CPP.TJSC – Do total de 21 decisões analisadas, entendeu o TJSC por determinar em 20 delas, que o juízo processante se manifestasse 
acerca da imposição de medidas cautelares alternativas. Portanto, o TJSC se absteve de indicar quais medidas deveriam ser aplicadas no caso 
concreto. No concernente aos critérios eleitos para autorizar a aplicação das medidas, aparecem nas decisões a primariedade do acusado, seus 
bons antecedentes, o fato de ter emprego e residência fixa, família constituída, bem como a pequena quantidade e natureza da droga 
apreendida. Na única decisão em que as medidas foram individualizadas, aparecem, conjuntamente, as medidas dos incisos I, IV e V do art. 319 

 do CPP.TJPR – Constatou-se a presença da primariedade, dos bons antecedentes, da residência fixa e do trabalho lícito, como sendo os critérios 
que viabilizaram, no caso concreto, a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar. Já sobre as espécies de medidas cautelares 
aplicadas, há situações em que o TJPR entendeu por determinar ao Juízo processante a escolha dessas medidas. Em um caso apenas, a Corte 
paranaense entendeu pela substituição da preventiva pela combinação das medidas dos incisos I, IV e VIII (fiança), do art. 319 do CPP. Contudo, 
na ampla maioria das decisões emanadas a escolha se deu pela aplicação conjunta das medidas dos incisos I, IV e V do art. 319 do CPP. Conclui-se 
que quando constatados a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa, o trabalho lícito e a pequena quantidade de droga apreendida, 
os Tribunais afastaram o periculum libertatis que poderia ensejar a decretação ou manutenção da prisão preventiva. Por outro lado, ao aplicar 
nestes casos, as medidas cautelares alternativas, a finalidade por essa decretação não se mostrou evidente. Sem essa demonstração, prevalece a 
desvirtuação dos princípios constitucionais penais.
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RESUMO
O presente trabalho aborda questões atuais relacionadas com a função social da propriedade, e analisa a evolução que se deu de forma 
progressiva neste conceito, desde seu status de direito absoluto, até a posição atual, em que o direito de propriedade foi totalmente relativizado, 
e passou a ter como principal requisito o de cumprir a sua função social.   O objetivo principal do trabalho é analisar a evolução histórica do 
direito de propriedade, desde seu status de direito absoluto, até a situação em que a propriedade pode ser perdida quando deixa de cumprir sua 
função social.  O trabalho é desenvolvido inicialmente com a análise da legislação vigente sobre a propriedade, focando em particular na 
elevação  constitucional do direito de propriedade como direito fundamental. Nesta parte do trabalho são discutidos aspectos da legislação 
infraconstitucional que legitimam a intervenção do Poder Público no âmbito do direito da propriedade, especialmente os relacionados com as 
hipóteses de perda do bem, e com as demais sanções impostas ao proprietário de uma unidade infrutífera. Em seguida, aborda-se a conceituação 
do direito de propriedade e se analisa as situações em que ocorre a relativização do direito de possuir um bem. Na terceira parte se apresenta e 
discute-se jurisprudências selecionadas em que os tribunais decidiram pela perda da propriedade. A metodologia adotada é a bibliográfica, e 
toma como base as jurisprudências mais recentes dos tribunais brasileiros, os direcionamentos doutrinários, bem como a legislação vigente. 
Como resultados do estudo, identifica-se no direito da propriedade, aspectos ambientais e seus impactos na sociedade, bem como questões 
econômico-sociais das propriedades com grande extensão de terra que deixaram de cumprir sua função social. Estes resultados são relevantes em 
um país de tamanho continental como o Brasil, onde a questão da reforma agrária e da falta de habitações representam grandes problemas para 
a evolução das políticas públicas.  A conclusão do estudo é a de que a intervenção estatal se faz necessária em casos mais extremos, e que o 
direito de propriedade não é ameaçado pela função social, mas sim incrementado por ela, desde que o proprietário escolha atuar no sentido de 
transformar sua propriedade em gerador de benefícios para toda a coletividade.
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RESUMO
O acesso à Justiça não é uma preocupação recente na história e nem mesmo se restringe ao cenário nacional, mas, hoje, ainda é possível 

 encontrar desafios sobre o tema em diversos países.    A presente pesquisa objelvou analisar o acesso à Juslça no cenário brasileiro e no 
cenário de países membros da União Europeia, a partir da comparação e da interpretação de dados oficiais divulgados pelos dois sistemas, 
destacando o número de demandas que ingressam no Poder Judiciário dos países, o sistema de assistência judiciária gratuita e o sistema recursal. 
 

   A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica e empírica, adotando uma perspectiva comparativa, com abordagem quanti-qualitativa, 
através de um raciocínio dedutivo e dialético entre os dois cenários. Para atingir seu objetivo, já foi selecionada a bibliografia e já foram 
analisados os dados obtidos. Nesse aspecto, merece destaque a barreira que as custas processuais representam para o acesso à Justiça na União 
Europeia, havendo, na maioria dos países, pouco empenho de recursos públicos em relação ao tema. Embora não se possa olvidar que tenha 
ocorrido um considerável crescimento na assistência judiciária gratuita nos últimos anos na Europa, o sistema brasileiro está melhor estruturado e 

 é mais amplo do que na maioria dos países que foram objeto deste estudo, possibilitando um maior ingresso no Poder Judiciário. Por outro lado, 
a taxa de congestionamento do Poder Judiciário brasileiro é muito mais elevada do que a de diversos países europeus, estando mais próxima, 
apenas do Judiciário português. Mais casos são admitidos em todas as instâncias do Poder Judiciário e aguardam, também, mais tempo por uma 
resposta. Todavia, ainda é necessário analisar, na pesquisa, o impacto das reformas processuais ocorridas nos países da União Europeia em 

 relação à variação dos dados oblda e as perspeclvas para os próximos anos, o que já foi feito no cenário brasileiro.   Dessa forma, ao final da 
pesquisa, pretende-se destacar como as alterações processuais adotadas nos últimos anos puderam, em alguma medida, influenciar nos dados 
obtidos oficialmente em cada país, para se concluir quais são as barreiras que ainda permanecem para o acesso à Justiça na atualidade e que 
medidas podem ser adotadas, bem como que instrumentos processuais podem servir de auxílio para aprimorá-lo.
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RESUMO
 Os debates sobre sustentabilidade têm sido frequentes nas três últimas décadas. Questões relacionadas ao tema tem ocupado espaço relevante 
na doutrina nacional e internacional em abordagens interdisciplinares, considerando-se os pilares ecológico, econômico e social. Neste contexto, 

 passou-se a exigir dos atores sociais os chamados comportamentos sustentáveis. Nos úllmos anos, as discussões sobre os direitos dos animais e 
a experimentação constituem pano de fundo desse debate, com impactos diretos nas questões ligadas aos comportamentos de atores sociais em 
relação aos animais não humanos. No Brasil, o resgate de animais mantidos pelo Instituto Royal, como cobaias, para fins de experimentação 
ganhou a opinião pública. O fato trouxe para o centro dos debates as condutas de empresas vinculadas a indústria de cosméticos, uma das que 
mais crescem e faturam anualmente no mundo. O presente trabalho busca investigar se empresas, do ramo de cosméticos, podem ostentar o 
‘título’ de sustentável sem possuir ética animal. Visa, também, demonstrar que sustentabilidade profunda só existe em ruptura com o paradigma 
antropocêntrico e responder duas perguntas:  Os animais são bons ‘modelos’ para espécie humana?; A lei 11.794/08 está em conflito com a Carta 

 Magna de 1988? A metodologia do presente estudo é pautada por esforço de pesquisa, sendo perseguidas contribuições de diversas áreas do 
conhecimento, perpassando a Sociologia e a História, mas com foco especial no Direito e na Filosofia. Neste sentido, esta sendo desenvolvida 
pesquisa bibliográfica, tendo como fontes livros, dissertações, artigos científicos, publicações periódicas, impressos diversos, assinadas por 
autores em âmbito nacional e internacional. Será realizada também pesquisa documental em sítios eletrônicos de organismos e instituições que 

 exerçam alvidades relacionadas aos assuntos objeto de estudo, assim como na legislação brasileira e estrangeira sobre o tema. A pesquisa está 
em andamento, mas até o momento pode-se concluique o debate acerca da utilização de animais é antes uma discussão ética do que técnico-
científica. Os “animais de laboratório”, são sencientes e conscientes, possuem uma experiência subjetiva de ser e estar no mundo, ostentam 
psique, perseguem a própria felicidade, sentem medo, solidão, estresse, dor; possuem vontades. A prática de testes em animais não-humanos, da 

 maneira como é feita hoje, revela as consequências do especismo. Ademais, forçoso é reconhecer que a Lei 11.794/08 (regula a 
instrumentalização dos animais em nome da ciência) esta em desalinho com a Carta Magna de 1988. O Estado de São Paulo, após o episodio do 
Instituto Royal, proibiu os testes em animais. Existe um projeto de lei tramitando que visa abolir os testes de cosméticos em animais no Brasil. 
Partindo da premissa que CRFB/88 veda a crueldade e os maus tratos aos animais, analisando como são feitos os experimentos, pode-se concluir 
que o teste de cosmético configura crueldade e maus-tratos. Empresas, ‘ditas’ sustentáveis, que não levem em consideração o sofrimento animal, 
passando ao largo da ética animal, são verdadeiramente insustentáveis.
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RESUMO
O tema a ser investigado é fruto da observação de agente do campo jurídico brasileiro e pesquisador dos mecanismos de interpretação dos 
conflitos pelos juízos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ao analisar, previamente, a atuação do Estado Juiz, através de pesquisa 
bibliográfica e de campo, buscou-se compreender o aspecto da cultura jurídico brasileira e observou-se que casos análogos recebem dos juízes 
soluções diferentes e particularizadas. A desigualdade jurídica se reproduz na administração de conflitos sociais não só porque se aplicam leis 

 desiguais, mas também porque aplica-se desigualmente a lei, sem que haja uma universalização do comando normalvo.   A sociedade brasileira 
apoderou-se do princípio da igualdade jurídica, que por definição, deveria garantir a todos o acesso universal à justiça e ao direito, tendo em vista 
que os Tribunais têm a função de tornar concretos os direitos civis. Em função disso, o acesso absoluto, uniforme e hábil aos Tribunais e ao direito 

 é a salvaguarda do primeiro conjunto de direitos de cidadania, direitos civis historicamente conquistados. O arlgo 5º da Consltuição da 
Republica de 1988 proclama que todos são iguais perante a lei. Assim, a constituição cidadã evidencia o princípio da igualdade, dando a ele status 
de garantia constitucional.  Entretanto, há uma irrefutável desarmonia existente entre o discurso igualitário do art. 5º da CRFB/88 e as garantias 

 explícitas existentes no nosso ordenamento jurídico posilvo. Na medida em que a sociedade é concebida possuindo segmentos juridicamente 
desiguais, deverá tornar-se lícita a aplicação desigual da lei para que não se cometam injustiças. Como consequência, não ocorre a aplicação 
universal da lei, cuja consequência seria sua socialização igualitária entre as leis, o direito e os Tribunais. Assim, leis, regras e normas são vistas na 
sociedade brasileira como algo extrínseco aos indivíduos que ao invés de os defenderem, os ameaçam, uma vez que sua aplicação depende de 

 interpretação parlcularizada, sendo incertos seus resultados. A condição econômica, social e cultural da parte frente ao processo, tende a 
fundamentar a desigualdade jurídica, por diversas vezes evidente no ordenamento jurídico brasileiro. Essa individualização da igualdade acaba 
por resultar em grave restrição de direitos fundamentais para os que possuem parcos recursos, procriados e tratados pelo sistema jurídico 
brasileiro como hipossuficientes, incapazes de fazer valer seus interesses genuínos no processo, o que tende a justificar interferência ainda maior 
do Estado sobre os direitos da cidadania, compensando as desigualdades “naturais” da sociedade. Diante do exposto, é incontestável que a 
cidadania brasileira afronta o desafio de fazer valer o princípio da igualdade, pelo qual todos devem ser iguais perante a lei e perante os Tribunais, 
sem o que, torna-se infactível a concessão de um mínimo jurídico comum a todos, especialmente no aspecto civil da cidadania.
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RESUMO
O trabalho tem por objetivo analisar o papel do Judiciário na sociedade contemporânea no que concerne às decisões judiciais em mandado de 
injunção. Abordaremos os modelos de Estado, traçando um paralelo com a teoria do Direito adotada, o que permitirá a identificação das 
influências causadas na teoria do processo. Enfrentaremos a questão da judicialização da política e ativismo judicial, bem como o protagonismo 
judicial do Supremo sobre questões políticas e sociais. Observaremos a postura da Corte quanto ao descumprimento do dever constitucional de 
legislar, que impede o exercício de direitos subjetivos constitucionais, analisando a evolução jurisprudencial quanto à natureza da sentença em 
mandado de injunção. Escolhemos o método dialético de confronto doutrinário sobre o tema; assim como, método jurisprudencial e histórico, 
objetivando explicar as razões de cada decisão judicial no contexto de evolução histórica dos modelos de Estado e filosofia constitucional. Já foi 
possível atingir os seguintes resultados: O modelo de Estado Liberal foi produto da luta política da burguesia contra o Estado absolutista; assim, a 
Constituição criou um Governo limitado por direitos fundamentais individuais como barreira às interferências estatais na vida privada, justificando 
uma passividade judicial própria do Positivismo Exegético e o processo como duelo privado. O modelo de Estado Social surgiu da necessidade de 
diminuir a desigualdade gerada pelo capitalismo exacerbado do liberalismo. Nesse caso, a Constituição incorporou valores ligados à solidariedade, 
igualdade material e justiça social, prevendo direitos fundamentais prestacionais, o que justifica o início de uma fase de protagonismo judicial 
próprio do Positivismo Normativo, com vistas à implementação das promessas constitucionais, representando marco de publicização do 
processo. O modelo de Estado Democrático surgiu da constatação da complexidade das relações jurídicas, políticas e sociais, procurando fugir dos 
dois extremos dos modelos anteriores e situar-se no meridiano; assim, a Constituição passa a corporificar a aproximação entre direito, política e 
sociedade, positivando princípios políticos e sociais, e também reconhecendo a existência de princípios implícitos, o que justifica uma atuação 
jurisdicional ativa sob a perspectiva comparticipativa e vinculada a princípios constitucionais, própria de uma filosofia pós-positivista. O processo 
segue essa mesma linha dialética de efetiva participação das partes, cooperação e boa-fé objetiva. A judicialização da política é fenômeno 
mundial inevitável decorrente da juridicização de princípios políticos e morais; já o ativismo judicial diz respeito à postura ativa do Judiciário 
frente aos casos difíceis, que pode ou não ser legitimada por normas constitucionais. O Supremo exerce poder contramajoritário de controle de 
constitucionalidade por ação, e poder representativo de controle de constitucionalidade por omissão, atendendo às demandas sociais e anseios 
políticos que não foram satisfeitos em tempo pelos demais Poderes; é neste segundo aspecto que se enquadra a judicialização da política no 
tocante ao mandado de injunção. A jurisprudência do Supremo inicialmente revelava uma Corte passiva, ainda muito arraigada aos valores da 
ordem ditatorial anterior, consequência da não modificação de sua composição quando da inauguração da atual ordem constitucional. Hoje, 
verifica-se que a Corte está mais afinada com os valores constitucionais, ao permitir que a sentença em mandado de injunção contenha solução 
normativa, conferindo-lhe efetividade. Já podemos concluir que o Brasil é país de modernidade tardia, marcado por profundas desigualdades 
sociais, e configura um Estado Democrático Social, visto que possui características desses dois modelos; sendo que o protagonismo judicial ainda 
se faz necessário e o mandado de injunção é instrumento essencial à implementação de direitos sociais, como expressão da soberania popular e 
democracia substancial.
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RESUMO
O presente trabalho pretende demonstrar a indispensabilidade, dentro do cenário contemporâneo composto pelo saber complexo que integra as 
diversas ciências, do investimento multidisciplinar que deve ser dispensado pelo meio acadêmico, pelo ensino brasileiro e pelo Poder Judiciário 
nacional para focar no ora objeto de pesquisa que se pretende desenvolver, a Mediação Judicial, a ser analisada pelas lentes das Ciências Sociais e 
Humanas, quais sejam, pela Antropologia, Sociologia, pela Psicologia, Serviço Social e, pelo próprio Direito nesta parceria. Seguindo esta linha, a 
pesquisa também anuncia, para melhor aprofundamento do objeto da mesma, que é a mediação no judiciário brasileiro, a aplicação 
interdisciplinar que proporciona a pesquisa qualitativa por meio de práticas, métodos ou procedimentos utilizados, corriqueiramente, pelas 
Ciências Sociais, a Antropologia e Sociologia, métodos tais como a etnografia e, a observação participante, para o interior do procedimento 
híbrido, flexível, oral, que é a Mediação Judicial, o foco principal, eis que como método nem tão mais alternativo perante o Poder judiciário, que 
vem sendo aplicado como meio autocompositivo de solução de conflitos por diversos países, inclusive tendo se originado no sistema jurídico da 
common law norte-americano e inserido no sistema civil romano, que é o modelo do Brasil, demanda análise perfunctória, já que, justamente 
pelas razões expostas, a Mediação não foi construída pela cultura brasileira, ao contrário, foi importada e, engolida sem a preocupação com a 
compreensão dos possíveis fenômenos ou aberrações que poderiam ser gerados como consequência desta implantação judicial brasilera. Nesse 
sentido, tendo em vista as influências culturais que se dão no mundo atual e, a intensa troca do saber humano que se dá em consequência disso 
como dinamismo do conhecimento global contemporâneo, é flagrante e clara a presença da diversidade de princípios, regras, que formam o 
procedimento de mediação e, os contidos nas Ciências Humanas, quais sejam, o Direito e a Psicologia, que já interagem e dialogam, inclusive no 
campo da Psicologia Forense há muito introduzida na prática diária dos Tribunais, bem como os saberes das Ciências Sociais, a Sociologia 
(inclusive jurídica) e a que ora neste trabalho deverá estar mais em voga: os métodos observatórios oriundos da pesquisa qualitativa produzida 
pela Antropologia. Tudo isso, em conclusão, porque quaisquer alterações com o intuito de promoção de aperfeiçoamento institucional do 
judiciário através da instalação ou implantação de novos projetos, metodologias (pesquisa qualitativa) ou procedimentos (no caso, a mediação), 
na via judiciária, devem ser construídos social, política, acadêmica e, sobretudo, cientificamente, ou seja, através da parceria cientifica 
(multidisciplinarmente) e, preferencialmente, por mobilização nacional, que tem sido, de forma brilhante, executada pelo próprio Conselho 
Nacional de Justiça brasileiro, mas também com a cooperação da Pedagogia, em razão de seu importante papel transformador executado pelo 
ensino formal, já que é o agente principal fomentador de reflexão e flexibilidade sobre todas as questões que envolvem a realidade a qual se vive 
e, para sustentação da multidisciplinaridade que, sempre vai ser mais rica e, portanto, sempre terá maiores subsídios e chances de encontrar 
acertos, como real e efetiva tentativa de aperfeiçoamento da democracia, da cidadania e, das soluções para as crises do acesso à justiça e à 
efetividade do processo constitucional como o que se tem proposto, na vanguarda, o próprio Projeto do Novo Código de Processo Civil brasileiro.
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RESUMO
A presente pesquisa tem como objeto a produção de monografias na Faculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
almejando investigar o que a citada instituição de ensino tem produzido como pesquisa científica. O crescimento dos cursos de pós-graduação 
stricto sensu em direito no Brasil é notório, bem como é visível a evolução qualitativa das pesquisas desenvolvidas nessa área. Todavia, quando se 
compara o avanço do Direito com outras áreas das ciências sociais, estas estão muito além. É possível apontar prováveis razões para isso: 
isolamento dos cursos de Direito das demais áreas, escassez de recurso destinado a investimento de pesquisa, conciliação da vida profissional do 
operador de direito com a academia, entre outros. Com efeito, tendo o entendimento de que a graduação é a base para que uma pós-graduação 
stricto sensu jurídica seja realizada, esta pesquisa tem como objetivos: (1) contrastar a análise de monografias com as precauções metodológicas 
de um texto de referência de Luciano Oliveira, o qual oferece parâmetros de análise em pesquisa jurídica; (2) verificar o marco teórico, o método 
de pesquisa, o objeto e, ainda, o excesso ou não do uso do manualismo, ou seja, a reprodução de conceitos de conhecimento comum extraídos 
de manuais. Importante ressaltar que se refere a uma pesquisa ainda embrionária e, por essa razão, possui observações iniciais e não conclusivas, 
a saber: (1) na amostragem de 10 monografias, nenhuma apresentava claramente o marco teórico, (2) o método e objeto foram extraídos de 
maneira dedutiva pela leitura do texto e (3) a reprodução do que Luciano Oliveira chama de manualismo esteve presente em parte considerável 
do montante. Significa que a primeira impressão é de que os pontos salientados pelo citado professor de fato ocorrem no âmbito da pesquisa 
jurídica. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica e empírica com abordagem qualitativa e quantitativa e adota como metodologia a análise de 
monografias apresentadas nos segundo semestre da Faculdade Nacional de Direito e o estudo do texto de Luciano Oliveira de referência no 
assunto. Nesse diapasão, a presente pesquisa pretende produzir uma visão do que a Faculdade Nacional de Direito produziu de pesquisa no 
segundo semestre do ano de 2013 e comparar com estudos sobre pesquisa jurídica já realizadas, de maneira a fomentar o debate na academia e 
contribuir para reflexões dentro da Faculdade.
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RESUMO
A Carta Magna de 1988 veda crueldade e maus tratos aos animais. Entretanto, é necessária uma mudança de cunho interpretativo da 
Constituição, que busque a entender como objetivo estatal o estabelecimento de uma dignidade animal, proibindo qualquer forma de 

 retrocesso.O presente trabalho busca inveslgar se o aprisionamento de animais para exposição em zoológicos esta em desalinho com a 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, indicar a necessidade de debate acadêmico sobre o papel do direito na proteção dos 

 animais e contextualizar a origem dos zoológicos, seus objelvos e contribuição para sociedade à luz da élca animal.Os zoológicos foram criados, 
basicamente, com o propósito de expor animais selvagens e exóticos à sociedade. Estes locais tiveram sucesso pela curiosidade própria do ser 

 humano, tornando-se ponto turíslco de muitas cidades contemporâneas. O primeiro zoológico público foi fundado no século XVIII em Paris, na 
França, o “Jardin des Plants”. Os animais eram oriundos de apreensões em circos e outros eventos que utilizavam animais em shows. Em 1826, foi 
fundado o Zoológico da Sociedade de Londres, por Sir Stamford Raffles e Sir Humphry Davy, com o objetivo de ser uma instituição científica para 
o estudo da zoologia. Porém, com a finalidade de serem obtidos recursos financeiros para a manutenção dos animais, o local tornou-se aberto à 

 visitação pública e começou a exibir os animais e fazer shows para atrair os visitantes. A metodologia do presente estudo é pautada por esforço 
de pesquisa de campo e são perseguidas contribuições de diversas áreas do conhecimento, perpassando a Sociologia e a História, mas com foco 
especial no Direito e na Filosofia. Neste sentido, está sendo desenvolvida pesquisa bibliográfica, tendo como fontes livros, dissertações, artigos 
científicos, publicações periódicas, impressos diversos, assinadas por autores em âmbito nacional e internacional. Será realizada também pesquisa 
documental em sítios eletrônicos de organismos e instituições que exerçam atividades relacionadas aos assuntos objeto de estudo, assim como 

 na legislação brasileira e estrangeira sobre o tema.   O trabalho ainda está em andamento, mas até o momento pode-se concluir que os animais 
perdem a “alma” no zoo. O cativeiro é um fator limitante e leva muitos animais a terem um comportamento diferenciado, até neurótico, sendo 
considerado um comportamento anormal, já que os locais onde permanecem confinados não proporcionam a eles as mesmas condições que seu 
habitat natural, interferindo no seu bem-estar.
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RESUMO
O presente trabalho teve por objetivo analisar e constatar situações didáticas no uso de software de comunicação auditiva- PRODEAF no ensino 
de Língua Portuguesa como meio de facilitar a comunicação entre ouvintes e deficientes auditivos. A pesquisa se deu numa escola pública de Boa 
Vista, numa turma de 9º ano do Ensino Fundamental. Utilizou-se uma abordagem qualitativa, quantos aos objetivos, descritiva, quanto aos 
procedimentos escolheu-se a pesquisa participante. A escolha da população se deu em função de evidenciar um número de alunos deficientes 
auditivos matriculados no ensino fundamental, quanto à amostra aleatória definidas em locus, com 03 alunos do 9º ano. A disciplina escolhida foi 

 Língua Portuguesa, por entender que a comunicação e expressão são elementos primordiais para a inclusão social.Os dados foram coletados por 
meio de observações participantes e análises documentais, como forma de acompanhar o desempenho e o desenvolvimento dos alunos 
deficientes auditivos em classe. No campo de pesquisa observou-se as atividades desenvolvidas pelo professor regente (ministrante da disciplina) 

 e o professor auxiliar (responsável por atender os alunos com deficiência audilva, profissional em LIBRAS- Língua Brasileira de Sinais). Nas 
primeiras observação consttou-se que com a ausência da professora auxiliar em sala, ficou nítido a falta de conhecimento em LIBRAS – Língua 
Brasileira de Sinais por parte do professor regente, causando um distanciamento entre ele e os alunos surdos. Tal fato torna essencial a presença 

 de professor interprete na turma onde haja alunos portadores de necessidades especiais. Ao longo das análises notou-se que o so�ware 
permitiu a comunicação entre as pesquisadoras e a aluna “A” de modo a auxiliá-la na correção ortográfica das palavras escritas, pois, ao 
acompanhar a atividade e constatar os equívocos de escrita buscava-se por meio do software mostrar como realmente deveria ser a palavra, e 

 claro, automalcamente também lhe era mostrado a sua construção em libras. Para a aluna “B”, a qual possui maior lmidez, o so�ware 
possibilitou um maior desembaraço da mesma no decorrer da pesquisa. Percebeu-se que a aluna passou a comunicar-se mais na intenção de 
solucionar as dúvidas que apareciam quanto a orientação para resolução das atividades como também para esclarecer o significado de algumas 

 palavras No que se refere ao aluno “C” o so�ware não obteve grandes avanços, pois, além das suas constantes faltas à escola, havia com 
frequência a recusa do mesmo em manter comunicação para a realização das atividades escolares propostas. Contudo, em alguns momentos o 
software foi utilizado para tentar entender as motivações do aluno em não querer participar da rotina escolar, o que mostrou a usabilidade do 

 so�ware tanto em momentos didálcos quanto sociais. Como resultados parciais, a parlr das constatações realizadas ao longo de um bimestre 
letivo, percebeu-se que o processo de ensino aprendizagem dos alunos portadores de deficiência auditiva requer um trabalho dirigido, planejado, 
contínuo que exige bastante sintonia entre o professor regente e o professor auxiliar no planejamento de suas atividades rotineiras e na condução 

 da classe. Ao ullizar o so�ware de comunicação audilva- PRODEAF com alunos ouvintes e deficientes audilvos, constatou-se que o clima da 
sala de aula, entre alunos e professores, se tornou mais dinâmico, a comunicação se apresentou mais fluente nos trabalhos de grupo, a 
participação dos alunos se tornou mais frequente, além do mais, permitiu o reconhecimento das opiniões dos alunos sobre as temáticas das 
atividades realizadas em classe.
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RESUMO
Em 1996, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarava em estado de emergência a tuberculose no mundo, responsável pela maior causa de 
morte por doenças infecciosas em adultos. Em 2005, a tuberculose foi a 9ª causa de hospitalização e a 4ª causa de mortalidade por doenças 
infecciosas no Brasil. Como a tuberculose é uma doença que expressa forte relação com a pobreza, o espaço urbano nos países historicamente 
periféricos e desiguais, como o Brasil, acaba promovendo as condições necessárias para sua permanência e a alta taxa de incidência. Para 
investigar a relação entre espaço e expressão da tuberculose, essencialmente o espaço urbano, elegeu-se o município do Rio de Janeiro como 
objeto de estudo. Com 6.320.446 habitantes, segundo o senso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) de 2010, o Rio de Janeiro é 
a segunda capital mais importante do país. Sua ocupação desordenada, com crescente processo de favelização em quase todos os bairros da 
cidade, tem propiciado a proliferação da tuberculose e de demais doenças infectocontagiosas. A partir dos dados do Ministério da Saúde / SINAN 
(Sistema de Informação de Agravos de Notificação), este trabalho procura apresentar e analisar as taxas de incidência da tuberculose na cidade do 
Rio de Janeiro, valorizando a perspectiva espacial. Foram analisados dados referentes à raça, situação da doença, óbitos e os casos atrelados ao 
HIV ( sigla em Inglês para o Vírus da Imunodeficiência Humana). As metrópoles atraem para si todas as contradições inerentes à modernização 
constante dos usos do território e como se vê, apesar de toda a evolução das técnicas e as lutas pelo “bem estar”, a tuberculose se mantém com 
altas taxas de incidência. O Brasil no ano de 2012 teve uma taxa de 44,34 casos de tuberculose por cada 100.000 habitantes. Dos 27 estados 
brasileiros, neste mesmo ano de 2012, o Rio de Janeiro está em 2º lugar em números de incidência de 81,66 casos de tuberculose por 100.00 
habitantes. Ao se analisar o município do Rio de Janeiro, vê-se que essa taxa de incidência ainda é maior, passa para 116,42 casos para cada 
100.000 habitantes. Como a tuberculose é uma doença infectocontagiosa, se espalha pela cidade contaminando diferentes classes sociais. As 
análises efetuadas permitiram identificar padrões muito elevados nos números de casos de tuberculose do tipo pulmonar no município do Rio de 
Janeiro. Segundo os dados da secretaria municipal de saúde, somente 30% da população tinha acesso à saúde básica em 2012. Futuramente, 
procurar-se-á mapear as unidades de tratamento da tuberculose no Rio de Janeiro e sobrepor esse mapa ao mapa dos doentes de tuberculose no 
município do Rio de Janeiro. Essa associação poderá revelar a real capacidade instalada para o tratamento e combate da tuberculose no Rio, 
fornecendo dados e informações para o planejamento da saúde pública do município. Com a espacialização das unidades de saúde no tratamento 
da tuberculose, os governantes poderiam planejar melhor, não apenas conhecendo a distância que os pacientes estão das unidades de 
tratamento, mas também os acompanhando mais de perto.
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RESUMO
A dengue é uma doença infecciosa que acomete principalmente populações localizadas em áreas de clima Tropical e Subtropical. O alto índice de 
ocorrência da doença em locais de temperaturas mais elevadas se dá pelo fato do vetor principal do vírus do dengue (Aedes aegypti) não suportar 
temperaturas muito baixas e de altitude elevada. De acordo com Word Health Organization (2009), a doença é causada por um vírus que 
pertence ao gênero Flavivirus, família Flaviviridae, a qual é reconhecido quatro sorotipos (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4). No mundo, são 3,5 
bilhões de pessoas vivendo em países expostos ao vírus do dengue. A transmissão se faz pela picada do mosquito fêmea infectado, no ciclo 
homem-Ae.aegypti-homem. Os primeiros relatos históricos que mencionam a ocorrência do dengue foram na Ilha de Java (1779) e na Filadélfia 
(1880), Estados Unidos. No norte do Brasil surgiu um surto de dengue (sorotipos 1 e 4) em 1982 a 84. Em 1986, ocorreu no Rio de Janeiro uma 
epidemia por sorotipos 1. O dengue é um dos principais problemas de saúde no Brasil, por ter seu comportamento de casos em ascensão, com 
notificação de mortes pela doença, além de representar um comprometimento clínico individual, possui repercussão econômica e social.  Na 
cidade do Rio de Janeiro as condições ambientais são favoráveis para proliferação e disseminação do mosquito Aedes aegypti. O processo de 
urbanização intensivo e a alta densidade demográfica facilita o habitat do mosquito, o que dificulta no combate à doença. De acordo com 
Candido (2011), outros fatores que determinam a disseminação do mosquito podem ser relacionados com a carência no abastecimento de água 
encanada, ocasionando a necessidade das pessoas acondicionarem água em seus domicílios em locais que podem facilitar os criadouros do 
mosquito. Os resíduos inorgânicos também podem facilitar como criadouros dos mosquitos, como: latas, garrafas, pneus, vasilhas etc. Com o 
objetivo de avaliar o fenômeno do aumento de casos com o crescimento urbano, o trabalho visa analisar áreas potenciais para o foco de 
epidemia da dengue em relação às condições ambientais por análise espacial multicritério em áreas geográficas a partir de escala de detecção de 
dados geo-espaciais obtidos. No contexto desse trabalho, realiza-se mapeamento de áreas com incidência de dengue a partir de dados 
secundários pesquisados no Sistema de Informações de Agravos de Notificação - SINAN e estudo ecológico nos bairros do município do Rio de 
Janeiro (RJ), apoiados por procedimentos de Sistema de Informação Geográfica para pesquisa analítica de informações sobre casos da doença. A 
ocorrência de dengue foi correlacionada com variáveis sociais e ambientais utilizando-se a espacialização dos registros de ocorrências e análise 
multicritério por modelos de adequação e álgebra de mapas para avaliar a correlação espacial da dengue com as variáveis escolhidas no âmbito 
local correlacionadas com a doença para avaliação.  O Rio de Janeiro foi um dos Estados com maior índice de dengue. Em 2002 e 2008 houve uma 
epidemia na cidade onde a zona oeste sofreu com as maiores taxas de incidência da doença. Muitos são os bairros da zona oeste que possuem 
precariedade nos serviços de saneamento básico, coleta de lixo e água potável oriunda rede geral de abastecimento. Os dados analisados 
parcialmente mostram que entre os meses de dezembro e maio, são registrados os maiores índices da doença que correspondem aos períodos de 
verão e outono. Considerando que as condições favoráveis para reprodução do mosquito transmissor são a combinação de umidade e calor, 
características do verão, o aumento da doença no começo do outono pode indicar mutações pelo fato dos ovos do mosquito transmissor serem 
de alta resistência, já que podem ser conservados por tempo superior a 12 meses em ambientes secos. Se exposto à água, principalmente por 
chuvas, retornam ao seu ciclo natural, tornando-se mosquito.
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RESUMO
A acelerada degradação da bacia de Jacarepaguá está diretamente relacionada à urbanização da cidade do Rio de Janeiro e, principalmente, à 

 questão da ocupação desordenada das áreas próximas aos cursos dos rios desta bacia. Nesta região, verifica-se essa intensificação da 
urbanização, por vezes desordenada e sem formalização urbanística. A falta de infra-estrutura em redes de esgotamento, transporte e tratamento 
de resíduos urbanos constitui um dos principais fatores para a degradação dos corpos hídricos desta bacia, assim como um planejamento precário 
na ocupação de áreas de baixadas pode potencializar os efeitos das inundações, historicamente frequentes na bacia de Jacarepaguá. 
 

Entendendo a necessidade de alteração deste quadro ambiental degradado, a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro iniciou as obras do projeto 
de macrodrenagem da bacia de Jacarepaguá, que fora concebido em 1996 e agora faz parte das obrigações do Caderno de Encargos das 

 Olimpíadas Rio 2016. Segundo a Rio-Águas (2013), o projeto de macrodrenagem da bacia contempla obras de dragagem dos corpos hídricos para 
retirada do lixo e resíduos acumulados, desassoreando os mesmos e recompondo os seus leitos. A canalização e retificação de quarenta e um 
cursos d’água da bacia, totalizando cerca de 124 Km de extensão, são as principais intervenções deste projeto. Com a proximidade das Olimpíadas 
do Rio 2016, o projeto de macrodrenagem da bacia de Jacarepaguá é uma tarefa essencial a ser cumprida pela Prefeitura da cidade e uma das 

 atribuições da sociedade é acompanhar e fiscalizar a implantação das obras deste projeto. Dentro deste contexto, o objelvo do presente 
trabalho é identificar as obras do projeto de macrodrenagem da bacia de Jacarepaguá, analisando a implementação do mesmo, com enfoque no 

 caso dos rios Cachoeira, Itanhangá, Amendoeira e Muzema. A primeira parte deste trabalho consiste na fundamentação teórica, com a 
abordagem de conceitos importantes para a compreensão da pesquisa. Em seguida, é realizada uma caracterização física e social da área de 
estudo. São utilizados livros e textos indicados pelo professor orientador. Na terceira parte, é feita uma breve abordagem sobre a questão das 
inundações e da concepção do projeto de macrodrenagem da bacia de jacarepaguá, em linhas gerais. Na última parte, são discutidos os 
resultados da pesquisa, fundamentados em visitas a campo. Com a conclusão das obras nos rios Cachoeira, Itanhangá e Amendoeira, observou-se 
o aumento na velocidade de escoamento das águas, segundo o depoimento de moradores do entorno dos rios. As obras se mostraram eficientes 
para reduzir a ocorrência de inundações, uma vez que melhorou o funcionamento dos rios que agora atuam em um nível bem baixo em condições 

 normais, possuindo profundidade e largura suficiente para suportar vazões maiores. Entretanto, as obras de macrodrenagem do rio Muzema 
não foram eficazes no sentido de evitar a ocorrência das inundações na região, assim como a despoluição do rio foi apenas temporária, já que as 
intervenções do projeto não foram acompanhadas de medidas para solucionar o problema da falta de esgotamento sanitário na região. Meses 
após a conclusão das obras, o rio estava completamente assoreado e degradado novamente.

Autor(es) Fabio Tavares Barreiro; Debora Rodrigues Barbosa*

Palavra(s) Chave(s): uso do solo; bacia hidrográfica; jogos olímpicos; degradação ambiental; Jacarepaguá

Titulo: Bacia da Baixada de Jacarepaguá e as obras das olimpíadas de 2016

E-mail para contato: fabrizio.barr@gmail.com IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo geral fazer a classificação do uso e cobertura vegetal e delimitação de faixa marginal na bacia do Canal do 

  Santo Inácio, que banha localidades como Santa Cândida (RJ), São Salvador (RJ) e Vila Ibirapitanga (RJ), no município de Itaguaí (RJ).Para a 
realização do mapeamento do uso e da ocupação do solo da FMP dos rios que compõem a bacia do Santo Inácio, foram feitos estudos cujos 
objetivos específicos eram: identificar e classificar os diferentes usos do solo e cobertura vegetal na bacia hidrográfica; mapear a Faixa Marginal 
de Proteção dos rios inseridos na Bacia Hidrográfica do Canal do Santo Inácio; cruzar os dois mapeamentos realizados e fornecer como resultado 

  a avaliação espacial do uso e ocupação nesse ambiente protegido. Os procedimentos metodológicos desse trabalho foram: levantamento e 
aquisição de materiais e dados, que serviram de suporte para a elaboração do conceitual teórico-científico para a construção da base cartográfica 
onde foram adicionados os planos de informações, faixa marginal e uso de solo; o mapeamento, produção e análise de informações, 

  fundamentais para a idenlficação das classes de solo; as checagens em campo para geração de atualização e relatório final.A bacia do Canal do 
Santo Inácio se estende por uma extensa área, abrangendo diversas localidades do município de Itaguaí (RJ).  O rio principal possui 14km de 
extensão e nasce aos 900m de altitude na Serra do Santo Inácio.  O Canal do Santo Inácio recebe, como contribuinte principal, pela margem 
esquerda, o Rio dos Telles, na Serra da Calçada, à leste da nascente do rio principal. Até chegar ao trecho final do canal, os rios e córregos da bacia 

   passam por localidades como Santa Cândida (RJ), Teixeiras (RJ), São Salvador (RJ) e Chaperó (RJ), no município de Itaguaí (RJ).A Faixa Marginal 
ocupa uma área com cerca de 4,9km2, incorporando diferentes usos do solo. A área florestada, com aproximadamente 1,03km2, representa 
cerca 20% do total da FMP.  Nas áreas mais elevadas, próximas aos picos das serras mencionadas, é onde se encontram a maior parte dos 
remanescentes da vegetação natural, ocorrendo a presença de vegetação em regeneração nos seus diferentes estágios à medida que se desce a 

  serra, ocupando indislntamente áreas originalmente da Floresta. Destaca-se, no entanto, que o entorno das áreas protegidas, há forte pressão 
humana, principalmente, por meio de ocupações desordenadas ou estimuladas pelo capital imobiliário. Há também a pressão por meio da 
expansão de plantação de bananas, para atender ao mercado de frutas local, mesmo com a intensificação da urbanização do centro de Itaguaí e a 
falta de incentivo rural. Apenas a plantação de banana tem se mantido, com a implementação de áreas de cultivo nas encostas das serras locais. 
 

 Ao longo dos cursos d’água, deveriam ser observadas todas as normas de legislações ambientais que regulam as APP, mas na prálca elas têm 
sido simplesmente ignoradas na maioria dos núcleos urbanos, associando-se a graves prejuízos ambientais como a formação de voçorocas, perda 

  de solo, assoreamento e contaminação dos corpos d’água.Foram idenlficadas áreas de pastagem como principal elemento de classificação, 
demonstrando um alto grau de desuso ou uso voltado para pecuária extensiva que ganha espaço das florestas à custa de queimadas. No entanto, 
essas práticas se estendem à quase metade do total da FMP de forma conflitante com a legislação ambiental vigente, já que esta busca a 

   preservação da vegetação no entorno dos cursos e corpos d’água visando a preservação dos mesmos. Do total da vegetação na Faixa Marginal 
do Canal do Santo Inácio, composta pela Mata Atlântica, menos da metade encontra-se em estado original de preservação e o restante em 
estágio de recuperação. Este é um fato que deve ser considerado, no sentido de reduzir os danos causados ao bioma, já que processo de 
ocupação humana, através das atividades rurais e urbanas, ainda está em níveis suportáveis.
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RESUMO
A tribo indígena Tenonde Porã, que está situada no extremo sul de São Paulo, prega sermões que têm girado em torno da escatologia, que 
também está presente nos discursos de muitas religiões. Eles acreditam em vida após a morte e em eventos cataclísmico que traria o “fim do 
mundo”.   O autor Ronaldo Vainfas diz em sua obra “A Heresia dos Índios” que “a influência, direta ou indireta da escatologia cristã parece quase 

 sempre indubitável.” Vainfas de fato acreditava que a questão escatológica do crislanismo estava presente na religião indígena. Ao comparar os 
contos escatológicos da tribo Tenonde Porã e cristão, realmente é possível fazer ligações entre ambas, mesmo que uma grande parte dos 
Tenonde Porã em hipótese alguma possa admitir.   A sabedoria, como é chamada a religião dos Tenonde Porã, esta infestada de objetos 
escatológicos, eles sentem-se assegurado da catástrofe que acreditam que certamente ocorrerá, porque preparam seus espíritos para esse fim, 

  policiando seus senlmentos e seus desejos e observando as ordenanças de Nhanderú Tenonde (o único deus desse grupo guarani).   O Verá 
Tuxu Popiguá (trovão), ex-cacique dessa tribo, em umas visitas aos índios narra uma história que retrata as causas do fim de todas as coisas. 
Segundo esses índios os guarani são o eixo de equilíbrio que mantém a dinâmica do perfeito funcionamento do cosmo. Eles acreditam que a 
conservação de sua cultura é uma questão de sobrevivência ou de continuidade das espécies animais e do gênero humano.   Sendo assim, emana 
do guarani o equilíbrio, e por isso pode haver uma grande preocupação entre esses índios por saber que ao longo de quinhentos e alguns anos, a 
ação dos exploradores de espírito capitalista fez desaparecer o guarani quase de forma total, ameaçando e existência da humanidade, só 
atualmente, nas últimas décadas, o guarani reaparece quase que das cinzas para continuar cumprindo com seu papel de guardião da vida na 

  terra.   Não seria unicamente o orgulho de ser índio que impulsionaria a luta pela sua conservação e sim essa missão, a missão de guardar a 
humanidade do fim do mundo.    Por tanto, pode-se concluir, são duas coisas que poderiam ocasionar o fim da humanidade, a extinção do guarani 
e a perda de sua cultura. Dessa forma, os guarani Tenonde Porã se apresentam como protetores da vida e do equilíbrio. A crença nessa ideia pode 
atribuir um grande sentimento a esses índios de responsabilidade mediante a humanidade. Assim, esta comunicação parte do trabalho de campo 
realizado na tribo, de observações e entrevistas e objetiva investigar a cultura religiosa dos Tenonde Porã.
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RESUMO
A construção do conhecimento constitui possivelmente o maior patrimônio de uma nação; o conhecimento formado nas bases sócio-culturais, 
não apenas identificam o indivíduo, mas igualmente lhe conferem o pertencimento a um grupo social, neste sentido procurou-se desenvolver 
esta pesquisa baseado na visão sociocultural da integração curricular, usou-se como recorte a dimensão indígena, posto haver um projeto de 

 implementação da universidade das culturas indígenas já para 2015 no Brasil. Dentro do estudo das Polílcas Públicas da Educação Escolar 
Indígena, neste momento com foco nos fatores determinantes da organização curricular, que objetivem atender a propostas comuns ao público 

 alvo, sociedade em que a IES está inserida; a construção desta baseada num planejamento organização e trabalho colelvos. À luz da Lei 11.645 
de 2008 que torna obrigatória nas escolas brasileiras de ensino fundamental e médio, públicas ou particulares a temática indígena, apresentou-se 
um problema de construção curricular; como construir um currículo acadêmico que prepare o profissional docente para a realidade indígena, que 
recupere seus valores culturais se de fato não se conhece nem sua densidade demográfica, menos ainda sua diversidade étnico-cultural. 
 

Trabalhar a formação do profissional docente a partir de valores éticos em relação à diversidade étnica no Brasil, atuar com a alteridade entender 
que o “outro” está mormente vinculado ao “nós”, traduz o almejado diálogo acadêmico, torna o desafio, não apenas no tocante às escolas 
indígenas ou quilombolas, mas igualmente na inclusão das disciplinas relacionadas ao tema enormes; a começar pela própria diversidade étnica 

 brasileira.Com base nas pesquisas bibliográficas e acadêmicas sobre a educação, valores étnicos e culturais, patrimônio imaterial e sua relação 
no ambiente acadêmico à luz da dimensão indígena. Além da utilização de fontes bibliográficas, a pesquisa compreende o estudo de campo junto 

 às comunidades indígenas da Capital de São Paulo. Acreita-se que a inveslgação colaborará para o levantamento e diagramação destes 
conhecimentos na forma de manuais, documentos, resgate de histórias orais criando a oportunidade de se compartilhar tal conhecimento; 
formando então a educação integral, pavimentada não na ótica mercantil ou na ideologia de gestores, mas através de uma discussão coletiva que 
envolva toda a sociedade.
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RESUMO
Esse trabalho objetiva apresentar um estudo sobre a formação, a expansão e as alterações observadas na conjuntura do ensino superior privado 
na cidade de Uberlândia/MG, visando compreender as condições de trabalho dos professores atuantes nesse espaço, buscando relatar suas 
experiências de trabalho e luta. Foram realizados dois movimentos. O primeiro objetivou compreender como a instituição universitária foi criada, 
como ela foi concebida no Brasil e qual foi a proposta de seu relacionamento com a sociedade. Metodologicamente, optou-se pela revisão 
bibliográfica e pela pesquisa documental. Aqui, a advertência de Bloch (2001) sobre a obsessão das origens sempre esteve presente. Mais do que 
conhecer a origem da universidade, interessa-nos entender que relação ela manteve com os poderes políticos existentes para que se tornasse um 
reduto de poucas pessoas, de poucos escolhidos. O segundo movimento propôs entender o professor como sujeito histórico na construção dos 
sistemas de ensino superior, sendo necessário também apresentá-lo em sua dimensão histórica. Desde o surgimento das instituições 
universitárias e dos professores que nelas atuavam, vários séculos decorreram. Ao buscar a origem do termo “professor”, identificou-se aqueles 
colaboradores leigos que foram convocados, em alguns momentos de crise, para exercer a atividade docente. A educação, desde sua gênese, teve 
um caráter político. Em alguns momentos da história, nota-se uma maior explicitação desse caráter. Como aponta Minogue (1981), durante 
séculos notou-se que os poderes da Universidade (Studium), da Igreja (Sacerdo ti um) e do Estado (Regnum) atuaram de forma coordenada sobre 
o mundo conhecido.  Visando conhecer a experiência dos sujeitos históricos, foram realizadas entrevistas com professores do ensino superior 
privado, para compreender o cenário de trabalho dos mesmos entre os anos de 1996 e 2006. A escolha por essa metodologia é justificada por 
proporcionar um contato mais amplo e mais profundo com os principais sujeitos desta história que se construiu. Permitiu também a produção de 
novas fontes primárias que possibilitaram a análise desse momento histórico. Busca-se perceber de que forma os professores vivenciaram e 
vivencial a expansão do ensino superior privado, além de investigar as formas de trabalho estabelecidas por esses sujeitos que buscam garantir 
sua sobrevivência, partindo de uma análise das relações de trabalho (des)estruturadas pelo capitalismo nos anos de 1990. Nesse período, diante 
da crise deste sistema econômico, a hegemonia burguesa se refez a partir das ideias e práticas neoliberais. A pretensa contribuição desse trabalho 
é possibilitar um entendimento da situação da expansão do ensino superior privado na cidade de Uberlândia/MG, a partir das relações de 
trabalho de seus docentes, mostrando como o cenário do ensino superior privado foi construído ao longo das últimas décadas. Um parâmetro 
fundamental para o desenvolvimento da pesquisa que agora se apresenta é que, sem um corpo docente, a instituição não pode exercer sua 
função precípua, não pode ter significado social, tampouco ensejar um lugar na sociedade. Esse entendimento de que as instituições não existem 
sem os seus sujeitos parece ter se perdido em tempos de reestruturação capitalista, nos quais os indivíduos são considerados como transitórios 
em quaisquer relações de produção e em quaisquer espaços em que as relações sociais sejam respaldadas pelo processo produtivo e pela 
obtenção do lucro.
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RESUMO
Embora homônimo à linha de pesquisa que o desenvolveu, este artigo não pretende esgotar o longo período estabelecido pela proposta de 

 trabalho que o denomina. Longe de tratar todo o histórico de urbanização da cidade de Cabo Frio desde o século XVII até os dias de hoj esta 
produção pretende apresentar pontualmente reflexões sobre a participação de negros, pescadores, salineiros e indígenas nesse processo, a partir 

 de recortes históricos estabelecidos e aparentemente desconexos. Na construção desse mosaico histórico, pretene-se apresentar algumas peças 
antes do quadro finalmente montado. Nesse sentido, este trabalho deseja apresentar os resultados até agora obtidos, no que tange à 

 parlcipação desses grupos sociais, em dislntos períodos, na construção da história urbana da cidade. Dos indígenas, fcou-se a era pré-cabralina 
para compreender sua influência nos séculos XVI e XVII, especialmente, a partir dos estudos de Ana Maria Kneipp, Carlos Fausto e Márcio 
Werneck da Cunha. Dos pescadores e caiçaras, buscou-se analisar um breve histórico de suas práticas e costumes, focando um estudo regressivo 
do grupo de pescadores do bairro da Gamboa, que remetem ao próprio século XX. Em relação aos negros, encontrou-se, na pesquisa apurada das 
atas da Câmara Municipal da cidade do século XIX, valiosos elementos de compreensão não apenas do tráfico, mas da própria sociedade 
escravocrata do período, com o auxílio ainda de estudos como os de Nilma Aciolli. Finalmente, no que tange aos salineiros, analisou-se a dupla 
participação do setor na história regional: os salineiros propriamente ditos, proprietários de salinas, com suas influências na construção urbana da 
cidade desde o século XIX; e, de outro lado, os trabalhadores de salinas e suas demandas sociais no limiar do século XX, especialmente mediante 

 os arquivos da Álcalis – Companhia Nacional de Sal. Abrindo os trabalhos com uma abordagem geral acerca dos conceitos de história regional e 
história urbana, serão dedicadas a diferentes metodologias ao longo do exposto, focando, especialmente, as pesquisas documental, bibliográfica, 

 oral e fotográfica, no que tange aos grupos sociais estudados. Como objelvo, eseja-se apresentar o entrelaçamento dos quatro grupos em 
questão para uma visualização mais apurada do contexto econômico e social da região, ao longo dos séculos em questão, que permitiram, 
conjuntamente, a construção de uma urbanidade exógena, segmentada e que, em seus traços, apresenta as demandas sociais até hoje em 
questão na localidade.
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RESUMO
Esse trabalho analisa o processo de imigração e integração dos druzos em Belo Horizonte com o objetivo de contribuir para as reflexões relativas 
à trajetória de tais sujeitos no cenário brasileiro, uma vez que essa temática é muito pouco explorada por historiadores. Procurou-se 
compreender as motivações que levaram ao surgimento do Lar Beneficente Druzo Brasileiro (LBDB) nos anos 1980, a partir dos aspectos histórico-
culturais que contribuíram para a construção da identidade desse grupo, da análise de seu processo de imigração e integração à sociedade 
belorizontina, tal como da como da conjuntura política, econômica e social no cenário brasileiro e em Belo Horizonte nos anos 1980. Sua 
fundamentação se deu através de uma pesquisa documental e da realização de entrevistas entre os integrantes do LBDB no período junho à 
dezembro de 2013, conforme o referencial metodológico de Alberti (1990), a qual expõe em seu trabalho um visão sistemática desse ofício, 
demonstrando a importância do planejamento para execução e transcrição das entrevistas. A partir de uma abordagem analítica, defendida por 
Bloch (2001), procurou-se dialogar tais informações com a bibliografia relacionada ao assunto, em especial os conceitos de pluralismo cultural de 
Seyferth (2011), pelo qual foi possível analisar o processo de reconstrução cultural dos fundadores do LBDB na sociedade receptora; o conceito de 
memória elaborado por Nora (1993), fundamental para a compreensão das relações que tais sujeitos possuíam com uma memória coletiva, a qual 
se apresentava como um dos elementos norteadores de sua identidade; e o de fenômeno associativo de Barreiros (2010), significativo para 
análise do processo de construção do LBDB e das relação entre seus integrantes. A trajetória dessa pesquisa perpassou pelo estudo dos costumes 
e valores comuns aos druzos; pela análise dos desdobramentos que a imigração realizada entre os anos de 1940 e 1980, ao Brasil, ocasionou nos 
modos de vida de tais sujeitos; de suas condições políticas, sociais e econômicas nos anos de 1980. Com isso, compreendeu-se que a construção 
do LBDB está permeada por diversas motivações, tendo em mente que diversos fatores que teriam corroborado para o seu surgimento. A crise 
econômica dos anos 1980 e o processo de redemocratização teria tornado o cenário brasileiro propício a emergência de instituições do Terceiro 
Setor, tendo em vista a estratificação social a qual era marcada por um distanciamento cada vez maior entre as camadas sociais aumentando o 
precipício que separa ricos e pobres e impedindo que os últimos compartilhassem das mesmas condições de vida que os primeiros; o aumento do 
desemprego e o declínio de práticas opressivas pela ditadura civil-militar. A Guerra Civil Libanesa (1975 – 1990) teria contribuído 
demograficamente e com o fortalecimento das ligações com a sociedade de origem através da intensificação das levas imigratórias. Compreende-
se também a partir dos discursos analisados que a instituição teria se emergido a partir da necessidade de mediar e em certa medida resistir, ao 
desarraigamento cultural da sociedade de origem, sendo concebida como um lugar de preservação de uma memória e de sua transmissão as 
gerações posteriores. Através dessa pesquisa foi possível a importância da memória para a construção e a preservação da identidade dessa 
comunidade, tal como a transformação do sentimento de identificação a ela por seus integrantes ao longo das gerações. Esses imigrantes druzos, 
ao chegarem no Brasil e mais especificamente na Região Metropolitana de Belo Horizonte tiveram seus valores e costumes transformados. Nos 
anos 1980 a identidade dessa comunidade já não era mais fundamentada em elementos como a religião e o casamento, mas em uma memória 
marcada pela valorização de elementos como a língua árabe, a história da terra pátria e dos druzos, símbolos do cotidiano na sociedade de 
origem, os quais eram compreendidos por essa comunidade como essenciais ao sentimento de coletividade.
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RESUMO
As composições de Noel de Medeiros Rosa (1910-1930) contêm forte poder de comunicação, por difundir, por meio de uma manifestação 
artística, uma ampla dimensão da realidade social e política de sua época. Em seus curtos anos de vida, encontrou tempo para amores inusitados, 
para a irreverência, a boemia, o humor e a crítica social. Incorporou em suas canções o sensual, o machista, o malandro, o desonesto, o crítico, o 
anárquico e, sobretudo, o apaixonado. Com coerência e simplicidade se permitiu “filosofar” sobre o sentido dos prosaicos assuntos cotidianos, 
especificamente de personagens urbanos dos anos trinta, fazendo deles objetos de sua criatividade temático-musical. Pontificou em todos os 
gêneros musicais de seu tempo, da embolada ao foxtrote, passando pelo samba, valsa, marcha, choro, samba-canção e até mesmo a 

 rumba.Como uma espécie de flâneur a percorrer todos os cantos da cidade, espiando, farejando, ouvindo, intuindo e conjeturando, Noel Rosa 
descreveu a simplicidade dos morros e dos chalés; captou as pulsações das vielas, dos cabarés da Lapa, dos prostíbulos do Mangue, do submundo 
do jogo, da trapaça, do ócio e da miséria; o movimento da vida das ruas e dos botequins, locais onde circulava uma grande parcela da população 
pobre urbana que se encontrava à margem dos projetos modernizadores e “civilizadores” da república. É importante ressaltar que o diferencial 
do compositor é essa visão caleidoscópica de conceber a cidade, de representá-la em imagens simultâneas experienciadas, vividas, vistas no 
tempo e no espaço em seus movimentos do olhar. Foi dessa forma que Noel evidenciou as mazelas sociais da vida de personagens como o 
leiteiro, o baleiro, o carteiro, o jornaleiro, o motorneiro, o condutor, o passageiro, o prestamista, entre outros, que, de certa forma, podem ter 
representado situações bastante pertinentes àquele momento: a vulnerabilidade existente na relação entre as esferas pública e privada no Brasil. 
Sua obra poético-musical revelou-se como riquíssima fonte documental de diálogos dos dramas e dos conflitos ocorridos após a Revolução de 
1930; época em que se inicia o longo e tenso processo de (re) construção do espaço público do país, quando “inúmeros projetos e propostas 
estavam sendo postos em pauta” e a “sociedade se mobilizou intensamente em torno deles”, em busca de integração social e política (CAPELATO, 

 2003, p.112. Nesse senldo, esse trabalho propõe o exame cuidadoso, por meio das canções de Noel Rosa, dos conflitos polílco-sociais desse 
 período republicano como, por exemplo, o tenso e longo embate entre as esferas pública e privada no Brasil pós-30. As canções escolhidas para 

serem analisadas são aquelas que fazem referências a elementos do cotidiano dos diversos grupos e setores que compõem a sociedade carioca 
dos anos trinta, o que possibilita a articulação entre o “texto” musical e o “contexto” histórico contemporâneo à canção noelina. Portanto, o 

 espaço geográfico privilegiado é a cidade do Rio de Janeiro, então capital do país e principal difusora da construção da cultura nacional. A 
importância de investigar e de interpretar a obra musical de Noel Rosa está na significância deste período, tanto pelas transformações sociais e 
políticas nele contidas, quanto pelo que ele deixou como legado para o Brasil se consolidar como Nação. Ademais, as canções de Noel oferecem a 
possibilidade de o historiador agenciar os fatos do passado em sucessão e oferecer-lhes um sentido e de compreender os impasses da 

 modernidade sem, contudo, perder o senldo lúdico inscrito nas entrelinhas de seus versos. A obra noelina já foi tema de vários trabalhos e 
publicações e não se pretende repisar fatos e argumentos que já se encontram ao alcance de todos. Contudo, a proposta deste estudo pode 
apresentar aspectos interessantes se ela for abordada pelo viés da multiplicidade e da simultaneidade das experiências nela narrada. A impressão 
que se tem é de que Noel saiu do discurso homogêneo e optou pelo heterogêneo, seja nas formas múltiplas de representar o cotidiano, de 
conceber a vida privada, modernidade, concepção de sociedade ou momento político; seja pelas manifestações de poder e toda uma gama de 
percepções do mundo. Dessa forma, ao sair do lugar comum e dicotômico, características de compositores de sua época, a heterogeneidade 
composicional de Noel viabiliza um entrecruzamento entre história, cultura política, modernidade e canção.
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RESUMO
Após dois séculos da independência do Brasil, muitos ainda são os efeitos do processo colonial em relação à constituição da nossa identidade, 
principalmente quando observa-se as injustiças sociais cometidas contra as comunidades indígenas e africanas dentro da orientação de um 
“discurso nacional”. Por sua vez, o ato de orientar o discurso, como afirma Koch (1987), constitui o ato linguístico fundamental, “pois a todo e 
qualquer discurso subjaz uma ideologia”. No Brasil, o sistema escravagista, ao ocasionar a entrada de mais de 3,5 milhões de homens e mulheres 
oriundos do continente africano no nosso território, representou um processo “degradante”, cujos efeitos pode-se perceber não apenas na esfera
 social, mas também ideológica e linguística. Essa "degradação" está representada, sobretudo, na definição de violência racial e sua 
conceitualização.O objetivo, deste trabalho, portanto, foi analisar a conceitualização da violência, em sociedades quilombolas cearenses, 
comparando esses dados com os resultados obtidos pelo Grupo de Pesquisa Gelp-Colin sobre violência urbana no Ceará (UFC-UECE). Quis-se 
observar se esse termo ainda está atrelado à questão de violência racial forjada no seio do processo colonial. Quanto à violência, o problema da 
sua definição está no fato de a conceituação ser quase sempre orientada pelo julgamento social, criando uma diversidade de conceitos e uma 
formulação não consensual. Essa questão remete, assim, diretamente ao processo de interação social que se caracteriza, essencialmente, pela 
argumentatividade, possível, como menciona Koch (1987), por intermédio da língua e por meio do discurso - ação verbal dotada de 
intencionalidade - que influi sobre o comportamento do outro, pois, como indivíduo dotado de razão e vontade, o homem está constantemente 
avaliando, julgando, criticando, formando juízos de valor. Como referencial teórico, seguiu-se os postulados de Lakoff (1987), Imbush (2003), 
Smith e Medin (1981). O método adotado na investigação foi o hipotético-dedutivo, com a identificação dos problemas e experimentação dos 
dados obtidos. Constituiram o corpus bibliográfico desta pesquisa não apenas a literatura relativa à categorização dos tipos de violência e as 
relações com as teorias pós-coloniais, mas também o material produzido pelo Grupo de Pesquisas sobre Violência Urbana da Universidade Federal
 do Ceará, Universidade Estadual do Ceará e Universidade Estácio de Sá que enfoca aspectos pertinentes aos tópicos litigantes da pesquisa e 
fornece importantes parâmetros para comparação. Chegou-se aos resultados preliminares de que homens e mulheres quilombolas cearenses 
conceitualizam e categorizam a violência de forma diferenciada dos outros cearenses, de acordo com suas experiências de vida e de seus 
processos de formação histórica das respectivas comunidades.
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RESUMO
Observa-se nas aulas de Língua Portuguesa a dificuldade que o discente apresenta na compreensão da lógica das Orações Coordenadas e 
Subordinadas e de suas conjunções, orações e conectivos estes que, se bem empregados, visam à coesão, coerência e argumentação dos textos. 
 

Com base nas teorias linguísticas, gramaticais e argumentativas, iniciou-se uma investigação das necessidades de compreensão dos alunos a partir 
de sua produção escrita. Posteriormente, com o propósito de fazer o aluno entender o processo de construção das orações dos períodos 
compostos e sua lógica argumentativa, levou-se o aluno a reconstruir alternadamente as orações subordinadas adverbiais e coordenadas 
sindéticas, orientando-lhe na compreensão argumentativa e em sua capacidade de convencimento e de persuasão por intermédio do raciocínio 
lógico. Através da desconstrução e descontextualização dos períodos, guiou-se o discente na apreensão dos pares semânticos, em sua aplicação e 
efeito de sentido em cada oração. Como exemplo, toma-se aqui a Coordenada Sindética Explicativa X a Subordinada Adverbial Causal e sua 
relação direta com o efeito de sentido e direção argumentativa. As Adverbiais Causais são produzidas pelas conjunções como, porque, já que e 
indicam o que causou a ação apresentada na oração principal. Já as Coordenadas Explicativas introduzem as conjunções pois, que, porque e dão 
ideia de justificativa, atenuando a ordem ou conselho da oração principal. Desta forma, os discentes compreenderam, por exemplo, que em: 
“Abram o guarda-chuva, pois vai começar a chover”(1) a oração pode ser reconstruída como: “Todos ficaram molhados com a chuva, porque não 
abriram o guarda-chuva quando adverti” (2). Os alunos notaram que na oração 1 não cabem outros conectivos, senão os indicados pela 
Coordenada Explicativa, bem como não é possível usar outras conjunções na 2, que não sejam as indicadas pela Adverbial Causal, porque não 
dariam o efeito esperado. Já no exemplo: “Todos ficaram molhados com a chuva, pois não abriram o guarda-chuva” – os alunos aprenderam que 
a conjunção correta é porque, indicando a causa da constatação da oração principal, e não o conectivo pois que explica e atenua a oração 

  principal. Deste modo, o discente pôde entender a necessidade de se estudar os períodos compostos e de empregar a orientação 
argumentativa e efeitos de sentido como aliados no raciocínio lógico e na construção dos períodos para melhor expressar suas ideias, 
reconhecendo, inclusive, as mudanças substanciais com relação aos tempos verbais, suavização semântica e complementação do discurso. 
  

Constatou-se, ao término desse trabalho, considerável melhora tanto no nível de assimilação dos alunos no uso correto dos conectivos adverbiais 
em relação ao efeito de sentido e à argumentação, quanto na compreensão lógica empregada na construção e reconstrução de períodos 
compostos.
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RESUMO
O presente trabalho, vincula-se à pesquisa em andamento, realizada na Universidade Estácio de Sá, com o apoio da Diretoria de Pesquisa desta 
instituição de ensino. Sendo um desenvolvimento do trabalho realizado ao longo do ano de 2013, cujo objetivo fora investigar as narrativas 
brasileiras vencedoras do Prêmio Jabuti (prêmio de grande visibilidade editorial e acadêmica), nas edições de 2006 a 2010, a reflexão que 
propomos, entre outros procedimentos, retomará, num eixo comparatista preliminar algumas considerações resultantes do projeto outrora 

 desenvolvido com o �tulo“ Criação, crílca  e premiação: estudo  de romances  vencedores  do Prêmio Jabul (2006-2010)”, no ano de 2013.  A 
proposta de estudo da  literatura brasileira contemporânea apresentada à Universidade Estácio de Sá, no de 2013, de per si, já pressupunha a 
realização de um estudo sobre o decênio 2001-2010 em duas grandes etapas: a primeira  concluída no mês de dezembro deste mesmo ano, e a  

 segunda, atualmente, em   andamento.   No que tange às especificidades da pesquisa atual e do trabalho a ser apresentado no VI Seminário de 
Pesquisa da Estácio E II Jornada de Iniciação Científica da UNESA, pretende-se investigar romances publicados no quinquênio 2001-2005 e que 
foram vencedores do Prêmio Jabuti.  Como metodologia de análise, será feito, num primeiro momento, a apresentação de tendências e/ou 
procedimentos estéticos observados nas referidas obras. Em seguida, far-se-á um estudo comparado entre os resultados obtidos  na primeira 

 etapa da pesquisa e  os que se apresentam, na presente fase de inveslgação, como “resultados parciais”.   No desenvolvimento da primeira fase 
desta pesquisa, observou-se que a narrativa brasileira contemporânea trazia explícitas e/ou implícitas tendências muito particulares que 
possibilitavam a sua análise a partir do estabelecimento de três eixos principais: a tendência memorialista, a consciência formal (a forma 
narrativa) e o  conceito de literatura. A pesquisa atual também se inscreve nesse mesmo instrumental de investigação.  Contudo, acrescenta a ele 
novos resultados. Tais como  um “neo-esteticismo” e o “universo” psicológico expresso pelos seres que protagonizam as narrativas selecionadas 
e/ou é  sugerido pela atmosfera do ambiente em que habitam. Ressalta-se que tanto a vertente esteticista quanto a abordagem psicológica de 
leitura e análise de tais narrativas  constituem resultados parciais desta pesquisa, a partir dos quais esboçaremos um olhar crítico sobre a 
produção literária brasileira contemporânea.
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RESUMO
O estudo da argumentação jurídica é muito relevante para o profissional do Direito. A simples explanação teórica dos fatos, por si só, não é 
suficiente para um bom desenvolvimento dos textos jurídicos. Esses textos (decisões, petições, defesas, etc.) não são construídos somente com 
base na análise fática da situação, mas, também, são levados em consideração outros elementos, tais como os documentos, as leis, as doutrinas, 
a jurisprudência e as provas orais colhidas em audiências, se houver. Considerados os elementos que comprovam o caso concreto, é importante 
observar a construção argumentativa do texto jurídico, a fim de que ele se faça persuasivo e compreensível. A dissertação trata da 
Argumentatividade de votos de acórdãos do Direito Tributário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS). O objetivo principal é 
avaliar a argumentatividade de 10 (dez) fragmentos de votos de acórdãos de direito tributário. Os objetivos específicos são dois: (a) descrever os 
elementos da relação triangular da argumentação e (b) analisar as articulações lógicas constituintes dos fragmentos dos votos que se inscrevem 
num modo de encadeamento geral de causalidade. O estudo consiste em uma análise discursiva que foca a organização da lógica argumentativa, 
considerando os modos de encadeamento. A fundamentação teórica procede de Mikhail Bakhtin para o estudo do gênero e de Patrick 
Charaudeau para o estudo da argumentatividade. A análise dos fragmentos dos votos comprova a presença dos elementos de base da relação 
argumentativa, bem como um bom encadeamento dos elementos constituintes da lógica argumentativa. A leitura atenta dos textos que 
compõem o corpus revela, no entanto, que a complexidade ou prolixidade da escrita pode interferir na compreensão textual. No que se refere ao 
objetivo principal do estudo, que é avaliar a argumentatividade de fragmentos de votos, pode-se concluir que os fragmentos dos votos analisados 
são constituídos de diversas articulações lógicas. Porém, nem sempre essas articulações tornam o texto suficientemente compreensível e 
esclarecedor às pessoas interessadas, embora o sujeito argumentante sempre coloque sua posição em relação à decisão que analisa e julga. 
Constata-se que as estratégias de organização do texto, por si sós, nem sempre são persuasivas e convincentes para as pessoas que leem o texto. 
Isso porque a argumentação depende de vários fatores, tanto das relações de sentido das asserções, quanto das condições lógicas que 
caracterizam a relação entre elas, em suma, do escopo do valor da verdade da Proposta em seu todo. Os resultados apontam para a adequação 
de articulações lógicas do modo de encadeamento geral de causalidade, processada pelo uso de conjunções e outros operadores argumentativos. 
Além disso, em todos os fragmentos aparecem os elementos da relação triangular da argumentação, isto é, o sujeito argumentante, a proposta 
sobre o mundo e o sujeito alvo. O sujeito argumentante, um dos elementos da relação triangular, está sempre presente nos fragmentos dos 
textos, tendo em vista que menciona sua posição em relação à decisão que analisa e julga. Interessante é que o sujeito argumentante, em todos 
os fragmentos dos votos, refere sua posição de forma implícita, impessoal ou indeterminada, apresentando o motivo pelo qual está decidindo o 
processo daquele modo. O modo de organização da lógica argumentativa, em razão das articulações lógicas adequadas e dos operadores 
argumentativos utilizados, dá conta da função da especificidade da escrita dos votos. Logo, não são textos complexos do ponto de vista pela 
lógica argumentativa. Entretanto, a prolixidade da linguagem muitas vezes gera dificuldade de interpretação por parte do leitor. Por fim, salienta-
se que esses textos são decisões do judiciário, envolvendo partes que necessitam que a solução do processo seja demonstrada por meio de uma 
linguagem descomplicada e esclarecedora para a situação em litígio.
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RESUMO
Esta tese é uma pesquisa de natureza qualitativa exploratória e buscou analisar as políticas públicas do livro didático para a educação básica no 
Brasil, na percepção do professor do ensino médio e o processo de (des)qualificação do trabalho docente. Identificou a percepção que os 
docentes têm das políticas públicas do livro didático, examinando o nível de participação dos docentes no processo de escolha dos livros didáticos 

 no Programa Nacional do Livro Didálco.Os dados foram gerados por meio da aplicação de um queslonário semiestruturado a professores que 
atuam no ensino médio na rede pública do Distrito Federal. Os questionários foram analisados com base na “Análise Fenomenológica” de Husserl 
(2000), que busca estabelecer por meio das diversas visões dos pesquisados uma visão mais ampla sobre o fenômeno estudado. Após a análise 
dos dados, percebe-se que no discurso dos professores consultados o livro didático é visto como um recurso imprescindível no processo de 

 ensino e aprendizagem. Os pesquisados consideram que o Programa Nacional do Livro Didálco é uma polílca pública relevante para a melhoria 
da qualidade da educação brasileira, pela sua abrangência e distribuição. No entanto, avaliam como pouca a participação do docente de educação 
básica no processo de seleção dos compêndios. Essa participação mínima do professor caracteriza um desprestígio do profissional no exercício de 
suas funções, desqualificando-o profissionalmente. O Programa atende à demanda com relação ao quantitativo, mas precisa melhorar quanto ao 
monitoramento e à avaliação. É recomendável para a melhoria do Programa que o Estado invista numa maior participação do docente da 
educação básica, descentralizando as ações, promovendo cursos de capacitação e criando espaços de reflexão sobre o livro didático que reúnam 
professores da educação básica e pesquisadores. O monitoramento e a avaliação de uma política pública possibilitam aos gestores aperfeiçoar as 
estratégias e otimizar o atendimento da população de forma mais adequada e com maior eficiência. A qualidade da Educação Brasileira passa, 
sobretudo, por Políticas Públicas bem formuladas e que valorizem os profissionais de educação.
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RESUMO
Esta pesquisa é um dos primeiros resultados do estudo que vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa e Produtividade - 2014, formado por 
alunos e professora do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Estácio de Sá - RJ. O foco central dos estudos, neste grupo, são as 
relações entre a matemática escolar e a matemática acadêmica que levam ao fracasso na aprendizagem dos conceitos matemáticos pelos 
estudantes bem como o medo, que os aterroriza, por esta ciência. A primeira etapa desta pesquisa, se concretiza no trabalho de final de curso de 
um dos seus participantes e tem como foco identificar a relação entre os saberes de matemática dos professores e os saberes escolares dos 
alunos da escola básica, em matemática, refletidos no baixo desempenho, insegurança e medo provocados por essa disciplina. A partir da análise 
dos resultados da prova escrita do concurso para professores de matemática do município do Rio de janeiro em 2012, foi possível identificar as 
discrepância entre os resultados obtidos pelos professores na etapa objetiva, que se caracterizava por questões objetivas e com foco em 
resolução de procedimentos de cálculo, e a etapa discursiva, que envolvia duas questões voltadas para conhecimentos conceituais e 
metodológicos da matemática e do seu ensino. O que mais chama a atenção nesse levantamento é o baixo desempenho apresentado pela 
maioria dos candidatos nesta etapa discursiva da prova. Por outro lado, na etapa objetiva, esses mesmos professores mostram um bom domínio 
dos procedimentos de cálculo exigidos nessas mesmas questões. Estes resultados evidenciam fragilidades dos professores em relação à 
transposição da matemática como ciência para a matemática escolarizada o que nos leva a crer que esse processo se intensifica na formação 
acadêmica desse professor nos cursos de licenciatura em Matemática. É possível verificar nas Diretrizes Curriculares desses cursos, que as 
disciplinas voltadas para a valorização do cálculo e seus procedimentos recebem grande ênfase em número de disciplinas e respectiva carga 
horária, ao passo, que aquelas voltadas para a discussão conceitual e metodológica da matemática apresentam-se em nítida dsvantagem em 
relação às primeiras. Os resultados dos professores, na prova para docente de matemática do município do Rio de Janeiro, corroboram com esta 
indicação à medida que há coerência entre a ênfase que é dada à matemática na sua formação acadêmica e o bom desempenho dos professores 
na prova. Assim, se o fracasso dos professores está evidenciado na matemática escolar e seu ensino, como mostra o levantamento deste estudo, 
é possível conferir uma relação sustentável entre esse desconhecimento do professor e o fracasso escolar dos estudantes da escola básica que é 
mostrado nos resultados das avaliações nacionais, de larga escala, e avaliações internacionais. Estas considerações resultantes do estudo 
apresentado contribuem, num contexto mais amplo, para elucidar as questões que constituem o foco de estudo do grupo de pesquisa e 
produtividade - 2014 do curso de matemática.
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RESUMO
Percebeu-se que cada vez mais a Estatística é incluída no cotidiano e nos diversos meios de comunicação. Encontra-se informações de toda 
natureza apresentadas por meio de gráficos e tabelas, com o propósito de facilitar a compreensão do leitor ou do interlocutor. A necessidade de 
o público saber trabalhar com grande quantidade de informações é cada vez mais urgente, mas o INAF - 2002 (indicador Nacional de Alfabetismo 
Funcional) aponta a pouca intimidade da população brasileira com a leitura de gráficos e tabelas frequentes na mídia. Esta pesquisa teve por 
objetivo verificar os conceitos estatísticos necessários para um bom desempenho nos sistemas de avaliação do Ensino Médio e investigar se o 
desenvolvimento do pensamento estatístico favorece tal desempenho. Neste texto, antes da busca das respostas, apresentou-se a definição de 
pensamento estatístico proposto por Gal (2002) e Wild e Pfannkuch (1999) e os níveis de alfabetização estatística apresentados por Shamos 
(1995), que embasaram esta pesquisa. Em seguida, analisou-se os documentos oficiais (PCNEM, PNLEM, PCN+ e Orientações Curriculares do 
Ensino Médio) e verificou-se que suas recomendações favorecem o desenvolvimento do pensamento estatístico. Depois, analisou-se, segundo a 
Organização Praxeológica de Chevallard (1999), duas coleções de livros didáticos e três exames oficiais, de modo a identificar as tarefas, as 
técnicas e o discurso teórico-tecnológico por eles privilegiados. Com esta análise pode-se inferir que os livros didáticos não seguem as orientações 
dos documentos oficiais, além disso, não exploram situações que envolvam a coleta, a organização e a análise dos dados e permitem desenvolver 
habilidades propícias à alfabetização estatística no nível cultural, enquanto para um bom desempenho nos exames oficiais são necessárias 
habilidades propícias à alfabetização estatística no nível funcional. Segundo os resultados apontados neste trabalho, levou a concluir que o 
trabalho insuficiente com os conceitos estatísticos nos livros didáticos, desde o Ensino Fundamental talvez seja o principal motivo do baixo 
rendimento nos exames oficiais. Acredita-se que o desenvolvimento do pensamento estatístico, desde as primeiras séries da Educação Básica, 
possa contribuir para um bom desempenho nos exames oficiais do Ensino Médio, mas acredita-se, também, que a formação do pensamento 
estatístico seja fundamental para aprendizagem estatística, assim como um caminho possível que venha a minimizar esse problema.
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RESUMO
Essa pesquisa foi realizada pela pesquisadora  durante o Mestrado  defendido no ano de 2005, pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
teve o objetivo de apresentar uma sequência de atividades para o trabalho pedagógico, tendo como fio condutor a história da matemática, 
buscando a origem do conceito de Logaritmos, e a relação da Matemática com a Música, com o objetivo de compreender  qual o potencial que 
uma atividade sob uma perspectiva histórica poderia ter no que diz respeito ao processo de ensino aprendizagem. Para atingir esse objetivo, foi 
realizada uma pesquisa sobre as potencialidades pedagógicas do uso da história da Matemática, assim como uma pesquisa histórica sobre os 
logaritmos e a relação entre a Matemática e a Música. Como metodologia realizou-se a aplicação de uma sequência de atividades pertinentes ao 
tema, embora tenha sido realizada uma pesquisa histórica, o objetivo era pedagógico, uma vez que utilizou-se uma sequência de atividades. 
Durante a pesquisa, acreditava-se que os alunos teriam algumas dificuldades durante a resolução das questões. Tais dificuldades foram 
levantadas a partir da prática docente e a partir das dificuldades que a pesquisadora teve ao estudar a história do logaritmos, numa tentativa de 
mostrar sua relevância histórica e a relação da Matemática com a Música, buscando relatar a descoberta dessa relação, assim como abrir 
caminhos para o surgimento de novas pesquisas. O estudo foi realizado com um grupo experimental durante 7 aulas duplas (cerca de 14h/aulas). 
Foi trabalhado inicialmente com 5 alunos, todos pertencentes a uma mesma turma com 22 alunos, do curso de Licenciatura em Matemática da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), no ano de 2004. Eram estudantes do 6º semestre com idades de 41, 28, 22, 40, e 32 anos. 
Como conclusão teve-se que uma sequência didática que utiliza a história do logaritmo como um direcionador, traz à tona discussões sobre 
conceitos, propriedades, e aplicações, que serão de grande utilidade para a compreensão desse conteúdo.
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RESUMO
Este relato tem como objetivo apresentar os primeiros resultados dos estudos desenvolvidos pelo grupo de pesquisa e produtividade 2014 do 
curso de Matemática da Universidade Estácio de Sá – RJ, formado por alunos de diferentes períodos e professora desse mesmo curso, e que 
refletem as ideias em torno das quais este grupo vem se constituindo e fortalecendo na pesquisa, pela sua produção. O foco central dos estudos 
são as relações entre o ensino da matemática escolar e o fracasso creditado aos estudantes da escola básica, as implicações da representação 
feita desse fracasso, pelos professores, na aprendizagem dos conceitos matemáticos pelos estudantes.  Na descrição das pesquisas desenvolvidas 
até então, é possível identificar os primeiros caminhos percorridos pelo grupo, valendo-se de referenciais teóricos no campo das Representações 
Sociais e da Retórica, além da Formação de Professores de Matemática. Desde a sua formação um dos maiores incômodos deste grupo se 
concretiza na identificação do que sustenta o fracasso da matemática escolar tomando como hipótese a relação entre os saberes de matemática 
dos professores e os saberes escolares dos alunos, refletidos no baixo desempenho, insegurança e medo provocados por essa disciplina. A partir 
da análise de resultados de professores de matemática em concurso de ingresso para a rede municipal do RJ e de relatórios de avaliações 
nacionais, de larga escala (Prova Brasil) é possível conferir uma relação entre o fracasso evidenciado nos itens específicos de matemática escolar e 
seu ensino na prova de ingresso à carreira,  e o fracasso escolar dos estudantes na matemática que se sustenta no desconhecimento do professor 
da transposição da matemática como ciência para a matemática escolarizada. Vale ressaltar que, estes professores apresentam um ótimo 
resultado nos itens que mensuram o domínio do cálculo e dos conhecimentos científicos o que corrobora também para a elucidação da nossa 
hipótese. Outra questão que motivou a pesquisa no grupo foi compreender como se expressa a superioridade de gênero na representação da 
matemática e de que forma ela afeta, ou não, a educação escolar nessa disciplina. Para responder a estas indagações foram analisados os 
resultados do desempenho de meninas e meninos participantes da OBMEP (Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas) com o 
objetivo de identificar alguma evidência de superioridade de gênero na educação escolar de matemática e ainda, estudos sobre cognição e 
psicologia social para dar suporte à discussão sobre a desnaturalização de gênero na matemática. Por outro lado, para entender como a 
matemática é traduzida para a educação escolar foram analisados os referencias de educação -  Parâmetros Curriculares Nacionais, em 
Matemática. A partir desta análise foi possível considerar que, embora os documentos que norteiam o ensino de matemática escolar e os estudos 
em cognição e psicologia social contribuam para desqualificar qualquer tipo de superioridade de gênero em relação ao conhecimento matemático 
escolar, este estigma de superioridade masculina ainda está profundamente enraizado socialmente, no desenvolvimento de habilidades próprias 
de cada gênero, entre elas, a aptidão para a matemática nos meninos, nos livros didáticos escolares e nas relações que se estabelecem nas aulas 
de matemática. Observa-se com estas pesquisas que o grupo valoriza as questões vinculadas à formação do professor de matemática, o fracasso 
matemática escolar e as representações que sustentam esse fracasso. Além disso, entende-se como fundamental pesquisar sobre o que sustenta 
a transposição da matemática como ciência para a matemática escolarizada e a quem servem os conhecimentos matemáticos que são ensinados 
na escola. Na elucidação destas questões o grupo de pesquisa, neste momento, amplia o seu estudo para o que influencia o auditório de 
professores que ensinam matemática tendo a análise retórica como metodologia.
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RESUMO
Esta descrição é a síntese de um projeto de pesquisa iniciado no ano de 2014.1, na disciplina de Projetos interdisciplinares II, intitulado “Vivências 
Matemáticas”. Este projeto busca promover uma capacitação do discente para o trabalho em sala de aula, isso porque, acredita-se que os 
conhecimentos que o educando vai desenvolver ao longo de sua caminhada educacional, estão estritamente relacionados aos trabalhos 
realizados durante o curso de Matemática. O objetivo desse projeto é oportunizar ao aluno familiarização com a prática pedagógica no que diz 
respeito ao conteúdo de funções. Para a realização da pesquisa foram considerados alguns questionamentos: Como está sendo ensinado o 
conteúdo de funções? A compreensão por parte dos alunos do conteúdo de funções pode ser maximizada com a inserção da história da 
Matemática? Quais outros conteúdos podem ser inseridos durante o processo de ensino aprendizagem das funções? Em busca dessas respostas 
utilizou-se como referencial aspectos relativos à resolução de problemas em: (Polya, Lima); ao trabalho com projetos de pesquisa (Perrenoud, 
Kleiman, Moraes); na aprendizagem significativa (Ausubel). Em consonâcia com sua essas teorias, buscou-se uma explicação “palpável” sobre o 
conteúdo, em vez de somente generalizar como a forma encontrada nos livros didáticos, buscando assim, uma reflexão sobre o processo de 
ensino aprendizagem ocorrido em sala de aula, no que diz respeito ao ensino de funções. Para a pesquisa, além dos questionamentos 
supracitados, foi elaborado, por parte dos alunos da turma, uma pesquisa epistemológica utilizando os referenciais pertinentes ao tema, no 
sentido de construir um embasamento teórico do assunto proposto. Após a realização da pesquisa, os mesmos alunos realizaram  a elaboração 
de uma sequência de atividades,  relacionando aspectos conceituais do conteúdo de funções. Para uma turma de 9º ano  do ensino fundamental, 
e como consequência das pesquisas realizadas, foi  construído um instrumento para utilização durante a aplicação da atividade,  no caso, a 
catapulta. Ao se definir a atividade que seria utilizada, os autores se deparam com o seguinte questionamento: como seria realizada a análise? 
Assim, definiu-se pela elaboração de uma 2ª lista de exercícios sobre Função, retirados de livros didáticos tradicionalmente utilizados pelos 
professores nessa série do ensino fundamental, que foi aplicada à turma anteriormente a apresentação da aula, relacionando a Matemática e a 
História. Objetivava-se com isso, obter um parâmetro entre o conhecimento sobre o conteúdo de funções da turma a priori, no sentido de 
reconhecer o nível de compreensão desses alunos sobre o conteúdo proposto. Após a aplicação desta atividade, identificaram-se algumas 
dificuldades relacionadas ao conceito de função, interpretação das questões e erros relacionados à noções básicas de Matemática. No segundo 
momento iniciou-se com uma exposição oral sobre funções, através da história da criação da catapulta e sua utilização como instrumentos de 
ataque e defesa no caso de guerras, relacionando sempre aos conceitos deste conteúdo. Após a exposição foi aplicada a 2ª atividade previamente 
elaborada pelos pesquisadores. Sobre os conceitos apresentados foi possível identificar, por meio da análise das atividades aplicadas, que as 
dificuldades puderam ser minimizadas. Os autores concluiram que ao oportunizar ao aluno, familiarização com as concepções e as práticas 
históricas, pode possibilitar a ele a apropriação do conhecimento apresentado, contribuindo satisfatoriamente para a compreensão do conteúddo 
de Funções.
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RESUMO
A educação apresenta várias técnicas como complemento ao processo de aprendizagem, entre elas encontram-se as técnicas lúdicas que podem 
ser utilizadas pelos educadores, para facilitar o desenvolvimento da aprendizagem. Segundo Friedmann (2003)  o papel do educador é primordial, 

  pois é ele quem cria espaços, oferece os materiais e parlcipa das brincadeiras, ou seja, media a construção do conhecimento. Este trabalho 
  tem por objelvo inveslgar a ullização do lúdico pelos professores da educação infanll em uma escola do ABC/ São Paulo. Para a 

compreensão do estudo, é relevanobservar o conceito de lúdico, que segundo Vygostki (1998) ressalta que no brinquedo, a criança cria uma 
situação imaginária, isto é, é por meio do brinquedo que essa criança aprende a agir uma esfera cognitiva, é promove o seu próprio 

 desenvolvimento no decorrer de todo o processo educalvo.  Segundo Piaget (1998, p.62), “o brinquedo não pode ser visto apenas como 
divertimento ou brincadeira para desgastar energia, pois ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e moral”. Através dele se 

 processa a construção de conhecimento, principalmente nos períodos sensório-motor e pré-operatório. Portato, a atuação do educador é 
fundamental no sentido de utilizar a atividade lúdica adequadamente, proporcionado a construção do conhecimento e a construção da estrutura 

   de personalidade da criança. A metodologia ulliz neste estudo foi a pesquisa qualitalva, e pesquisa exploratória, que tem como propósito 
proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Foram realizadas entrevistas com 

  professores do ensino infanll, mais especificamente com crianças de 3 a 4 anos, ullizando-se entrevistas com questões abertas O resultado 
 final obldo, a parlr dos dados para as variáveis abordadas foram: 100% dos entrevistados responderam que aplicam jogos e brincadeiras. Outro 

questionamento realizado foi no sentido de saber se todos objetivos desejados no plano de aula  são alcançados durante a aplicação do lúdico. As 
professoras mencionaram que os objetivos são alcançados, principalmente quando se tratam de coordenação motora, raciocínio lógico, 
habilidades físicas. Uma das entrevistadas respondeu que, quando a criança não entende o objetivo da brincadeira, ela modifica a atividade, para 

  facilitar a compreensão da criança.  Foi queslonado ainda, sobre a aplicação das brincadeiras, no senldo de ser individual ou colelva, e todos 
responderam que a aplicação ocorre de forma coletiva. E a última pergunta abordou se a escola considera o lúdico importante para o 

 aprendizado da criança e 100% respondeu que sim. Portanto, nesta pesquisa o resultado  demonstrou que os professores ullizam o lúdico na 
rotina diária das atividades da educação infantil, entretanto pelas respostas obtidas precisam de uma maior clareza quanto à aplicação do jogo, 
do brinquedo e das brincadeiras, e seus objetivos. Aparentemente aplicam tudo simultaneamente. Cabe ressaltar que  o professor deve saber 
inserir os jogos, brinquedos e brincadeiras como recurso didático para possibilitar o desenvolvimento da criança, uma que o brincar proporciona 
um grande desenvolvimento motor, cognitivo, afetivo e social.
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RESUMO
A pesquisa intitulada “A feminização do magistério: docência masculina nos anos iniciais do Ensino Fundamental de Vila Velha” tem como 
problemática: em que medida a feminização do magistério interfere na docência masculina anos iniciais do Ensino Fundamental I de Vila Velha? . 
O principal objetivo da pesquisa é analisar como a feminização do magistério interfere na docência masculina nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental de Vila Velha. O interesse por essa pesquisa surgiu após assistir uma aula da disciplina Educação, sexualidade e gênero no quarto 
período do curso de Pedagogia. Para a realização da pesquisa, a escolha da metodologia foi de natureza qualitativa, do tipo exploratória. Quanto 
aos instrumentos de coleta de dados, a pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso. A coleta de dados foi realizada em duas salas de uma 
Escola da Rede Pública e de uma Escola Particular de Vila Velha, por meio de questionário que foi aplicado para pedagogo, docentes do sexo 
masculino e responsáveis de aluno, de duas salas, que estudam com o mesmo docentes. No decorrer do trabalho, foram abordadas questões 
relacionadas a Gênero, Educação e Feminização do magistério, tendo como principais autores para a realização da base teórica, Louro (2003), 
Silva (2002), Brasil (2009), Alvarenga (2007) Eugênio (2010) . Com a base teórica e a realização da pesquisa nas escolas, a conclui-se que a 
feminização do magistério interfere sim na docência masculina. A escola, principalmente no Ensino Fundamental I e Educação Infantil, tornou-se 
um ambiente feminino, devido a feminização do Magistério, dificultando a entrada de docentes homens. A docência está ligada a dons maternos, 
os responsáveis de alunos, buscam em professores características ditas como femininas, principalmente o afeto. Quanto às características citadas 
pelos responsáveis para caracterizar o docente, foram ligadas a figura femininas como a afetividade, paciência. Características que foram 
construídas historicamente e socialmente, gerando um ideal de mulher. Que foram eleitas pelos responsáveis dos discentes como um bom 
professor. A sociedade impôs papéis de como deve ser o homem e a mulher, uma construção histórica e social. Por isso, é de extrema 
importância o professor se capacitar e trabalhar com as crianças relações de gênero, sexualidade e igualdade nos anos iniciais. Desconstruir com 
essa naturalização de papéis sociais, de como deve se comportar os sexos. Com a análise de dados referente aos professores, observou-se que 
poucos dos respondentes acham que a feminização do magistério interfere em sua docência. No decorrer da análise, esses professores acabam 
distorcendo o que antes foi afirmado, citam sem perceber atitudes que para eles são naturais que ocorrem no cotidiano escolar, mas sofre 
influência da presença maciça da mulher no ambiente escolar.Por fim, é importante assinalar que enquanto não desvincular o papel da professora 
com o de mãe, a docência masculina continuará encontrando mais obstáculos para a regência de sala dos anos iniciais, do Ensino Fundamental. 
Além de continuar com a desvalorização do trabalho docente e salários inferiores. Como dizia Paulo Freire “Professora sim, tia não”. Ser Professor 
é  uma profissão e não cuidador de luxo.
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RESUMO
Estudar meios para viabilizar o processo de ensino-aprendizagem na Educação Infantil é muito comum e faz parte dos anseios e dilemas dos 
professores de tal faixa etária, dada a complexidade e a importância desta fase escolar. A música é uma linguagem que comunica sensações, 
sentidos e passa por organização de som e silêncio. É comum verificar-se o encantamento e a reação das crianças perante as músicas infantis e 
programas que possuem a musicalização como temática, deste modo logo imagina-se a possibilidade de trazer a música também para o 
perímetro da sala de aula. O presente artigo tem por objetivo tratar da influência da musicalização no cognitivo do aluno dentro da Educação 
Infantil (0 a 6 anos), essa influência se dá através dos elementos de contribuição que a música traz ao desenvolvimento cognitivo da criança que 
está na educação infantil.  Na fase da educação escolar da criança, a musicalização segundo alguns professores e autores, deve estar presente, 
pois possui uma linguagem que tem uma gama de sensações, proporcionando a criança o ingresso ao um universo letrado, cheio de diversão e 
amplia o conhecimento e o desenvolvimento cognitivo da criança.  Portanto, esta pesquisa tem como intenção primária saber qual é a real 
importância da musicalização para o desenvolvimento cognitivo da criança da educação infantil. Para esse trabalho optou-se pela pesquisa 
qualitativa através de pesquisas bibliográficas e entrevistas/questionário com  professores que atuam com a musicalização na educação infantil. 
Para realização desse artigo, foi utilizada a pesquisa qualitativa por ser considerada mais adequada para esse estudo, onde tem- se por finalidade 
descobrir qual a importância da musicalização na educação infantil, além da pesquisa bibliográfica, foram realizadas três entrevistas com 
professores que atuam na área, essas pesquisas serão transcritas na integra. Durante a pesquisa bibliográfica foram feitas observações 
pertinentes sobre a importância da música na educação infantil, o quanto a musicalização atinge auxilia o desenvolvimento cognitivo da criança, 
as entrevistas tiveram o papel de corroborar com o objeto de pesquisa, ou seja, dados coletados através de bibliografias.
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RESUMO
Este trabalho buscou analisar a importância do Atendimento Educacional Especializado (AEE) e sua contribuição no processo de 
ensino/aprendizagem dos alunos com deficiência, inseridos em uma escola pública da Rede Municipal de Vila Velha/ES, e verificou o 
desenvolvimento/evolução das suas potencialidades, dentro desse espaço. O interesse surgiu da reflexão sobre a necessidade de entender como 
funciona o processo de ensino das crianças com deficiência na escola regular, assim como o aperfeiçoamento dos profissionais para que estejam 
capacitados a atender as necessidades desses alunos e as práticas utilizadas neste processo, entendendo que a inclusão na escola regular passa 
por um momento de extrema necessidade de se ressignificar dentro de uma perspectiva inclusiva e fornecer a todos os cidadãos o direito da 
educação pública e de qualidade. Para alcançar o objetivo proposto, foram utilizados  os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 
qualitativa do tipo estudo de caso de base etnográfica, técnica de observação participante no cotidiano escolar, análises de documentos e 
entrevistas semi-estruturadas com a professora e a pedagoga atuantes no Atendimento Educacional Especializado (AEE), sobre a proposta 
pedagógica. Com este estudo foi possivel constatar que o trabalho desenvolvido nesta intituição de ensino está focado numa pedagogia sócio 
histórico cultural que na busca de ensinar e educar a todos sem discriminação. O trabalho desenvolve estratégias diversificadas, e adapta o 
currículo à necessidade do aluno, proporciona ações refente a escola como reunições pedagógicas, palestras e momentos festivos, onde os pais 
sempre estão presentes. A equipe pedagógica incentiva os educadores na busca de atualização e capacitação, garantindo assim o respeito ao 
ritmo e ao processo de construção de conhecimentos dos alunos e suas turmas, propiciando prazer, tanto para os alunos quanto para os 
profissionais que nela atuam. Os resultados obtidos nesta pesquisa  permitiu uma reflexão sobre a importância do AEE na contribuição no 
processo de ensino/aprendizagem das crianças com deficiência inseridas na escola regular e também da capacitação e formação profissional, para 
que estes estejam sempre aptos a estimular: aprendizado; intelectualidade e socialização desses alunos. Percebe-se que o papel da escola vai 
muito além de educar, ela forma cidadãos e mostra que o mundo é feito de pessoas diferentes, cabe a ela combater a diferença. É preciso buscar 
formas de passar um ensino transmissivo para uma pedagogia ativa, com atividades abertas e diversificadas possibilitando ensinar a todos, pois 
assim se terá uma escola pública de qualidade para todos, onde o respeito à diversidade dos alunos é parte integrante da proposta escolar.
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RESUMO
O brincar dentro da instituição escolar é algo que vem se perdendo pouco a pouco no decorrer dos anos  e sua importância para o 
desenvolvimento infantil tem sido constantemente ignorada juntamente com essa perda. A preocupação dos educadores em fazer com que as 
crianças obtenham domínio de conteúdos programáticos faz com que as mesmas sejam impedidas de brincar, esquecendo-se que o brincar é 

 linguagem infanll e que a sua ullização de maneira reflelda pode gerar aprendizagens significalvas para a vida útl. Em muitas insltuições 
escolares, o brincar é visto apenas como um passatempo e não como uma ferramenta, para os professores, que pode contribuir para o 
desenvolvimento social, moral e cultural da criança, bem como, desenvolver potencialidades e permitir que através do ato de brincar ela exponha 

 aquilo que sente. A criança que brinca, explora o mundo através dos seus próprios olhos, experimenta diferentes situações e aprende com elas, 
além do que, a criança que brinca dentro da escola junto aos outros colegas, aprende valores e práticas necessárias para viver socialmente, pois a 

 escola é uma reprodução menor daquilo que acontece na sociedade. Dessa maneira, procuou-se reafirmar a importância do brincar na 
modalidade de ensino de Educação Infantil (4-5 anos) e como trabalhá-lo de forma reflexiva é fundamental para o desenvolvimento infantil. Este 
trabalho teve como objetivo demonstrar a importância do brincar na Educação Infantil (4 – 5 anos) e como sua utilização pode contribuir para o 
desenvolvimento da criança, enfatizando seu aspecto social, moral e cultural. Assim, como a utilização do mesmo pelo professor de maneira 
refletida  pode contribuir para resultados que sejam observados a médio e longo prazo. O trabalho foi realizado com base em pesquisas 
bibliográficas, tendo como principal referência os estudos de Kishimoto, pesquisa de campo realizada com professores de Educação Infantil, visita 
a escolas municipais e análise de situação a partir da aplicação do trabalho desenvolvido. Dessa maneira, procurou-se ressaltar a importância 

 dada ao brincar dentro das insltuições escolares e como sua ullização contribui de maneira significalva para o desenvolvimento infanl. A 
pesquisa de campo foi realizada nos dias 08 e 09 de outubro de 2013, onde visitou-se o total de dez escolas, sendo  dez públicas e vinte 
professores de Educação Infantil responderam ao nosso questionário. O objetivo com a pesquisa foi ter noção da importância dada pelos 
professores para o brincar dentro da instituição escolar, o tempo de atuação e escolaridade dos mesmo, bem como as atividades relacionadas ao 
brincar que são utilizadas, o tempo disponibilizado por dia para que as crianças brinquem e as considerações sobre o espaço físico de cada 

  insltuição. Diante dos resultados obldoode-se concluir que o maior obstáculo para ullização do brincar dentro da escola para os professores 
pesquisados, está no espaço físico das instituições escolares, que em sua maioria não favorecem seu uso, uma vez que todos os professores tem 
total consciência sobre a importância do brincar para a Educação Infantil e desenvolvem atividades com seus alunos a medida do possível, através 

 de adaptações realizadas pelos mesmos. Enfim, ode-se concluir que os professores pesquisados dão ao brincar a devida importância e que os 
mesmos solucionam os problemas decorrentes do espaço físico das instituições da maneira como podem, bem como desenvolvem com seus 
alunos atividades relacionadas ao brincar adaptadas que favorecem seu desenvolvimento. Assim, os resultados obtidos com a pesquisa de campo 
foram favoráveis, pois pode-se reafirmar a importância do brincar para a Educação Infantil e como trabalha-lo algo essencial para as crianças 
nessa modalidade de ensino.
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RESUMO
Esta pesquisa teve como tema essencial a leitura e suas práticas escolares, principalmente no que se refere ao ensino e à aprendizagem dessa 
prática na escola e também fora dela. Assumo o caráter dialógico e contextual da leitura apresentado por Bakthin (1997;2000), a fim de que suas 
considerações possam servir como base teórica para as análises que serão realizadas sobre as situações de leitura apresentadas. Bakhtin (id,ib) 
compreende que a linguagem é uma forma de interação humana no sentido de que o que se enuncia sempre está relacionado com a necessidade 
que o enunciador tem de dialogar com o receptor. Ou seja, nenhum discurso é produzido no vazio e para o vazio, há sempre a expectativa de 
resposta em relação ao que foi enunciado, seja essa resposta verbal, seja por meio de uma ação ou até mesmo o silêncio. Enfim, tenho como 
objetivo principal nesta pesquisa uma reflexão acerca do ensino e da aprendizagem de uma leitura que age, retroage e interage (ZACCUR, 2001) 
na escola, por meio da análise dos usos de textos em cadernos escolares. Para isso, parto da compreensão de que é necessário quebrar “uma 
visão simplificadora do aprender a ler e a escrever que desintegra a complexidade do real” (MORAIS e ARAÚJO, 2007-2008) e de que “Seja o 
diálogo, ou a palavra dialógica de que fala Bakhtin, entendemos que o que dizemos sempre fará como os dizeres dos outros que nos rodeiam” 
(NESPOLI e BAIÃO). Isso quer dizer que, para a autora, esta pesquisa se constitui em uma tentativa de compreender os processos de ensino e de 
aprendizagem da leitura por meio dos sujeitos que estão envolvidos neste processo. Assim, e possivel compreender a leitura como um evento de 
linguagem que, enquanto tal, não pode se manifestar sempre da mesma forma. Tomar esses processos sob o aspecto da complexidade é respeitar 
essa multiplicidade de possibilidades, de ações e reações, enfim, de múltiplos sentidos, quer sejam os que são produzidos ou os que possibilitam 
chegar a eles. Como percurso metodológico optou-se pelo uso de cadernos escolares como fontes documentais, juntamente com entrevistas 
realizadas com crianças que os utilizaram no ano de 2012. Nesta pesquisa, a opção pela utilização dos cadernos como documentos não excluiu 
nem desconsiderou os vários outros objetos participantes do contexto de ensino da leitura nas turmas de 1º ano mas se dá, a princípio, por 
considerar os cadernos escolares como “[...] testemunhos insubstituíveis a respeito dos exercícios escolares, das práticas pedagógicas e do 
desempenho dos alunos no contexto na sala de aula.” (CHARTIER, 2007:13). Então, ao final da pesquisa foi possivel refletir acerca da relação entre 
os saberes docentes e suas práticas para o ensino da leitura, e também pensar que delas possam derivar modelos, hábitos e atitudes que se 
repetem em muitas das atividades encontradas nos cadernos e que têm como objetivo o ensino dessa atividade, ou seja, ler. Esses modelos 
podem funcionar como estratégias da prática docente, no sentido que traz Certeau (1998), de que se desenvolvam em um lugar de querer e de 
poder próprios, ou um lugar em que esses modelos funcionem na medida em que são identificados como pertencentes ao espaço onde se 
desenvolvem. Ou seja, as práticas de ensino da leitura encontradas nos cadernos podem ser entendidas, antes de mais nada, como modelos de 
atividades desenvolvidos para o contexto da prática escolar.
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RESUMO
O presente trabalho pretendeu investigar a prática pedagógica na Educação Infantil, de maneira a perceber a influência do professor no processo 
de aprendizagem do aluno e conhecer os limites e possibilidades na construção de valores, sustentada pela afetividade. Com o objetivo de 
conhecer e analisar o trabalho desenvolvido neste segmento da educação básica, de maneira a refletir sobre a possibilidade de ação a partir de 
uma nova proposta, sustentada pelos valores e pela afetividade, partiu-se da hipótese de que melhor formação dos professores da Educação 
Infantil e maior apoio das instituições escolares contribuem para prática pedagógica voltada à formação de valores, capaz de permitir à criança 
desenvolver suas potencialidades em favor de sua construção como sujeito ativo, livre, criativo e autônomo na sociedade. Lançou-se mão de 
revisão bibliográfica, a fim de melhor conhecer a temática, a partir dos estudos de Aranha (2006) que permitiu traçar o percurso histórico da 
educação; Durkheim (1978), ao abordar a educação voltada para a sociedade; Kramer (1995), ao definir as conquistas e avanços da Educação 
infantil; Piaget, Vigotsky e Wallon (1992), ao sustentarem o desenvolvimento infantil, destacando a afetividade do ser humano; Freire (1996), ao 
apontar educação voltada à cidadania e à construção do ser crítico e reflexivo; Monte-Serrat (2007), ao esclarecer e definir afetividade; Rossini 
(2010), ao apresentar o que é ser afetivo nos dias de hoje, dentre outros autores. Desenvolveu-se prática investigativa e reflexiva sobre a ação 
pedagógica a partir da concepção fenomenológico-dialética que procura analisar como os fatos ocorrem na realidade e na consciência humana, 
articulando-os ao contexto em que se encontram inseridos. Através da estratégia do estudo de caso, e das técnicas de observação descritiva e 
analítica, além de entrevistas semiestruturadas, realizou-se incursão a campo tendo como lócus uma escola da rede pública e uma escola da rede 
privada do município de Petrópolis-RJ. Para a coleta de dados, foram previamente estabelecidas categorias, de maneira a facilitar posterior 
análise: formação docente; a prática na educação infantil, e relação aluno e professor na construção de valores. Foram entrevistadas 4 
professoras, 2 de rede pública e 2 de rede particular, em 2 escolas da cidade. Em relação à formação docente, percebeu-se que os cursos de 
formação inicial para atuação em educação infantil deixam muito a desejar, em relação às necessidades demandadas por este segmento.  
Percebeu-se, ainda, forte caráter assistencialista que prevalece na ação junto às crianças, o que demanda reformulação nos currículos escolares, 
associada à formação continuada dos professores. Em relação à construção de valores, percebeu-se que esta fica a critério de cada profissional, 
não existindo qualquer exigência e, mesmo, orientação por parte das instituições na formação da criança como ser social. Com análise dos dados 
confirmou-se a necessidade da constante busca pelo conhecimento para exercício da prática pedagógica. Em relação ao problema investigado 

  confirmou-se a influência que o professor exerce na formação do aluno.Palavras-chave:. .
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RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso tem como propósito responder o seguinte problema de pesquisa: como os profissionais de educação 
da escola S. de Vitória, intervém em situações de bullying relacionado á orientação sexual dos alunos? Tem como objetivo principal analisar a 
intervenção dos docentes em situações de bullying relacionado à orientação sexual dos alunos. Objetivou-se também identificar as metodologias 
de ensino utilizadas pelos docentes para orientar os alunos a respeito do pré-conceito relacionado à orientação sexual no cotidiano escolar; 
verificar como os profissionais de educação buscam formação para intervir em situações de bullying e analisar os problemas causados por essa 
prática no percurso escolar dos discentes. A pesquisa se justifica  uma vez que ajudará na compreensão de um tema que ainda é tabu na 
sociedade como a homossexualidade, e de que maneira a escola deve se preparar para ajudar aos alunos que sofrem com bullying homofóbico. É 
importante ressaltar, que a diversidade sexual existe, e a escola tem o papel fundamental no combate ao preconceito e às práticas de bullying 
homofóbico, na construção de valores, na formação de seres críticos, reflexivos e capazes de entender a diversidade como parte constitutiva na 
vida humana. Com isso, o profissional de educação é capaz de observar as diferentes maneiras de “ser” tornando esse lugar um espaço 
privilegiado para trabalhar com temas complexos pertinentes na sociedade. Os principais autores que fundamentaram teoricamente a pesquisa 
foram Silva (2012), EGIDIO Jr. (2012), Silva (2010), Brasil (2009), Henriques (2007), Gomes (1998), Rego (1998). A metodologia utilizada para 
realização da pesquisa é de natureza qualitativa do tipo estudo de caso. E os instrumentos de coleta de dados aplicados para um percentual de 
alunos do Ensino Médio totalizando 75 respondentes, quanto para os 11 professores desse segmento foram os questionários e a entrevista para a 
pedagoga. Quanto à observação ocorreu durante o ano letivo de 2013 na escola S. de Vitória, no período de fevereiro a outubro, de segunda a 
sexta-feira. A análise de dados  possibilitou responder ao problema de pesquisa bem como a confirmação da maioria das hipóteses. Dessa 
maneira foi identificado que a maioria dos alunos respondentes tanto já sofreu como também presenciou algum tipo de bullying homofóbico no 
cotidiano escolar. No que se refere à orientação sexual, a maioria dos alunos e professores não sabem definir o termo. Entendem como sendo 
informações sobre o ato sexual. O mesmo ocorreu com a pedagoga que também tem a mesma percepção. Vale ressaltar, no entanto, que um 
número considerável de discentes e docentes respondeu de maneira correta a definição. Outro fator importante verificado na análise de dados, é 
que naquele cotidiano escolar a prática de homofobia não é comum, mas as “brincadeiras” relacionadas à orientação sexual do aluno ocorrem 
com frequência.  Verificaram-se também, pelos questionários, que os professores abordam o tema bullying e orientação sexual em suas aulas em 
forma de debate, porém existiram casos relatados por alguns educandos que afirmam que determinado professor agiu de maneira 
preconceituosa em sala de aula com relação aos homossexuais. É importante ressaltar que a maior dificuldade relatada pelos profissionais de 
educação em abordar o tema diversidade sexual em suas aulas seria a questão da família, religião, e também o despreparo para lidar com temas 
complexos. Dessa maneira é de extrema relevância que  esse profissional busque formação continuada para não ter essas dificuldades. O tema é 
complexo, gera polêmica, mas é preciso compreender que o papel da escola é formar cidadãos críticos, reflexivos e capazes de transformar o 
meio em que vivem, buscando uma sociedade mais justa, que entendam que as diferenças existentes são fundamentais para uma sociedade. É 
preciso dedicação, e comprometimento no educar.
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RESUMO
A presente pesquisa investiga a formação continuada de professores/as da rede estadual de ensino do Espírito Santo, com o objetivo de 
compreender de que forma os processos de formação continuada desencadeados no contexto das reformas educacionais a partir da década de 
1990, no Brasil, têm sido negociados em espaços/tempos escolares. Com esse propósito, fizemos um estudo das produções a respeito do tema 
em nível nacional e um mapeamento das pesquisas desenvolvidas no período de 1990 a 2009, no Programa de Pós-Graduação do Centro de 
Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Para auxiliar nossas análises, foram eleitas como categorias o que se entende por formação 
continuada, por dimensões pedagógicas e políticas, por negociações e por comunidade. Para analisar tais categorias, dialogamos com o 
pensamento de Bauman (1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2008), de Santos (1985, 2001, 2002, 2003), de Carvalho (2002, 2005, 2009) e de 
Linhares (2002, 2003, 2004), dentre outros, que ajudaram a compreender os contornos e interações da/na formação continuada em contextos 
escolares. A investigação deu-se por meio de um estudo de caso do tipo etnográfico, no qual, trabalhou-se com procedimentos de coleta de 
dados por meio de entrevistas individuais e coletivas com os sujeitos da escola, da secretaria de educação (SRE/SEDU), da academia e das 
organizações de pesquisadores/as. Ampliou-se o percurso metodológico por meio de observações em uma escola de Ensino Fundamental e 
Médio da rede estadual de ensino do Espírito Santo, situada no município de Cariacica. Para as análises dos dados, focalizou-se a investigação em 
compreender a formação continuada como processos, pois dessa forma, pode-se considerar as inúmeras acepções do termo. Nesse sentido, 
compreende-se que os processos de formação continuada como comunidades heterológicas/interpretativas, situando os sujeitos desses 
processos balizados na mediação, no diálogo, na leitura e na tradução como prática de mediação para a construção de singularidades nesses 
espaços/tempos de formação. Nas análises realizadas, compreendeu-se que os processos de formação continuada de professores/as têm sido 
negociados em meio ao descrédito nas bases das políticas públicas e caracterizados pela flexibilidade e pela instantaneidade atual, o que atribui 
aos/às professores/as a função de “jogadores” os quais precisam negociar formas de participação em processos de formação continuada. Destaca-
se a escola como lugar de produção de conhecimentos possíveis e disponíveis para pensarmos processos de formação continuada mais 
democráticos e condizentes com as realidades e necessidades do coletivo escolar. A investigação mostra a importância da academia e das 
associações de pesquisa como espaços de circulação de estudos produzidos em diferentes instâncias da formação continuada. O estudo aponta as 
dificuldades de compreensão das dimensões políticas/pedagógicas da formação de professores/as, o que leva a refletir sobre os formatos, a 
abrangência, a burocracia e o atendimento às políticas ditadas pela lógica neoliberal, perceptíveis nos programas e projetos de formação 
continuada.
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RESUMO
No cenário atual, com inúmeras possibilidades tecnológicas, tornou-se um desafio utilizar as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
como aliadas do processo de construção coletiva do conhecimento. Mesmo diante desse avanço, os docentes universitários continuam 
apresentando grande resistência ao uso de devices em sala de aula. Vários são os motivos que levam a essa constatação: a insegurança em 
relação ao domínio e à aplicação dessas ferramentas, bem como em relação ao conhecimento tecnológico dos alunos e o receio de que seu papel 
passe a ser secundário diante dessa modernidade. Para se adequar a esse cenário, os professores precisam entender como aplicar a tecnologia ao 
processo de ensino e aprendizagem. Com uma nova proposta para adesão de alunos, a Universidade Estácio de Sá (UNESA) criou uma campanha 
comercial de uso de tablets em sala de aula, que, de acordo com pesquisas internas, não contribuiu para a adoção das TICs como mecanismos de 
ensino e aprendizagem. Isso ocorreu porque os professores não estão familiarizados com o uso das ferramentas disponíveis. A partir dos 
resultados das pesquisas internas, auxiliar os docentes para o uso da tecnologia em sala de aula tornou-se necessário. Este artigo tem como 
objetivo descrever a utilização desses recursos tecnológicos no ambiente de sala de aula. Entre eles, estão os dispositivos móveis – tais como 
tablets, notebooks e smartphones –, ferramentas web – tais como blogs e outros sites, redes sociais, grupos de e-mails – e aplicativos. A pesquisa 
teve início em fevereiro de 2014 e tem a previsão de término para dezembro do mesmo ano. Como metodologia, buscou-se acompanhar as 
oficinas presenciais e online de capacitação de professores para a aplicação de tecnologias em sala de aula, propostas em projeto em andamento 
relativo ao mesmo tema. Reunir-se-ão as informações obtidas nessas oficinas para definir os tipos de usuários, sugerir ações de aprendizagem 
transdisciplinar e atividades colaborativas em rede – para exercitar o uso da web 2.0 –, e auxiliar o docente a utilizar tais ferramentas como 
suporte de ensino pessoal e interativo.
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RESUMO
A pesquisa tem por objetivo verificar de que forma está sendo abordada a Educação Ambiental no Estado do Amapá, analisando as legislações 

 Federal, Estadual e Municipal, bem como, a aplicabilidade destas no desenvolvimento de polílcas públicas voltadas para educação. Acredita-se 
que a educação oportunize o desenvolvimento do cidadão, uma vez que viabiliza o interesse pelo entendimento das interações do indivíduo com 
o meio ambiente, tornando-o capaz de perceber quais os reflexos de seus atos na transformação do meio em que vive, levando em consideração 

 que a prálca educacional ainda tem um papel fundamental na construção do cidadão dotado de valores sociais e culturais. A importância 
acadêmica se dá em permitir que o indivíduo ganhe conhecimento prático a partir do embasamento teórico experimentado durante sua 
formação, além de aumentar o seu repertório de conhecimento empírico, resultado de sua interação com indivíduos de diferentes classes sociais 
e culturais, assim como, despertar o interesse da comunidade acadêmica pela questão da educação ambiental contribuindo para a práxis da 

 mesma no âmbito escolar O trabalho foi desenvolvido através de pesquisa bibliográfica das leis no âmbito Federal, Estadual e Municipal que 
tratam sobre a Educação Ambiental, assim como aplicação de questionário e entrevistas com funcionários de órgãos públicos responsáveis em 
desenvolver atividades voltadas para a Educação Ambiental e, finalmente, expor alguns autores que desenvolveram trabalhos relacionados ao 

 referido tema. Buscou-se, nesse estudo, a resposta para inquietações referentes a como está sendo tratada a Educação Ambiental no Estado do 
Amapá, e com o intuito de comprovar se, de fato, estão sendo colocadas em prática e o que preconizam as instituições e as Constituições citadas 
no início do texto, com a expectativa de contribuir com aqueles que comungam das mesmas inquietações sobre a questão que se encontra em 
análise. Nesse sentido, percebeu-se que a Educação Ambiental no Estado do Amapá é abordada de forma superficial pelas entidades responsáveis 
em desenvolvê-la, tanto no âmbito formal da educação quanto informal, ferindo os preceitos das normas federais e estaduais que tratam do 

 assunto. Todavia, releva notar que avanços consideráveis, desde as primeiras conferências sobre Educação Ambiental, ocorreram. Por fim, 
apesar de saber a relevância em tratar a temática sobre a importância da prática da Educação Ambiental para o meio social, ainda se faz 
necessário rever alguns pontos negativos para que, de fato, faça valer a pena o que está regulamentado. É imprescindível perceber que a história 
da humanidade está relacionada com a história da própria vida, bem como, perceber que a vida atual reflete na vida coletiva e nas futuras 
gerações, o que requer que a prática educacional ocorra em profunda e constante interação entre escola e família, viabilizando, desta forma, a 
construção de valores morais e sociais em busca da preservação do meio ambiente.
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RESUMO
Este estudo se propôs a investigar as determinações da Lei 10.639/2003, em relação à implementação de ações afirmativas etnicorraciais para os 
afrodescendentes, com a efetivação concreta da questão de enfrentamento ao racismo em uma escola da Rede Pública do Município de 
Vitória/ES, majoritariamente composta por estudantes negros. Debater a importância da implementação da Lei 10.639/2003 que trata da 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira” no Currículo oficial da rede de ensino torna-se primordial nas escolas, objetivando 
uma educação de qualidade para todos, em especial da população negra brasileira. Nesse sentido, investigou-se como a escola pode contribuir 
para o enfrentamento das práticas do racismo no currículo, considerando as prerrogativas previstas na lei. Esta questão move para analisar as 
formas de se trabalhar as relações etnicorraciais no contexto escolar, as articulações de grupos e seus questionamentos, refletindo qual a 
importância do conhecimento da cultura afro-brasileira nas instituições de ensino para a formação de cidadãos éticos que respeitam à 
diversidade. O tema escola: locus de superação ou reprodução do racismo? É bastante polêmico e talvez seja por este motivo que muitos 
profissionais da educação não abordam esse conteúdo na sala de aula. Na metodologia esse estudo caracterizou-se como descritivo, de natureza 
qualitativa, na medida em que a interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo dessa investigação. A 
metodologia com objetivo exploratório buscou as informações com pessoas que têm experiências práticas com o problema pesquisado, no caso, 
foi-se a uma escola do município de Vitória e à Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos na Gerência de Políticas de Gênero e Igualdade Racial. 
A amostra foi selecionada com base aos princípios éticos, sendo mencionados nomes fictícios dos sujeitos.  Intencionou-se verificar essas 
concepções a partir de observações e de entrevistas semiestruturadas com dois professores da disciplina de História, a pedagoga da instituição de 
ensino e com a gerente de Políticas de Gênero e Igualdade Racial da Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos. Os dados foram analisados e 
revelaram que o discurso dos docentes sobre a obrigatoriedade da temática "História e Cultura Afro-Brasileira" no currículo oficial da Rede de 
Ensino não está de acordo com a proposta da legislação em vigor. Entretanto, captou-se ambiguidades que revelaram a dificuldade na efetivação 
das políticas públicas educacionais, pois a legislação, mesmo avançada não garante a concretização do processo de inclusão.
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RESUMO
O presente projeto propôs-se a desenvolver o espírito de pesquisa científica junto aos alunos da graduação em Pedagogia, de maneira a integrar 
iniciantes (3º período) e alunos que já desenvolvem a Prática Pedagógica em instituições de Educação Fundamental ( 5º período). A partir de 
demanda por formação continuada verificada nas escolas públicas municipais, aqui se pretendeu verificar o que vem sendo realizado, em termos 
de tal formação, por equipes gestoras das referidas unidades escolares, utilizando material encaminhado pelo MEC para tal segmento da 
educação básica, tais como mídia impressa, DVD’s que apresentam discussões teóricas capazes de sustentar a prática bem como metodologias 
que se propõem a rever e subsidiar a ação docente. Os estudos a respeito da formação continuada oferecidos por Perrenoud (2000), Nóvoa 
(2010), Freire (1983), Canário (2000), Contreras (2002), Ludke e André ( 1986), Ludke e Boing ( 2012), Alves-Mazzotti (2004) garantiram a base 
científica da pesquisa, dentre outros,  possibilitando fundamentar  a pesquisa e articular-se à análise e utilização do material recebido pelas 
escolas municipais. Aqui se partiu do problema: investigar como o sujeito se faz professor, o que é bem diferente de buscar sua identidade, e qual 
a contribuição dos artefatos encaminhados pelo MEC para a ampliação dessa formação, de maneira a possibilitar atuação diferenciada na prática 
docente. A partir da seleção de 4 alunos bolsistas do 5º período, pretendeu-se verificar o problema – a formação continuada, em 2 unidades 
escolares previamente definidas. Após a apresentação do projeto aos alunos, foi realizado levantamento bibliográfico para ampliação do estudo 
sobre a temática. A primeira etapa, posterior ao reconhecimento da base teórica, consistiu no levantamento das escolas municipais e 
identificação de duas localizadas na região urbana–ambas afastadas do centro da cidade. A segunda etapa seguiu com levantamento in loco de 
material encaminhado pelo MEC, destinado à formação continuada de professores no ambiente de trabalho, com análise e estudo a partir de 
leitura, reflexões, discussões e fichamento de material de fundamentação teórica, realizados pelos alunos de iniciação científica. A terceira etapa 
possibilitou acompanhamento em campo, pelos graduandos, do processo de formação continuada, a partir da utilização dos artefatos enviados 
pelo governo. Foi elaborado material para coleta de dados que permitiu a implementação das técnicas de observação descritiva e analítica e 
entrevistas semiestruturadas, junto à equipe gestora e professores. Realizada a análise dos dados, seguindo categorias previamente definidas - 
formação docente e tempo de atuação na educação fundamental pública; sentido da formação continuada para o docente e sua aplicabilidade na 
prática pedagógica; nível de satisfação com o processo de formação continuada desenvolvido na instituição – está sendo fechada a pesquisa, até 
julho de 2014. A quarta etapa, a ser cumprida, consistirá na apresentação dos resultados às instituições participantes do projeto, através de 
oficina extensionista, bem como em seminários internos da universidade, no Campus Petrópolis, no VI Seminário de Pesquisa da Estácio e II 
Jornada Científica da UNESA, bem como em Jornadas Científicas externas. Assim, pretendeu-se inserir os graduandos em processo vivencial de 
pesquisa científica bem como perceber de que maneira os professores da rede municipal se apropriam dos conteúdos dos materiais 
encaminhados à formação continuada, tendo em vista a possibilidade de transformação qualitativa da prática pedagógica.
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RESUMO
A Comissão Própria de Avaliação (CPA), do Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo é responsável pela articulação do planejamento, da 
operacionalização e do acompanhamento de todo o processo de realização da Avaliação Institucional Interna. A avaliação aborda aspectos 
relacionados às dez dimensões avaliadas pelo SINAES, é respondida por alunos, docentes, coordenadores e administrativos, daí a sua relevância 
como um dos principais meios de coletas de dados da IES. Os resultados são norteadores no atendimento das necessidades e exigências da 
instituição e também possibilita discussões acadêmicas e administrativas; integradas à gestão e à formação do aluno. O estudo propôs-se a 
identificar e analisar as características dos cursos Bacharelado e Tecnólogo as quais foram indicadas pelos graduandos desses cursos como 
indicadores de boa qualidade. Como metodologia foram analisados os cursos com melhores desempenhos no ISA (Índice de Satisfação do Aluno) 
em 2013.2, entre os cursos de bacharelado/licenciatura e entre os tecnólogos, nos três maiores campi, conforme quantidade de alunos: 
Jabaquara, Interlagos e Santo Amaro. Os cursos também deveriam apresentar adesão discente mínima de 60% na Avaliação Institucional. O 
cálculo do ISA é constituído pela média simples de dois eixos: média atribuída ao curso (MC) e média atribuída aos professores (MP), pelos alunos. 
Portanto, ISA Curso = MC + MP/2. Considerou-se os seguintes cursos: campus Jabaquara (Comunicação Social e Gestão em RH), campus Interlagos 
(Letras e Logística) e campus Santo Amaro (História e Logística). Em cada um destes cursos foram analisados os indicadores mais bem avaliados, 
considerados potencialidades, em dois grupos de questões: Aluno avalia Curso e Aluno avalia Disciplina/Professor. Convencionou-se como 
potencialidades, as três questões com maior índice na somatória dos conceitos 4 e 5 (desde que maior ou igual a 50%), numa escala de 1 a 5, 
onde 1 significa Muito insatisfeito e 5 significa Extremamente satisfeito. O estudo revelou índices superiores a 70% em relação ao grau de 
satisfação dos alunos diante ao domínio do conteúdo da disciplina pelo professor e em relação a maneira com que o professor passa as 
informações. A assiduidade e pontualidade do docente obtiveram porcentagem de satisfação acima de 82% e a coerência entre o conteúdo 
ministrado e o que é cobrado nas avaliações teve um grau de satisfação acima de 75%. Em todos os campi o ISA mostrou-se superior a 3,67 e as 
principais potencialidades, nesses campi, mostraram-se relacionadas ao quesito Professor. A análise dos cursos com os melhores ISAs, evidenciou 
que este critério é positivamente impactado pela média da avaliação docente. Embora os cursos pertençam a áreas distintas, parâmetros comuns 
foram considerados potencialidades pelos alunos, dentre os quais destacam-se: assiduidade/pontualidade, domínio do conteúdo e a coerência 
entre o conteúdo ministrado e o que é cobrado nas avaliações. Em relação a avaliação dos cursos, os campi analisados apresentaram como 
potencialidade segundo a avaliação discente o parâmetro Satisfação Geral com o Curso o qual possivelmente foi bem avaliado em decorrência da 
influência positiva detectada nesta avaliação pelos critérios: Disponibilidade do acervo bibliográfico, Organização e qualidade do funcionamento 
do Estágio Curricular/Supervisionado e Plano de ensino apresentados pelos professores. O presente estudo reforça a relevância do processo 
avaliativo interno o qual mostra-se a cada ano mais sedimentado, permitindo lançar olhares críticos sobre a atuação docente/coordenação. A 
análise cuidadosa desses parâmetros permitirá viabilizar a manutenção e desenvolvimento dos aspectos já consolidados como positivos pelo 
curso e, ainda, tornará possível detectar os critérios com potencial de serem aperfeiçoados tanto pela coordenação quanto pelos docentes. Desta 
forma, determinado curso terá a possibilidade de manter elevado o seu ISA contribuindo também como estímulo a obtenção de melhores ISAs 
por outros cursos.
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RESUMO
O ensino e aprendizagem dos conteúdos de ciências e matemática no quinto ano do Ensino Fundamental muitas vezes são dificultados devido à 
falta de materiais concretos e lúdicos para que os alunos possam sentir mais interesse pelo aprender e também possam fazer associações mais 
aproximadas com os conteúdos. Com base nesta realidade pensou-se em criar o jogo “Aquaman” com a intenção de relacionar um personagem 
dos heróis da “Liga da justiça” com conteúdos escolares justamente para atrair os alunos deste nível de ensino. Sabe-se que a aprendizagem de 
conteúdos escolares com o uso de jogos didáticos pode se tornar bem mais interessante, pois de acordo com Kishimoto (2011) o jogo didático 
pode assumir duas funções: Lúdica e educativa. A Lúdica pode propiciar diversão e prazer, já a educativa visa ensinar algo que complemente o 
sujeito em seu saber e compreensão do mundo.  Assim, foi elaborada a proposta do jogo interdisciplinar denominado “Aquaman”, para ser usado 
pelos alunos do quinto ano do ensino fundamental. Este jogo abrange conteúdos das disciplinas de ciências e matemática, com base no Currículo 
da Educação Básica dos anos iniciais do Distrito Federal (GDF, 2010). O conteúdo selecionado da disciplina de ciências foi água, por fazer parte da 
composição química dos órgãos do corpo humano e o conteúdo selecionado de matemática foi porcentagem simples. Na inter-relação dos 
conteúdos trabalha-se a quantidade de água em porcentagem presente em alguns órgãos do corpo humano. Para a implementação desta 
proposta foi necessário estudo bibliográfico, embasado em obras relacionadas ao tema “jogos didáticos” dos seguintes autores: Kishimoto (2006) 
e Wallon (1981). Também foram utilizados os documentos: Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências (BRASIL, 1997), os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Matemática (BRASIL, 1997) e o Currículo da Educação Básica dos anos iniciais do Distrito Federal (GDF, 2010) para tratar 
dos conteúdos trabalhados a ciências e Matemática. Para a construção do jogo “Aquaman” foi necessário um molde do corpo humano em 
madeira MDF. Na madeira com o contorno em forma de corpo humano foram cortadas peças no formato de alguns órgãos do corpo humano 
para que pudessem ser encaixadas. Nessas peças para encaixe foram coladas imagens impressas coloridas dos respectivos órgãos. Depois da 
construção do jogo foram montadas as orientações e regras para aplicação do jogo. Posteriormente, ele foi aplicado e avaliado para que pudesse 
ser utilizado em um contexto real. Após isso, procederam-se os ajustes necessários para que ficasse pronto para aplicação. Para o encaixe das 
peças os alunos necessitavam realizar os cálculos acerca da porcentagem de água de cada órgão e ainda identificar as características de cada 
órgão. Com aplicação do jogo foi possível observar que ele proporcionou uma aprendizagem lúdica e interdisciplinar, o que favoreceu a 
aprendizagem dos conteúdos de matemática e ciências naturais, do quinto ano do ensino fundamental.
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RESUMO
Este trabalho visa refletir sobre o impacto que a deficiência do filho pode gerar sobre a saúde materna a partir das dinâmicas das relações intra e 
interfamiliares e de sua participação em redes sociais. Retrata o interesse sobre a dinâmica familiar e o impacto que a presença de um filho com 
deficiência causa sobre a família e seus membros a partir do diálogo com autores como Lewis e Dessen (1999), Dessen e Pereira-Silva (2000), Silva 
e Dessen (2004), Nunes e Aiello (2008), Masin, Pereira e Bissetti (2010), Gla e Pletsch (2011), entre outros de não menos influência no campo. 
Como parte de uma pesquisa de tese de doutorado de abordagem qualitativa, participaram de uma entrevista semi-estruturada dez mães e um 
pai, responsáveis por onze crianças e adolescentes com deficiência intelectual e múltipla de escolas municipais de Niterói (Rio de Janeiro/Brasil) 
participantes de um projeto pedagógico de estimulação do desenvolvimento (EIDE), sendo cinco do sexo masculino e seis do sexo feminino, com 
idade variando entre sete e vinte anos, nos anos de 2008 e 2009, visando garantir sua inclusão social e educacional. O objetivo da pesquisa foi 
estudar as condições de educação e escolarização nas classes comuns das escolas municipais, de alunos que apresentam significativas defasagens 
em suas condições de desenvolvimento, secundárias a síndromes genéticas desconhecidas pelas professoras e implicando, principalmente, em 
deficiência intelectual e múltipla acentuada. O Projeto EIDE, implantado pela Secretaria e Fundação Municipal de Educação de Niterói, RJ, desde o 
ano de 2003, tinha uma cobertura média anual de doze alunos atendidos em pequenos grupos de duas a três crianças/adolescentes, em dois dias 
semanais, nos turnos da manhã e da tarde. Os grupos eram distribuídos entre si por quatro professoras, em média, que eram membros da equipe 
da Coordenação de Educação Especial que atuavam no Projeto. De 2003 a 2010 (data de encerramento da pesquisa) foram atendidos 120 
crianças e adolescentes que apresentavam quadros de severos comprometimentos nas funções intelectuais e nas habilidades de vida diária, com 
destaque para a autonomia e independência. Os resultados revelaram que em condições normais, a figura materna continua a responder às 
exigências pela criação e cuidado de um filho saudável. Essas exigências se tornam exponenciais quando se trata de uma criança com deficiência 
intelectual e múltipla; quando há restrições financeiras e materiais; quando o pai abandona o filho deixando a mãe solitária e impotente para 
prover as necessidades da criança e suas próprias. Tudo isso associado à ausência de uma rede social de apoio intra e extra familiar gerando nela 
um adoecimento psíquico, agravado pelo isolamento de participação em redes de suporte social, inclusive de sua própria família. Em todas as 
narrativas transparecem as tensões e conflitos causados pela presença da deficiência em um dos membros da família; mas, com a participação no 
Projeto EIDE as mães e o pai se sentiram acolhidos e apoiados pelos profissionais e pelas professoras, resultando em visíveis manifestações de 
melhora da autoestima e no relacionamento com o filho com deficiência, além de elevar a qualidade de sua saúde física e emocional.  Conclui-se 
que são muitas as condições que concorrem para afetar a saúde materna diante da presença de um filho com deficiência e, entre outros aspectos, 
que estudos nesse campo trazem à tona problemas que precisam endossar os planejamentos de políticas sociais que visam à promoção da saúde 
materno infantil.
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RESUMO
A formação do leitor de literatura em uma turma do quarto ano do Ensino Fundamental foi o objeto de estudo desta pesquisa, que se orientou 
por quatro objetivos: buscar compreender a construção coletiva de práticas de letramento literário; identificar as situações de leitura do texto 
literário na sala de aula; analisá-las em função dos suportes dos textos literários; compreender os significados do letramento literário no contexto 
escolar. Compõem o corpus da pesquisa os eventos de letramento literário que aconteceram na turma do quarto ano do Ensino Fundamental. 
Para investigar como acontece a formação do leitor literário, propus a realização de uma pesquisa com abordagem etnográfica (CASTANHEIRA, 
2004; GREEN; DIXON; ZAHARLICK, 2005). A descrição e a análise dos eventos de letramento literário e o contraste entre eles tornaram visíveis os 
padrões de comportamento, as regras de participação, as demandas e os deveres dos sujeitos. Esses aspectos foram expressos através das 
características das atividades de leitura do texto literário, agrupadas nas seguintes categorias: Formas de leitura; Formas de acesso a literatura; 
Capacidades linguísticas mobilizadas nas atividades propostas após a leitura; Atividades para o estudo das características do gênero literário e 
seus suportes; Propostas de produção oral ou escrita a partir da leitura; Atividades que não se relacionavam ao letramento literário. O acesso às 
obras literárias foi garantido e o desejo de ler os livros foi despertado quando as crianças conheceram os autores e ilustradores; visualizaram os 
projetos gráficos; refletiram sobre a importância das informações trazidas nos paratextos; compreenderam o funcionamento do processo de 
escrita e publicação das obras; desejaram ser escritores de literatura; refletiram sobre critérios de escolha dos livros literários. É possível afirmar 
que os tipos de suportes para os textos literários determinaram práticas distintas relativas à escolarização da leitura literária: práticas pedagógicas 
e práticas literárias. O texto literário, lido fora do seu suporte original, determinava práticas mais pedagógicas, ou seja, aquelas que tinham o 
objetivo quase exclusivo de ensinar conteúdos relacionados à Língua Portuguesa e de incutir nos alunos atitudes ou comportamentos escolares. O 
uso do suporte livro favorecia mais as práticas de leitura literária ou aquelas mais afeitas ao mundo literário e que acontecem fora dos muros 
escolares. Nesse sentido, conclui-se que a escolarização da literatura obedece a um continuum, ou seja, na turma do quarto ano do Ensino 
Fundamental foram (re)construídos diferentes tipos e níveis de letramento literário que dependeram das necessidades, das demandas dos 
participantes, do contexto social (incluindo o escolar) e cultural.
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RESUMO
Este projeto, em andamento desde agosto 2013, é um estudo sobre a participação dos alunos na Avaliação Institucional (AI) da Estácio FIB. O 
objetivo geral é investigar quais as percepções dos alunos sobre a AI e como eles se posicionam nesse processo. Objetivos específicos: verificar 
como os alunos encaram a AI e qual o nível de comprometimento com o processo; investigar sobre os fatores que interferem nas atitudes dos 
alunos quanto a esta modalidade de Avaliação; analisar o posicionamento dos alunos quanto as implicações da AI para a qualidade do ensino e 
sua formação; verificar a adequação da AI desenvolvida com a proposta do Sinaes; refletir sobre a relação aluno-professor-instituição-avaliação, 
na AI. O método de pesquisa é o Estudo de Caso com descrição etnográfica e análise de conteúdo, de inspiração na etnopesquisa crítica e 
multirreferencial e na Análise Institucional francesa, para uma reflexão aprofundada sobre o objeto de estudo e escrita da cultura institucional, a 
partir do conteúdo manifesto de analisadores históricos e contextuais, que eclodem durante o processo de pesquisa e provocam a análise. É uma 
pesquisa quali-quanti e propicia o envolvimento do pesquisador e o seu compromisso com a compreensão e explicitação dos processos 
estudados, a partir da atitude de observação em contexto. Dispositivos de pesquisa: questionário com perguntas objetivas e abertas, aplicados a 
uma amostra aleatória de 800 alunos, de modo que alunos de todos os cursos participem. Até maio/2014 foram aplicados 509 questionários; 
serão feitas entrevistas com alunos representantes dos cursos; a observação em contexto é feita durante a aplicação dos questionários e no 
período de Aplicação da AI; a análise dos dados tem sido gradativa com escrita de relatórios parciais; no final do processo, previsto para 
dezembro/2014, será escrito o relatório final e conclusivo. Resultados parciais: 4% dos alunos considera que o objetivo da AI é promover a 
instituição perante a sociedade; 12% - traçar um perfil da Instituição; 25% - contribuir para a melhoria do ensino e da formação profissional; 10% - 
verificar a qualidade e a competência dos professores; 23% - implantar melhorias em todo o contexto da instituição; 25% marcou todos os itens 
acima. 77% dos alunos afirmou que participa da AI. 52% disse que participa da AI porque acredita que vai contribuir para melhorar a qualidade do 
ensino; 36% acredita que está contribuindo para a melhoria da Instituição. Sobre o que consideram mais importante: 47% considera a qualidade 
do ensino, a infraestrutura física e tecnológica e o SIA; 26% ficou com a qualidade do ensino. Sobre o professor, 41% valoriza os conhecimentos 
do professor na disciplina que leciona; 37% a atuação em sala de aula. Melhorias identificadas pelos alunos: 13% no acervo da biblioteca; 28% na 
qualidade dos professores e do ensino; 3% nas tecnologias e equipamentos eletrônicos; 10% no atendimento aos alunos; 5% no espaço físico; 
38% considerou a evidência de todos os itens acima. Nas questões abertas e na observação em contexto, os resultados são significativos e 
demonstram bom nível de percepção dos alunos sobre a AI e de reflexão sobre o desempenho da Instituição como um todo, acentuando a 
possibilidade para o aluno demonstrar o seu grau de satisfação com a instituição e de contribuir para a implantação de melhorias, identificando 
pontos fortes e fracos. A ênfase nas melhorias que a AI tem proporcionado no contexto institucional aparece na maioria dos comentários dos 
alunos, que aproveitam o momento para fazer reivindicações sobre segurança dentro e no entorno da Instituição; melhorar o espaço físico das 
salas de aula, dos sanitários e o acervo de equipamentos eletrônicos de uso dos professores, que consideram precário; e mais agilidade no 
atendimento ao aluno. Fazem elogios aos professores e lamentam que ainda existam alguns precisando melhorar o desempenho. Reflexões 
aprofundadas estão em andamento e serão apresentadas no relatório final.
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RESUMO
O presente trabalho tem por objetivo estudar as políticas curriculares de formação de professores ocorridas entre as décadas de 1990 e 2000, 
identificando os discursos hegemônicos que surgiram a partir da retomada do regime democrático em nosso país. Buscamos analisar o discurso 
de perfil profissional para o professor da Educação Básica, do Ensino Fundamental (anos iniciais) e da Educação Infantil. A pesquisa foi realizada 
pelo grupo de pesquisa “Políticas Curriculares para Formação de Professores e a(s) Identidade(s) Docente”, do Programa de Iniciação Científica do 
curso de Pedagogia do campus Niterói. Os documentos analisados foram: Referenciais para Formação de Professores (BRASIL, 1997), as Diretrizes 
Curriculares Nacionais DCN (BRASIL, 2001 e 2002) e as Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação de Pedagogia (BRASIL, CNE, 2006). 
Entrevistas foram realizadas com os alunos do curso de Pedagogia da UNESA, campus Niterói por meio de dois questionários semiabertos, nos 
anos de 2011 e 2012, respectivamente, envolvendo os alunos dos diversos períodos do curso. Consideramos o campo do currículo como um 
campo de disputas de discursos. Sendo assim, procuramos identificar o perfil profissional destacado nos discursos dos documentos oficiais e o 
perfil profissional destacado nos discursos dos alunos da Pedagogia. A partir da tabulação e análise dos resultados dos questionários, foi iniciado 
um estudo comparativo entre os documentos analisados e as entrevistas. Utilizamos como aportes teóricos as pesquisas de Stephen J. Ball no que 
diz respeito ao Ciclo de Políticas; Alice Casimiro Lopes para a análise das políticas curriculares sob uma perspectiva discursiva e, ambos para a 
análise e disputas das relações de poder. As análises dos discursos dos alunos expressam mobilidade de sentidos, que ora se aproximam do perfil 
profissional defendido nos documentos oficiais, ora dele se distanciam. Neste momento da pesquisa concluímos que esta oscilação está associada 
ao grau de clareza dos alunos quanto aos objetivos do curso de Pedagogia, que é ampliado no decorrer da vida acadêmica e na formação da 
identidade docente. Além desse aspecto, concluímos, também, que os documentos oficiais primam pela ideia de estabelecer um perfil 
profissional para os professores e buscam eleger categorias que se tornam hegemônicas. Todavia, os discursos dos alunos entrevistados 
demonstram que tais categorias nem sempre são buscadas pelos mesmos na prática profissional, embora sejam valorizadas nesses discursos 
oficiais.
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RESUMO
O texto avalia as relações de gênero nos cotidianos escolares e o papel da escolarização para a manutenção/transformação da opressão sexista. A 
opção metodológica foi a pesquisa do tipo etnográfico, que permitiu um contato direto com a situação pesquisada. No tratamento dos dados 
coletados no cotidiano escolar, utilizou-se a análise de conteúdo, o que possibilitou compreender as concepções,  valores e impressões das 
pessoas envolvidas no estudo. Com esses procedimentos metodológicos, foi possível analisar como o processo de escolarização participa na 
produção das desigualdades presentes nas relações de gênero, identificar como a concepção de gênero dos/das professores e professoras 
interfere nas práticas pedagógicas do magistério, os “movimentos de resistência” presentes na escola contra a opressão/desigualdade expressa 
nas relações sociais e, ainda, estabelecer relações entre a situação de desigualdade das mulheres na sociedade e o reconhecimento social do 
trabalho do magistério. Para isso, seguiu-se o seguinte caminho: inicialmente foi realizado um levantamento teórico e conjuntural em torno do 
debate sobre as relações sociais de gênero, relacionando esse debate com a questão educacional. No segundo momento, foram tratados e 
discutidos os dados, buscando-se um aprofundamento sobre as relações de gênero no cotidiano escolar. Nesse momento, os aspectos destacados 
foram as diferentes concepções/percepções de gênero presentes no cotidiano escolar, a igualdade e a diferença nos processos educativos, a 
invisibilidade das mulheres no cotidiano escolar, ainda que estas sejam maioria nesse contexto, e a contribuição da escola para a 
manutenção/transformação da opressão sexista. No terceiro momento, relacionou-se a situação de dominação vivida pelas mulheres e o 
reconhecimento social do magistério. Chegou-se à conclusão de que a escola, como um espaço e tempo privilegiado de formação humana, tem 
contribuído para manter a opressão sexista, uma vez que ajuda a fortalecer a naturalização da dominação feminina. No entanto, os estudos 
apontam que a escola também se constitui em um campo fértil para a discussão e oposição à opressão sexista, onde, apesar de sutil, o debate de 
gênero tem crescido. Apresentam-se sugestões que podem contribuir para que a escolarização seja um importante instrumento na luta contra a 
opressão sexista.
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RESUMO
A   pesquisa pretendeu investigar o Programa Mais Educação enquanto uma releitura da concepção de Educação Integral, tendo como 
referenciais teóricos as pesquisas recentes sobre Educação Integral e Escola de Tempo Integral, e sobre as políticas públicas de currículo que 

 abordam os conceitos de: recontextualização e hibridismo. Os dados coletados foram preeminentemente descrilvos. Num primeiro momento 
foram analisados as legislações do MEC que referendam o programa, com a finalidade de investigar as compatibilidades e incompatibilidades com 
as concepções de educação integral presentes nas políticas públicas ao longo da história e as expressas nesses documentos. Num segundo 
momento foi realizado um estudo exploratório em três escolas da rede pública que participam do programa há mais de dois anos, com o intuito 
de apreender a releitura do Programa Mais Educação pela comunidade escolar. A pesquisa demonstrou que o MEC, os Sistemas de Ensino e as 
Unidades Escolares fazem diferentes leituras e recontextualizam de forma própria o conceito de educação integral presente no Programa Mais 
Educação nos seus diferentes campos de atuação. Embora as legislações mencionem ações educativas na perspectiva da educação integral, esses 
mesmos documentos estabelecem que o processo de educação integral se dará por meio de atividades socioeducativas, dirigidas a apenas uma 
parcela de escolas e de estudantes da rede pública, conferindo ao programa um caráter assistencialista e compensatório, porém distante 
daquelas pretendidas pelo movimento escolanovista.  Por sua vez, os sistemas de ensino reforçam esse caráter quando estabelecem que os 
alunos beneficiários do “Programa Bolsa Família" sejam o público alvo do “Programa Mais Educação”. Já as escolas ao se adequarem ao programa 
sem as condições desejáveis hibridizam as ações definidas na legislações modificando carga horária, improvisando profissionais, espaços e 

 horários, conforme sua cultura parlcular presente no dia a dia da escola. No aspecto pedagógico os documentos referendam uma prálca 
voltada para um currículo que reorganize espaço/tempo, que favoreça o diálogo entre os conteúdos disciplinares e os saberes locais, e que 
articule as disciplinas curriculares com os diferentes campos de conhecimento. No entanto, não consideram relevantes a infraestrutura da escola 
e a qualificação dos profissionais. A preocupação evidente nesses documentos e nas orientações dos diferentes sistemas de ensino é com a 
questão da ampliação do tempo escolar. Percebe-se no âmbito das escolas pesquisadas que o programa é visto apenas como uma política 
compensatória voltada apenas para alunos com baixo desempenho escolar e que a educação integral na escola pública brasileira é ainda um 
projeto inacabado e em permanentemente construção e reconstrução. A diversidade e a multiplicidade de leituras e interpretações que são feitas 
constituem-se novos desafios e abrem novas possibilidades. Por isso, acredita-se que a investigação dos processos que a educação pública 
brasileira vem desenvolvendo na busca pela educação integral, se torna cada vez mais necessária para garantia de uma escola voltada para 
formação global dos alunos e focada na prática cidadã.
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RESUMO
O presente trabalho reflete sobre o Ensino Religioso na formação do educando. Enquanto espaço socializador para a formação do sujeito, a 
escola desempenha um importante papel durante esse processo. O retorno da disciplina de Ensino Religioso ao currículo escolar de acordo com a 
lei nº 9.475/1997, ainda que facultativa aos alunos, trouxe significativa mudança para o aprendizado dessa disciplina. O estudo partiu da 
inquietação existente para saber das causas que motivaram o retorno do Ensino Religioso à estrutura curricular, e quanto a sua importância na 
formação do educando. Os jovens contemporâneos estão buscando respostas para todas as suas dúvidas e indagações. No anseio pela busca do 
elo perdido, pesquisam nos livros e procuram na internet onde o acesso é instantâneo e veloz. Baseado nessas indagações e dúvidas, surgem 
interrogações que até hoje, desafiam a mente dos homens, como por exemplo: De onde viemos, quem somos, para que vivemos, e para onde 
vamos? O conhecimento e o saber são desejos inerentes do ser humano que na busca pela sobrevivência e significação, necessita viver bem em 
relação ao outro e consigo mesmo. Diante de tais desejos e indagações surge um outro nível de relação que é a Transcendência. É na 
Transcendência que o homem busca dar significação para a sua existência. Entender a educação como um processo amplo que envolve o 
cognitivo, a consciência do corpo, do espírito e da alma, são aspectos de tamanha relevância no estudo do Ensino Religioso na formação do 
educando. O estudo partiu de levantamento bibliográfico que possibilita o entendimento da prática do Ensino Religioso no ambiente escolar, os 
fundamentos pedagógicos dessa prática e os conteúdos propostos. Durante o processo de pesquisa, foi observado que mesmo estando na forma 
da lei nº 9.475/1997, que é vedada qualquer forma de proselitismo na disciplina do Ensino Religioso, infelizmente, ainda ocorre o ensino de forma 
doutrinária. Observou-se também a falta do docente para o exercício da função, acarretando assim, a desmotivação dos alunos interessados ao 
ensino da  disciplina. O ambiente escolar pelo seu caráter formador proporciona a interação individual e social do educando, nesse processo de 
aprendizagem a diversidade é contemplada. Promove então, a convivência progressiva da descoberta do outro como alguém que, não só pensa 
diferente, mas  que também possui um modo próprio de crer.
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RESUMO
Esse trabalho apresenta o resultado da pesquisa intitulada “Projeto Tablet em sala de aula: uma proposta de inovação pedagógica” realizada 
entre os meses de fevereiro a dezembro do ano de 2013. Os dados obtidos na pesquisa serviram para propor ações que visam promover a 
integração dos recursos digitais e, mais especificamente, o tablet, aos processos de ensino e aprendizagem na nossa instituição, possibilitando o 
surgimento de metodologias de ensino e aprendizagem inovadoras, que colaborem com a contextualização da nossa prática pedagógica frente a 
presença dos recursos digitais em nosso ambiente educacional. Foram usadas as seguintes metodologias de pesquisa: questionários (presenciais e 
on-line), entrevistas nos campi, observação de campo e pesquisa bibliográfica. Os resultados da pesquisa deram origem, entre outras ações, ao 
curso: “MÍDIAS VIRTUAIS NA EDUCAÇÃO” que será oferecido, no ano corrente, dentro do projeto PIQ - Programa de Incentivo à Qualificação 
Docente da UNESA. Além desse curso, outra ação resultante da pesquisa foi o projeto “OFICINAS DE TECNOLOGIA DIGITAL” que é oferecido pela 
Universidade Corporativa da UNESA e tem a proposta de capacitar nossos docentes, a partir de encontros presenciais, para o uso de recursos 
digitais em sua prática pedagógica. Nesse primeiro semestres são oferecidas as seguintes oficinas: “Produzindo e compartilhando aulas com 
recursos multimídia”, “Uso do blog na Educação”, “Vídeo na Educação, de espectador a produtor” e “Prezi, muito além do zoom”. A pesquisa 
concluiu queos docentes são, em sua grande maioria, imigrantes digitais, ou seja, estão se adaptando a presença das Tecnologias Digitais em suas 
vidas. Outro fator que chamou a atenção nos resultados da pesquisa foi o de que poucos docentes tiveram disciplinas voltadas para o uso de 
recursos digitais em sua formação acadêmica algo que explica, em parte, a dificuldade que apresentam para integrar esses recursos em suas 
aulas. As ações que estão sendo implementadas a partir dos resultados da pesquisa têm o objetivo de colaborar com a mudança desse panorama. 
Conclue-se que, a partir dessas formações os docentes poderão utilizar com mais segurança as Tecnologias Digitais em sua vida acadêmica e 
desenvolver um olhar crítico sobre a melhor maneira de integrar esses recursos as suas atividades acadêmicas. Também espera-se que 
desenvolvam a capacidade de propor metodologias inovadoras de ensino e aprendizagem.
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RESUMO
Nas ultimas décadas a formação de professores tem sido motivo de grandes interrogações devido às várias mudanças sociais, políticas e 
econômicas ocorridas no país. A necessidade de adequar a formação de professores a uma realidade em constante processo de inovação faz com 
que sejam geradas novas propostas educacionais e curriculares. Nesse contexto estudos voltados à formação profissional docente tornam-se 
pertinentes, visto que é preciso compreender as dimensões desse processo, considerando as implicações do movimento de mudanças sociais no 
âmbito educacional. A formação do professor tornou-se então tema central nos debates educacionais, indicando a necessidade de rever e 
redefinir os cursos que formam os professores. Mas apesar das discussões e questionamentos sobre a formação de professores, ainda não se tem 
uma proposta concreta sobre a formação docente por parte das universidades. Este trabalho teve como objetivo identificar, destacar e refletir 
sobre o Perfil do Professor Universitário que Trabalha em Universidade Particular e sua formação pedagógica.  Este trabalho trata-se de uma 
pesquisa de campo de corte transversal no qual foi utilizado um questionário adaptado, com 19 questões abertas e 1 questão fechada analisada 
quantitativa e qualitativamente. A análise qualitativa foi feita através da interpretação e crítica às respostas do questionário levando em 
consideração o objetivo do trabalho. Resultados - 20  homens e 9 mulheres responderam ao questionário. 19% estão entre 20 a 30 anos, 29% 
entre 31 a 40 anos , 30% entre 41 e 50 anos e finalmente 22% acima de 51 anos de   idade. Quanto às áreas de atuação 17 % da amostra são da 
área de Humanas, 9% da Saúde e 3% de Exatas (este dado pode ser explicado facilmente porque a maioria dos cursos desta IES em questão é da 
área de Humanas). Quanto ao tempo em que exerce a profissão de universitário 42% trabalham entre 6 a 10 anos, 24% trabalham entre 1 a 5 
anos, 24% entre 11  a  15 anos e finalmente  10% entre 20 ou  mais anos de atuação. 58% dos professores entrevistados trabalham em somente 
uma instituição de ensino, 28% em duas instituições e 14% em 3 instituições. Como os questionários foram aplicados no horário noturno 100% da 
amostra trabalham neste período, 50% trabalham também no matutino e apenas 17% período vespertino. A partir destes dados verificamos que 
48% trabalham somente um turno, 38% em dois e 14% em três turnos. 72 % possuem stricto sensu e 28% apenas latu sensu. 67% da amostra 
declarou que a motivação para iniciar no magistério foi por vocação, 22% em busca por aperfeiçoamento profissional e apenas 7% falou que a 
motivação era financeira.  Traçado o perfil deste profissional, verifica-se que o mesmo possui a qualificação necessária para exercer a profissão 
que escolheu por vocação. Porém observou-se nos resultados uma baixa produção científica e pouca variação no planejamento e na execução das 
aulas, em consonância com a pesquisa no que se refere a importância dos saberes pedagógicos na formação do professor.
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RESUMO
Este trabalho de pesquisa é parte integrante de uma pesquisa maior, desenvolvida no curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Ensino de 
Matemática. Essa pesquisa teve por objetivo identificar quais estratégias são utilizadas por alunos da Educação Profissional, de nível técnico, ao 
resolverem questões envolvendo sistemas de numeração de diversas bases e o sistema decimal. O presente estudo aborda os aspectos históricos 
do surgimento de alguns Sistemas de Numeração. As mãos como um dos primeiros sistemas utilizados pela humanidade, o sistema sexagesimal e 
os sistemas de algarismos romanos, indo-arábico e binário. Além de apresentar os algoritmos necessários para as operações de mudança de base. 
O desenho metodológico da pesquisa fundamenta-se nas análises quantitativas e qualitativas desenvolvidas com 12 alunos de uma escola privada 
de Ensino Técnico, no curso de mecânica automotiva. Todos cursando a disciplina de eletrônica digital. A investigação foi desenvolvida a partir da 
aplicação de um teste com 10 questões, em que apenas 5 foram analisadas para o presente estudo, todas subjetivas. As análises foram 
categorizadas como totalmente certa, parcialmente certa e ou totalmente errada. Foi observado ainda, qual o algoritmo utilizado para o 
desenvolvimento das questões e as principais dificuldades na resolução. Dentre os alunos que participaram da pesquisa 75% eram do gênero 
masculino e 25% do gênero feminino. Os resultados apontam que na primeira questão (transformação de um número octodecimal para a base 
binária) ocorreu o maior percentual de acerto entre as questões analisadas. Ou seja, cerca de 33% dos alunos investigados tiveram êxito no 
desenvolvimento do algoritmo, acertaram toda a questão, utilizando a regra, que consiste em transformar cada algarismo diretamente ao 
correspondente em binário, respeitando o número padrão de bits. Em contrapartida, nas questões relacionadas a representação de números 
hexadecimais e decimais em binário e octal a quantidade de erros foi maior do que acertos. No mesmo direcionamento encontra-se a questão 
quatro que solicitava a transformação de um número binário em decimal. Vale salientar que esse tipo de operação é muito comum nas atividades 
ligadas a eletrônica digital, na qual apenas 8% dos sujeitos da pesquisa tiveram êxito no seu desenvolvimento. Observou-se, ainda, as dificuldades 
dos alunos ao realizarem operações matemáticas básicas, tais como: multiplicação por zero, erro na obtenção do resultado de um número 
elevado a outro (exponencial), erros em contas de divisão, e em outros casos, erro no processo de mudanças de bases propriamente dito. Pois 
houve equívocos na utilização das regras. Vale ressaltar, que a média da faixa etária dos alunos investigados foi 18 anos. E todos  egressos do 
Ensino Fundamental da Educação Básica. Desta forma, conclui-se que a falta de habilidade no desenvolvimento de operações matemáticas, 
estudadas em ensinos anteriores e necessárias ao desenvolvimento das questões da pesquisa, são impedimentos para o avanço nas questões 
conceituais mais inerentes ao estudo técnico.
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RESUMO
A aprendizagem de lógica de programação é um ponto chave em cursos superiores ligados à ciência da computação, porém seu aprendizado não 
é simples, o que contribui, inclusive, para a desmotivação dos alunos em prosseguirem o curso. O objetivo das disciplinas dedicadas ao tema é 
desenvolver conhecimento sobre os elementos básicos para a elaboração de programas de computador, o que depende de estruturas de 
raciocínio lógico. Seu aprendizado servirá como base para inúmeras outras disciplinas que compõem os cursos da área. É considerada uma 
disciplina de difícil aprendizado por exigir alto nível de abstração. Esta pesquisa visa verificar se a aprendizagem realizada por meio de introdução 
da Filosofia LOGO proposta por Papert (1988) contribui para o desenvolvimento das estruturas lógicas de pensamento e construção dos 
conhecimentos fundamentais da área da lógica de programação. A pesquisadora aplicará, em conjunto com a ementa proposta pela instituição 
pesquisada, a utilização de linguagens de programação criadas especialmente para a aprendizagem e o desenvolvimento das estruturas 
mencionadas, a saber SuperLogo e Scratch, que será ministrada aos alunos do primeiro período dos cursos de Licenciatura em Computação e 
Bacharelado em Sistemas de Informação. Estas serão apresentadas como linguagens de modelagem para o ensino de lógica de programação. Os 
alunos terão autonomia para gerenciar o processo de aprendizagem: além das atividades propostas em sala de aula, deverão desenvolver 
atividades cujas propostas serão apresentadas por eles e elaboradas em diálogo com colegas e professores. A pesquisa é um estudo qualitativo e 
será utilizado o método clínico de Piaget (1989) adaptado à coletividade para verificar os resultados durante a pesquisa. No presente momento, 
encontra-se em fase de desenvolvimento e, portanto há apenas resultados preliminares a serem destacados. Foi feito um questionário inicial para 
identificação dos conhecimentos prévios da turma, aliado a um teste diagnóstico no qual deveriam descrever a sequencia lógica de 2 atividades 
específicas. Verificou-se que menos da metade da turma já teve contato com programação e que, através da proposição de problemas com 
soluções que podem ser elaboradas de diferentes formas, a turma encontra-se motivada e os alunos colaboram durante as atividades. Por 
iniciativa própria criaram um grupo no Facebook que tem fortalecido tal colaboração e, ainda, permitido discussão sobre as possíveis soluções de 
problemas propostos. Acredita-se que, ao final da mesma, os alunos participantes do processo desenvolverão os conceitos trabalhados de 
maneira satisfatória. Como resultado final, espera-se chegar a estratégias e metodologias que viabilizem aprendizagem da lógica e dos conceitos 
básicos de programação, com a participação e o real interesse dos alunos pela disciplina.
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RESUMO
Ao longo do tempo, a noção de autor, sempre associada a noções culturais e científicas, vem sofrendo deslocamentos significativos, 
caracterizados por sua presença, ocultação ou disfarce na obra. Essa questão ganha relevo, na contemporaneidade, com o digital interligado em 
rede, fazendo emergir uma diversidade de modelos autorais e novas formas de colaboração e criação, que acentuam o caráter interativo, aberto, 
cooperativo e fragmentário dessas produções. Na elaboração da pesquisa da Tese de Doutorado em Educação, dialogou-se com estudos sobre 

 cibercultura, da educação online e acerca da concepção de autor e autoria. Em relação à metodologia, enalzou-se as abordagens da pesquisa-
formação multirreferencial e a ideia de pesquisador implicado com seu campo de pesquisa; com os pressupostos das pesquisas nos/dos/com os 
cotidianos, instituindo, atos de currículo, apoiados em dispositivos diversos, no contexto formativo da disciplina Cotidianos e Currículos; uma 
prática social em formação, no curso de Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Da análise das produções dos 
praticantes emergiram os seguintes resultados: (a) redes educativas, tecidas dentrofora da escola, no ciberespaço e em outros espaços 
multirreferenciais, formam e nos formam, estimulando processos de interatividade, colaboração e dialogicidade, mediados por interfaces digitais. 
(b) o uso de dispositivos materiais e intelectuais no processo ensino aprendizagem potencializa a formação, constituindo-se em elementos 
propulsores do desenvolvimento de autorias diversas; e (c) conversas e narrativas dos praticantes culturais em redes presenciais e online, 
possibilitam identificar indícios e procedimentos de autorias textuais e/ou imagéticas, (a) sob a forma de reprodução; (b) fundamentados na 
sintaxe; (c) na transposição de gêneros do discurso; (d) na no estatuto da oralidade nos meios virtuais; (e) em processo interativos e dialógicos; e 

 (f) em processos argumentalvos.Enquanto conclusão provisória, acentau-se a percepção de possibilidades muito fru�feras da emergência da 
autoria coletiva em processos de produção estimulados e estimuladores, tanto em ambientes virtuais de aprendizagem, quanto presenciais.
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RESUMO
Esta pesquisa partiu do pressuposto que não basta apenas capacitar os servidores públicos para suas tarefas cotidianas; é preciso ir além, 
identificando aspectos positivos e negativos da proposta de capacitação e suas repercussões na prática profissional. Uma reflexão desse teor 
propicia o continuum ação – reflexão - transformação. Tendo esta perspectiva por base, a pesquisa buscou investigar como capacitações online, 
oferecidas a servidores públicos pela Escola da Previdência Social, são avaliadas por seus participantes - técnicos e gestores.  Deste objetivo foram 
retiradas as seguintes questões de estudo: (a) quais as vantagens e desvantagens das capacitações online, segundo os servidores públicos que 
participaram de cursos ofertados pelo Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS ? (b) que contribuições essas capacitações trazem à 
prática desses servidores, segundo esses próprios sujeitos? (c) que sugestões esses servidores apresentam para a melhoria das capacitações 
online? (d) que motivos levam os servidores à desistência das capacitações online? Tais indagações remeteram a coleta e a análise dos dados para 
uma abordagem mista, a qual se expressou por meio informações numéricas (dados quantitativos) e inferências extraídas das percepções dos 
sujeitos da pesquisa (dados qualitativos). A abordagem mista é defendida por autores que admitem a complementaridade entre as perspectivas 
quantitativa e qualitativa. A análise do conteúdo dos dados qualitativos se baseou em uma abordagem teórica centrada nos seguintes temas: (a) 
educação corporativa, desdobrado nos itens - formação continuada; ensino-aprendizagem online; evasão de alunos em cursos a distância; e (b) 
avaliação da aprendizagem, pormenorizada nos seguintes aspectos - avaliação em uma perspectiva abrangente; avaliação da aprendizagem em 
programas de treinamento; e avaliação da aprendizagem em ambientes online. Foram ouvidos 1544 servidores do INSS, sendo 375 gestores e 
1.169 não gestores. A grande maioria se mostrou favorável às capacitações online, sinalizando diversas vantagens como: horário flexível para o 
estudo; crescimento profissional e pessoal; permanência no posto de trabalho; democratização das informações (comunicação igualitária e 
simultânea). No que tange às desvantagens dessas capacitações, os sujeitos destacaram: inexistência, no trabalho, de ambiente físico (reservado) 
para o estudo; cursos que apresentam uma visão limitada da Previdência; propostas que não contemplam todas as necessidades dos servidores. 
Entre as contribuições das capacitações online para a prática profissional aparecem: aumento nos conhecimentos previdenciários; ampliação dos 
conhecimentos relacionados à carreira; melhoria no desempenho corporativo e no atendimento ao cidadão. As sugestões para o 
aperfeiçoamento englobam: flexibilizar o tempo de integralização do curso; elaborar cursos de acordo com o perfil do servidor; integrar o curso 
online com atividades presenciais e discutir o curso após a sua conclusão, com vistas a perceber melhor as mudanças no comportamento dos 
servidores. Por último, os sujeitos indicaram os motivos da evasão nas capacitações online: excesso de trabalho; viagens a serviço; inscrição dúbia 
(o curso já havia sido realizado anteriormente); conteúdo desinteressante (fraco/repetitivo); relação precária com a tutoria. Esta pesquisa pode 
subsidiar o planejamento de capacitações online na educação corporativa.
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RESUMO
O presente estudo, vinculado à linha de pesquisa de Ensino de Ciências e Matemática  do Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Universidade Federal Mato Grosso do Sul (PPGEdu/UFMS), teve como objetivo geral  investigar dificuldades na resolução de problemas de 
Construções Geométricas por alunos do 1º  ano de um curso de Licenciatura em Matemática.  A pesquisa assumiu abordagem qualitativa com 
delineamento descritivo-explicativo. Participaram deste estudo três acadêmicos do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul.  Os dados foram coletados por meio das produções dos alunos, entrevistas semiestruturadas, aulas gravadas, observações 
e registros realizados pela pesquisadora durante as aulas de Construções Geométricas.   A metodologia utilizada foi a análise de conteúdo de 

 Laurence Bardin (2011). As análises foram realizadas com base no referencial teórico adotado, sendo eles:  a teoria dos Registros de 
Representações Semióticas, as diferentes apreensões da figura e os discursos argumentativos e dedutivos.    Os resultados obtidos neste  estudo 
evidenciaram  que os alunos apresentaram dificuldades na resolução de problemas geométricos, com destaque para as seguintes: empregavam 
incorretamente alguns conceitos básicos de Geometria Plana, ora por confundirem, ora por esquecerem; os discursos argumentativos 

 apresentados para juslficar foram, em sua maioria, insuficientes, visto que os alunos não faziam uso de argumentos matemalcamente 
consistentes e de um raciocínio organizado; nos problemas de provas e demonstrações, os discursos  dedutivos foram redigidos, muitas vezes, 
omitindo passos ou estes eram apresentados sem justificativas e, ainda, em grande parte dos problemas  as hipóteses e as teses identificadas se 
mostraram incorretas.  Constatamos assim, que os problemas de construções geométricas que exigiam a produção de discurso argumentativo ou 
dedutivo foram os que mais geraram dificuldades para os alunos.
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RESUMO
A educação no Brasil apresenta, historicamente, diferentes modelos de formação. Alternam-se ênfases e correntes teóricas, influenciando e, em 
alguns casos, determinando o delineamento de políticas públicas voltadas para a educação. Nesse contexto, a Educação Profissional e Tecnológica 
(EPT) é influenciada por diferentes concepções de formação, dentre elas a que defende uma formação voltada para atender aos anseios dos 
arranjos produtivos, ao modelo de desenvolvimento econômico, implicando em uma formação tecnicista com foco no mercado de trabalho; e a 
que delineia uma formação profissional humanista, unitária ou na perspectiva da politecnia, com foco na formação integral do trabalhador. Essas 
contradições se apresentam em toda a história da EPT no Brasil e sua defesa, adesão e/ou comprometimento, definição através de políticas 
públicas ou de governo, estão em constante mutação. Em 2008, durante a realização da Conferência Nacional de Educação Básica, o Ministério da 
Educação (MEC) assumiu o compromisso de organização da Conferência Nacional de Educação (CONAE). A CONAE é um espaço de deliberação e 
participação coletiva, envolvendo diferentes seguimentos, setores e profissionais interessados na construção de políticas públicas de Estado. É 
precedida por conferências preparatórias e livres, municipais e/ou intermunicipais, do Distrito Federal e estaduais de educação. Essas 
conferências prévias discutem um Documento-Referência elaborado pelo Fórum Nacional de Educação (FNE) – criado pela Portaria no. 1.407/10 e 
alterado pela Portaria no. 502/12 do MEC. As propostas resultantes das conferências prévias são sintetizadas em emendas e apresentadas por 
unidade da Federação. Essas emendas compõem os relatórios dos fóruns estaduais de educação no Sistema de Relatoria do FNE e são objeto de 
análise da Comissão Especial de Monitoramento e Sistematização. Após essa análise, as emendas são conferidas e aprovadas (ou não), pelos 
membros do FNE, compondo o Documento-Base da CONAE. Esse Documento-Base é objeto de discussão durante a CONAE e o resultado dessa 
discussão dá origem ao Documento-Final. A primeira CONAE foi realizada no período de 28 de março a 1º de abril de 2010 e teve grande 
influência na elaboração do projeto de lei no. 8.035/2010 que trata do Plano Nacional de Educação (PNE) para o decênio 2011-2020 e ainda 
encontra-se em tramitação no Congresso e Senado Nacional. Com a eminência da realização da CONAE 2014, o Documento-Referência desse 
novo encontro traz a discussão sobre as responsabilidades, corresponsabilidades, atribuições concorrentes, complementares e colaborativas 
entre os entes federados (União, estados, DF e municípios) para o cumprimento das metas estabelecidas no PNE 2011-2020. Verifica-se uma 
tentativa de “organizar” o “Sistema Nacional de Educação” em um “regime de colaboração” entre os entes federados, uma vez que o PNE 2011-
2020 não definiu as responsabilidades de cada ente federado para o cumprimento das metas. Nesse cenário, a partir de pesquisa documental, 
propõe-se uma análise do modelo de organização da CONAE e da concepção de EPT no Documento-Referência de 2014. Esse documento da 
CONAE 2014 é organizado em eixos centrais de discussão e verifica-se que a EPT é abordada em diversos eixos, sendo a relação entre educação e 
trabalho proposta com maior ênfase no Eixo III – Educação, Trabalho e Desenvolvimento Sustentável: cultura, ciência, tecnologia, saúde, meio 
ambiente. Defende-se a educação como uma prática social cada vez mais ampla. Apresenta uma conclusão importante no parágrafo 186, 
tratando da formação de profissionais críticos e autônomos, a partir de uma concepção ampla de trabalho. A partir da análise documental 
empreendida, foi possível observar que o PNE 2011-2020 já é utilizado como referência para o estabelecimento de políticas de governo e a 
CONAE 2014 tem papel fundamental na tentativa de criar certa “organicidade” entre os entes federados em busca do cumprimento das metas 
estabelecidas.
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RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo investigar como se estabelece qualidade na educação superior a distância mediada pelas Tecnologias da 
Informação e Comunicação, considerando a possibilidade de uma relação divergente entre os conceitos e definições de autonomia defendidos na 
EAD e de padronização enquanto marca do mercado de produção e comercialização de bens e serviços. O contexto no qual está inserida esta 
temática é o de um mundo globalizado que tem como uma de suas características encurtar fronteiras, potencializando as ações de padronizar. 
Por se tratar de um tema complexo, o  objeto deste estudo está limitado aos critérios de qualidade expressos e definidos tanto nos discursos dos 
gestores de curso superior a distância, como no documento elaborado pela Secretaria de Educação a Distância do Ministério da Educação 
denominado de Referenciais de Qualidade para a Educação Superior a Distância, versão 2007. Tal documento tem servido de base tanto na gestão 
desses cursos como na adoção de políticas públicas para a manutenção e a garantia da qualidade desta modalidade e nível de ensino com 
destaque para as questões de credenciamento e recredenciamento de instituições; e de autorização, renovação de autorização, reconhecimento 
e renovação de reconhecimento de cursos e programas de EAD. Quanto aos procedimentos metodológicos, trata-se de pesquisa de cunho 
qualitativo na qual estão sendo realizadas análises no documento REFEAD 2007 do SEED/MEC, e no discurso dos sujeitos envolvidos diretamente 
na gestão dos cursos de graduação a distância. Cada gestor faz parte do quadro de colaboradores de quatro instituições de ensino nesta 
modalidade que  apresentam características distintas, compreendendo-se um consórcio de universidades públicas, uma universidade privada com 
fins lucrativos, uma universidade privada e católica e uma faculdade privada mantida pelo sistema 5S. A coleta de dados se dará com a aplicação 
de um questionário composto de perguntas abertas e fechadas e de entrevista semiestruturada escolhida pelo seu caráter informal. A 
interpretação do que está sendo averiguado no documento, assim como a dos dados coletados, realiza-se à luz da análise de conteúdo de Bardin, 
sem desprezo de se recorrer a outros teóricos no caso de necessidade ou para fins de enriquecimento dos estudos. Quanto aos resultados, por se 
tratar de pesquisa em andamento, ainda não há a apresentação definitiva de resultados, consideração ou conclusão do estudo, no entanto, a 
análise documental, já em fase de conclusão, tem apontado para a ausência de um ordenamento jurídico que estabeleça e defina critérios de 
qualidade específicos para a educação a distância. Possibilitando inferir-se disso que, a importância de se garantir e se manter a qualidade da e na 
educação, pode exigir um documento que ao superar as características de referenciador ou norteador, conforme se apresenta o REFEAD 2007, 
exiba um caráter legal.
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RESUMO
A escolarização desses meninos e meninas em situação de rua ainda é um desafio para as políticas educacionais, o que contribui para tornar a 
escola ponto de exclusão social a partir do sentimento de não pertencimento ao espaço escolar, resultando na evasão. Esta pesquisa visou 
analisar os indícios de representações sociais de ex-alunos, ex-meninos e meninas em situação de rua, quanto a uma metodologia diferenciada 
aplicada numa escola que desenvolveu uma pedagogia diferenciada para essas crianças. O presente estudo faz parte de um conjunto de pesquisas 
surgidas a partir do Projeto de Pesquisa denominado Herdeiros da Tia Ciata: uma experiência de educação com meninos de rua, sendo uma 
parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade Federal Fluminense (UFF) e Universidade Estácio de Sá (UNESA) e que 
tem como objetivo resgatar a história da proposta pedagógica da Escola Municipal Tia Ciata no período de 1983 a 1989. A escolha dessa escola 
como campo de pesquisa se deve por ela ter sido referencial em sua época e, ainda hoje, constituir no município do Rio de Janeiro uma 
experiência única enquanto escola no atendimento prioritário de meninos e meninas em situação de rua, sendo uma experiência exitosa 
reconhecida por órgãos oficiais. Para tanto foi utilizada a Teoria das Representações Sociais elaborada por Sergé Moscovici e Denise Jodelet como 
referencial teórico-metodológico, por considerarmos a escola uma lugar de construção da cidadania e para tal deve oportunizar os diferentes 
saberes a ela trazidos. A pesquisa é de cunho qualitativo uma vez que seu campus se situa em um dado momento histórico, utilizando a 
metodologia da História Oral, com entrevistas orais semi-estruturadas que possibilitaram aos ex-alunos se expressarem, sendo possível observar e 
interpretar os dados, considerando a complexa rede de relações estabelecidas na escola e as significações sobre a pedagogia adotada pela 
mesma. As entrevistas utilizadas fazem parte do acervo do projeto do qual essa pesquisa faz parte, contendo 6 entrevistas individuais e 5 em 
grupo, redundo no total de 18 vídeos. A análise dos dados está sendo realizada de acordo com o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA) 
proposta por Monica Rabello de Castro e Janete Bolite-Frant, que tem como base a Teoria da Argumentação, viabilizando identificar argumentos 
implícitos na fala, recriar o contexto em que foram ditas e considerar os aspectos que caracterizam a cultura do locutor. Os resultados 
preliminares obtidos mostram que os ex-alunos da Escola Tia Ciata a representam como referência em suas vidas por sua pedagogia diferenciada 
que buscava inseri-los socialmente, levando em conta seu saber e a história de vida que cada aluno trazia. Consideram-na diferente de todas as 
outras escolas por onde passaram. A solidariedade entre os pares e, ao mesmo tempo, os conflitos entre eles faziam das aulas um momento 
desafiador. Ao chegar lá com os problemas sociais e educacionais que os afastavam das escolas regulares, encontraram o acolhimento que os 
fazia voltar todos os dias. Quanto à pedagogia diferenciada, sentiam-se respeitados em seu tempo, tanto no aspecto cognitivo quanto ao aspecto 
afetivo. O interesse pelo Projeto Gari Mirim, em especial, aparece por diversas vezes nas entrevistas como um projeto que oportunizou uma 
mudança até mesmo de estilo de vida, deixaram as ruas e aprenderam uma profissão.  A articulação do saber com a prática cotidiana apresentou 
grande significação para eles.
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RESUMO
Hoje, mais do que em qualquer época, cabe refletir sobre as mudanças ocorridas nos espaços escolares, com a finalidade de formar e capacitar os 
indivíduos.  É pertinente questionar o papel da escola em um espaço e tempo, onde o virtual e o real se confundem, onde a informação pode ser 
acessada de qualquer lugar, o que dá margem a se acreditar que novos caminhos devem ser percorridos pelos espaços educativos para viabilizar a 
inserção destes jovens. Diante das novas possibilidades que são dadas ao conhecimento e ao processo de aprendizagem, quais os caminhos a 

  serem percorridos pelas insltuições escolares e espaços não formais de ensino para atender às novas demandas da sociedade? Sob esta 
perspectiva, a de se repensar as práticas pedagógicas dos docentes que precisam acompanhar a pós modernidade no sentido do ensino das e com 

 as tecnologias, agregando a crialvidade e a contextualização, a favor de uma educação de qualidade. O desafio posto a educação também 
contempla em nível Nacional o atendimento a política de ampliação da rede profissional e tecnológica, lançada pelo Ministério da Educação, 
através da criação do  Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), em 26/10/2011 sob a lei 12.513. Diante dessa real 
necessidade, o Departamento Nacional (DF) e o SENAI-CETIQT(RJ) idealizaram e implementaram o Curso de Especialização em Docência em 
educação profissional e tecnológica com a finalidade de capacitar os docentes do SENAI em nível Nacional. O curso objetiva a melhoria da 
qualidade do trabalho docente e a qualificação profissional e tecnológica dos cursos oferecidos pelo SENAI com vistas a formação da metodologia 

  Senai. O objelvo desta pesquisa é inveslgar em que medida uma polílca pública voltada para formação e qualificação de jovens para ingresso 
no mercado de trabalho, necessita reelaborar a formação de docentes que se propõe a formar essa clientela. Deste objetivo mais amplo, 
derivaram-se as seguintes questões de estudo: o que é definido na proposta política educacional para formação inicial e qualificação desses 

  jovens e que dificuldades e potencialidades são enfrentadas pelos docentes que atuarão com esses jovens? Na pesquisa experimental, foram 
analisados as respostas dos 600 alunos matriculados na especialização tendo como referência a avaliação ao final de cada disciplina. Serviram de 
instrumento de análise 1546 respostas, que por ter caráter de repetição contemplaram ao menos seis categorias, sendo elas: Interatividade nos 
fóruns e entre os colegas; Compartilhamento de experiências; Contexto interdisciplinar, tanto dos conteúdos quanto da formação dos diferentes 
docentes-alunos. Mediação das monitoras; Acesso a conteúdo pedagógicos e sobre educação profissional; e Possibilidade de aprendizagem 

 através de alvidades crialvasAtravés dos métodos citados e com os dados obldos nesse período, conlnuar-se-á a pesquisa propondo uma 
  análise da visão dos sujeitos/docentes sobre a sua formação pedagógica para atuar com essa clientela. Conera-se que a proposta de capacitar 

os professores da rede Senai encontra-se em curso, visto que a inovação e formação de qualidade não são quesitos suficientes para mudanças na 
  prálca pedagógica Espera-se, com a pesquisa, colaborar na produção de estudos, pesquisas e prálcas pedagógicas que se propõem a dar 

continuidade a esta investigação bem como oferecer subsídios sobre a formação continuada dos docentes para atender as novas demandas 
sociais e econômicas.
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RESUMO
A literatura acadêmica indica que os avanços dos debates sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no cenário global e as conquistas legais 
observadas no Brasil não parecem ser suficientes para resgatar socialmente o público excluído do processo usual de escolarização. Problemas 
historicamente enfrentados pela EJA - evasão e a dificuldade dos alunos em acompanharem as aulas; também podem ser observados em 
iniciativas mais recentes, como o PROEJA. Este consiste em um programa do governo federal voltado para jovens e adultos que, direcionado pela 

 concepção de que o trabalho promove a inclusão social, arlcula a formação geral ao viés profissionalizante. Dessa forma é preciso disculr e 
elaborar estratégias de ensino que atendam às especificidades desses alunos. Nesse sentido, este trabalho desenvolveu uma metodologia de 
ensino apoiada na programação de computadores e na noção de scaffolding, conforme concebida por Vygotsky, com vistas a promover o 
engajamento desses alunos. Esta investigação objetivou transformar o contexto da sala de aula por meio da ação, a partir de questões 
identificadas na minha prática docente, caracterizando-se como uma pesquisa-ação. Um plano de ação foi implementado com um grupo de 13 

 alunos, ao longo do ano de 2013. Essa pesquisa focalizou uma disciplina do curso de Manutenção e Suporte em Informálca do PROEJA em uma 
instituição de ensino do Rio de Janeiro, no qual a programação de computadores foi inserida em uma tentativa de fomentar o engajamento dos 

 alunos, atenuando suas dificuldades em acompanharem o curso e, talvez, a evasão escolar, uma realidade no curso. A programação de 
computadores amplia as possibilidades de interação com os conteúdos propostos pela disciplina, oferecendo um contato mais explícito entre 
estes temas e os alunos. Aspecto que favorece o estreitamento entre os conteúdos e a realidade dos alunos. Por outro lado, o uso do computador 
consiste em um desafio para os alunos. Desta forma, reconhecendo que a programação de computadores não é uma tarefa trivial, as atividades 
foram organizadas de modo a introduzir a programação de forma leve e gradual, ancorada em possibilidades de operacionalização do conceito de 

 scaffolding. Essa abordagem me permilu oferecer auxílio aos alunos que foi sendo revisto na medida em que novas capacidades eram 
alcançadas por eles e a resolução de determinados problemas era realizada sem a necessidade de apoio. Foram considerados três tipos de 
exercícios de programação de computadores organizados em ordem crescente de complexidade na composição da estratégia. A manipulação do 
programa era a atividade mais simples. Nela os alunos executavam o programa utilizando entradas diferentes a cada execução e verificavam as 
saídas. Com uma complexidade intermediária, a complementação do programa consistia na implementação de alterações no programa. E por fim 

 a alvidade mais complexa que exigia a idenlficação e correção de erro em um programa .Além dissoforam selecionados conceitos básicos de 
programação de computadores para a construção de algoritmos, e utilizada uma ferramenta que disponibiliza uma interface simples, o Sense, 
facilitando a criação de programas. Adicionalmente, foram utilizadas situações do cotidiano como trocar uma lâmpada para introduzir noções de 

 algoritmo e como pano de fundo para os exercícios iniciais de programação. Afinal, o propósito era apiar e encorajar alunos na superação de 
suas limitações e na construção de novos conhecimentos, estimulando sua participação em aula e despertando seu interesse e dedicação à 
investigação dos assuntos tratados. Os resultados sugerem que as atividades de programação de computadores favoreceram a exploração dos 
assuntos da disciplina. Além disso, a interação com o conhecimento por meio dessas atividades aumentou não apenas a participação individual 
dos alunos, mas, também, a colaboração entre eles. Esses aspectos indicam o valor das atividades propostas para esta disciplina no tocante a 
encorajar o maior engajamento dos alunos.
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RESUMO
A Educação a Distância (EAD), caracterizada como uma modalidade de educação, vem crescendo significativamente nos últimos anos, seja pelo 
número de cursos oferecidos, seja pelas distintas etapas de escolarização em que vem sendo ofertada. Com isso, ampliam-se os debates sobre a 
docência na EAD e, consequentemente, sobre as funções do tutor. Quem é o tutor? Um professor? Um educador? Qual sua identidade? Quais 
funções exercem? Como se reconhece nas suas funções? Estas são indagações que tecem o cotidiano desse profissional. A pesquisa buscou 
responder a tais indagações, ouvindo 49 tutores do curso de Licenciatura em Pedagogia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) em 
parceria com Centro de Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CEDERJ), sendo que 38 tutores responderam a um 
questionário, composto por perguntas fechadas e abertas, e 11 tutores participaram de uma entrevista semiestruturada, que ensejaram uma 
abordagem qualitativa e uma análise de conteúdo. Os resultados encontrados indicam que: a) inexiste uma definição única que revele o papel do 
tutor no trabalho com a EAD, papel este que se torna cada vez maior e mais indefinido; b) embora o tutor tenha, reconhecidamente, uma função 
importante e determinante nos cursos a distância, ainda é um profissional que carece de perfil profissiográfico que lhe confira uma formação 
definida e um espaço determinado na modalidade; c) os tutores enfrentam problemas decorrentes da falta de cursos de capacitação, 
infraestrutura adequada, autonomia, funções além das contratadas e grande quantidade de alunos; e d) em sua totalidade, o tutor é percebido 
como personagem importante e destacado da docência, uma vez que tanto sua prática quanto as atuais atribuições são inerentes à docência. 
Pode-se concluir que todas essas dificuldades fazem parte de um quadro de precarização do trabalho do tutor, e a consequência disso é a grande 
rotatividade de profissionais. Isso acontece porque os profissionais ficam desestimulados e muitos desistem da função, sendo substituídos muitas 
vezes durante o andamento dos cursos, prejudicando fortemente a formação dos alunos. Além disso, a visão desses sujeitos se reflete na 
dicotomia encontrada na literatura pedagógica: ora o considera como um animador, estimulador, elemento de apoio à aprendizagem, ora o 
configura como professor.
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RESUMO
A Pedagogia da Imagem é hoje uma proposta pedagógica que estabelece relação ativa e criativa entre educador e educando no ambiente 
educacional, despertando no docente, habilidades e estratégias pedagógicas para construir conhecimento através da utilização de imagens visuais 
e sonoras como recurso didático, unindo as áreas da Educação, Comunicação, Cinema e Autoria na sala de aula. O presente trabalho analisou e 
debateu um pequeno recorte da Pedagogia da Imagem no processo de autoria na relação educador / educando durante produções de vídeos 
documentários científicos que foram realizados na disciplina de ciências em uma turma do nono ano da Escola Municipal Américo Vespúcio, 
localizada na Região do Lagos do Rio de Janeiro, Brasil. Esta análise se dá inicialmente com o levantamento dos conceitos de autor e autoria. 
Posteriormente, buscou-se entender a relação entre a Educação e Comunicação no cotidiano escolar, que em conjunto com os autores do Cinema 
contribuíram para identificar possíveis indicadores de autoria na produção de vídeo na escola. Foram realizadas reuniões quinzenais com as 
equipes de direção, pedagógica e docente, elaborados relatórios de observação, filmagens e uma pesquisa junto aos alunos da turma em estudo, 
no sentido de se obter dados sobre suas relações com tecnologias atuais. A partir da análise realizada, observou-se que, durante o processo de 
produção dos vídeos documentários científicos, os alunos atuaram de forma ativa e inovadora dentro e fora do ambiente escolar, colocando em 
prática os conteúdos ministrados na disciplina de ciências, envolvendo a arte cinematográfica e as tecnologias digitais em suas obras, indicadores 
de marcas de autoria. Neste estudo de caso, observou-se, ainda, que para termos uma relação ativa e autoral na relação educador / educando é 
necessário o comprometimento docente para proporcionar a este aluno do século XXI, novos espaços educativos que estimulem o aumento do 
seu repertório, envolvendo em seu planejamento pedagógico, aspectos sociais, culturais e tecnológicos.
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RESUMO
Questões ambientais têm se tornado balizadoras para várias decisões e práticas governamentais. As mudanças climáticas e a emissão de gases do 
efeito estufa têm provocado discussões, muitas vezes indicando a energia nuclear como solução energética para minimizar estes efeitos na 
natureza. Desde a criação do primeiro reator nuclear, que ocorreu em 1942 nos EUA, esta energia vem sendo utilizada, contando atualmente com 
439 reatores em operação em centrais nucleares,  responsáveis por 17% da produção da energia mundial:  104 nos EUA; 59 na França; 55 no 
Japão; 31 na Rússia, entre outras.  O Brasil ocupa a 23ª posição, com duas usinas nucleares, situadas no conjunto denominado Central Nuclear 
Almirante Álvaro Alberto, localizado na cidade de Angra dos Reis/RJ, distrito de Mambucaba. São responsáveis por 3% da energia consumida no 
país e 30% da que é utilizada no estado do Rio. Sua produção se dá por dois reatores: Angra 1, que começou a funcionar em 1986, e Angra 2, com 
início de atividades em 2001. Angra 3 encontra-se em construção. Nos arredores dessas usinas nucleares vivem nativos e habitantes que, há cerca 
de 30 anos, convivem em suas atividades diárias com a produção da energia nuclear. Embora este convívio pareça tranquilo, é possível supor que 
o sentimento de risco seja constante nessa situação atípica, concomitante com benefícios socioeconômicos trazidos pelas usinas. Nesse contexto 
de Angra dos Reis, a presente pesquisa tem como objetivo  investigar as representações que famílias de alunos de duas escolas públicas de 
Mambucaba constroem a respeito da energia nuclear. O estudo se fundamenta na abordagem moscoviciana das representações sociais, que tem 
como foco a penetração de um objeto da ciência (no caso, a energia nuclear) no pensamento comum, este essencial para compreender a 
construção da realidade social. Um questionário com perguntas abertas (aspectos gerais sobre energia nuclear) e fechadas (características de 
perfil sócio econômico) foi respondido por 43 famílias, um membro de cada:  34  mães, 7 pais e 2 avôs. As questões abertas foram analisadas com 
apoio da análise de conteúdo temática, sendo encontrados dois temas-chave: “usina” e “risco”. Para “usina” foram inferidas as categorias: 
“emprego”; “dependência econômica dos habitantes”; “aspectos favoráveis” (fornecimento de luz, de “energia limpa”, melhorias para a 
população); “aspectos desfavoráveis” (“bomba”).   Em relação ao tema, “risco”, as seguintes categorias foram inferidas: “área de risco” (perigo de 
radiação, de possíveis doenças); “medo” (de explosão, de contaminação). Em seu conjunto, o material analisado mostra que o risco, o medo, são 
acompanhados pela necessidade de sobrevivência e por melhorias socioeconômicas trazidas pela usina. Uma primeira aproximação, para 
familiares de alunos de escolas públicas de Angra dos Reis, pode ser feita entre “energia nuclear” e a oposição “bomba/progresso”. Os primeiros 
resultados dessa tese de doutorado serão aprofundados por meio de entrevistas, de observações no universo escolar, buscando-se aprofundar 
como se formam as representações sociais de energia nuclear no contexto escolar de Angra dos Reis. Supõe-se que a compreensão de tais 
representações possam subsidiar atividades didático-pedagógicas desenvolvidas em área de risco nuclear.
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RESUMO
O trabalho tem o objetivo de analisar as representações sociais da pedagogia diferenciada da Escola Tia Ciata, por colaboradores que atuaram 

 junto à escola no período de 1984 a 1989, comparando-as com a de seus professores e alunos.O método ullizado foi o da História Oral, que 
serve bem à elaboração de registros, documentos e estudos referentes a experiências sociais de pesquisa e pesquisas de pequenos grupos. As 
entrevistas  mostraram como eles representaram a pedagogia aplicada na época e como reconstróem hoje a experiência, passados quase trinta 
anos. A teoria que foi usada para basear a pesquisa foi a Teoria das Representações Sociais -- um sistema de análise construído por Serge 
Moscovici, em 1961. Segundo seus ensinamentos as representações sociais se conceituam com sendo a união estruturada dos conhecimentos 
que se tem e que se transmite aos nossos pares dentro do grupo social, ao mesmo tempo que se recebe o mesmo dos outros membros do grupo. 
A Escola Tia Ciata foi criada para atuar com as crianças e adolescentes pobres, vivessem ou não nas ruas, a fim de alfabetizá-los preparando-os 
para o mundo letrado. Então, as professoras criadoras da escola, propuseram uma orientação metodológica diferenciada, reconhecendo o aluno 
como base e sujeito de sua aprendizagem, o que significava considerar como contexto para as aulas as suas vivências, histórias de vida e 
expectativas. Em complementação, foi iniciado um trabalho conjunto com órgãos públicos, sensibilizando-os a abrir estágios remunerados e 
qualificação profissional pela prática, para os alunos.Com essa expansão, autoridades dos governos da Prefeitura e do Estado do Rio de Janeiro, 
presidentes de órgãos públicos, professores, mestres e doutores da rede pública de ensino, jornalistas envolveram-se no trabalho, viabilizando a 
inserção de alunos no mundo do trabalho, viabilizando a construção da escola na Praça Onze e também viabilizando amparo jurídico para a 
resolução de situações problemáticas dos alunos. Essa pesquisa é parte de um esforço de multiplicação de conhecimentos e metodologias 
diferenciadas, capazes de atender às múltiplas e diferentes necessidades das crianças brasileiras, como continuidade de um programa de trabalho 
que demonstrou resultados positivos. Também intenciona o contato com grupos de educadores em todo o mundo, uma vez que o fenômeno de 
crianças vivendo nas ruas não acontece só no Brasil. Este estudo está vinculado a um projeto de pesquisa denominado "Os herdeiros da Tia 
Ciata": uma experiência de educação com meninos de rua", cujo objetivo é a construção da história das experiências educacionais, com a criação 
de um acervo virtual do material didático produzido pelo corpo docente e também pelo corpo discente, que estavam na escola no período de 
1984 a 1989.
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RESUMO
O objetivo do trabalho é investigar representações sociais de alunos e de professores do curso de Design de Moda sobre a moda. A pesquisa 
fundamentou-se na Teoria das Representações Sociais (TRS) e em estudos de teóricos que se referem à moda. Foi realizada em dois campi, de 
uma mesma instituição de Ensino Superior (ES), que oferecem o curso em nível de graduação e graduação politécnica, nas Cidades do Rio de 
Janeiro e de Petrópolis. Participaram seis alunos ingressantes, seis alunos do último ano, e seis professores que ministram matérias no curso de 
Design de Moda, divididos igualmente nos dois campi. Para a coleta de dados foram utilizadas entrevistas semiestruturadas, que permitem 
esquemas mais flexíveis, em torno dos quais giram perguntas e respostas, permitindo questões suplementares, problemas não previstos que 
podem aflorar nas falas dos sujeitos. Esse tipo de entrevista é adequado para compreender como os sujeitos constroem suas representações 
sociais, ou conhecimentos do senso comum, sobre a moda. Ainda como suporte metodológico para o estudo foi utilizada a técnica de “indução 
de metáforas”, por meio da seguinte questão dirigida aos sujeitos: “Se a moda fosse uma coisa (animal, ou objeto, por exemplo), o que seria? 
Explique”. Esta técnica tem por objetivo distanciar os sujeitos da pressão provocada pelo contexto normativo das entrevistas, facilitando a 
liberação de questões que normalmente ficam “submersas” na racionalidade. O material foi analisado com apoio da análise de conteúdo 
temática, que possibilitou a organização dos dados coletados em dois grandes temas: “Moda – formação no Ensino Superior” e “Moda –  aspectos 
gerais”. As representações formadas pelos sujeitos nessas esferas revelam conhecimentos que eles têm construído na conjuntura da moda. Um 
dos resultados mais relevantes, entre alunos e professores, é a diversidade de analogias – “alegoria”, “espelho mágico”, “vaga-lume”, 
“caleidoscópio”, “fogos de artifício”, “janela”, entre outras – todas indicando múltiplas direções possíveis no campo da moda, o que dificultaria a 
elaboração de um conceito circunscrito. Essas representações podem contribuir para a elaboração de projetos pedagógicos do curso de Design de 
Moda porque expressam crenças desenvolvidas como saberes deste universo, influenciando a formalização do conhecimento veiculado durante a 
formação no Ensino Superior. A moda é um objeto corrente, constantemente referenciado em várias camadas e círculos sociais. A compreensão 
da maneira como este conhecimento é formalizado no Ensino Superior, por meio do estudo de representações sociais de alunos e docentes,  
pode colaborar para ampliação do quadro conceitual e prático da formação e da futura atuação dos profissionais da área.
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RESUMO
Este estudo apresenta resultados de uma dissertação de mestrado cujo objetivo foi investigar representações sociais de professores de língua 
portuguesa e de língua inglesa sobre o bilinguismo em escolas de uma cidade da fronteira Brasil/Guiana Inglesa. Fundamenta-se na teoria 
moscoviciana das representações sociais e em estudos sobre bilinguismo, particularmente em regiões de fronteira.  Bonfim, município situado em 
Roraima/RR, tem como especificidades: ser o único da América Latina a fazer fronteira com um país que tem o inglês como língua oficial; receber 
em suas escolas um número expressivo de alunos guianenses; não possuir Projeto Político Pedagógico que evidencie a diversidade cultural e 
linguística da região. O estudo foi realizado em três escolas públicas municipais, com todos os professores de língua portuguesa e de língua 
inglesa, totalizando 10 sujeitos. Foram utilizados diferentes instrumentos para coleta de dados: formulário para caracterização de perfil 
socioprofissional, entrevistas semiestruturadas e observação participante, com registros em diário de campo. A análise de conteúdo temática foi 
utilizada para a análise das entrevistas, possibilitando organizar os dados coletados em três temas: “Bilinguismo em Bonfim”, “Bilinguismo na 
escola” e “Escolas na fronteira Brasil-Guiana”. Esta análise, associada aos registros da observação, conduziu à proposta de um modelo figurativo 
que integra o processo de objetivação porque explica um conceito de maneira concreta: a metáfora “rebolar” condensa o significado do grupo a 
respeito do bilinguismo. Ela se explica pela relação entre os seguintes elementos: o professor precisa “rebolar” porque trabalha em um contexto 
com “diferenças culturais”,  “docentes sem domínio da língua inglesa” e “aluno com domínio da língua inglesa”, provocando “dificuldades em suas 
práticas pedagógicas”. Em contrapartida a tais dificuldades, há referência recorrente à possibilidade de viabilizar uma “escola de fronteira” para o 
contexto de Bonfim, ainda no plano “ideal”. O estudo de representações sociais de professores a respeito do bilinguismo em Bonfim pode 
contribuir para a melhor compreensão de suas práticas em um contexto escolar imerso nessa cultura específica.  O aprofundamento dessas 
representações em diversos grupos da região tem potencial para melhorar a formação de docentes que ali trabalham, incluindo a construção de 
modelos didático-pedagógicos mais adequados à natureza bilíngue local.
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RESUMO
O presente projeto teve como objetivo analisar representações sociais de docentes de curso de Pedagogia sobre os saberes apreendidos em seu 
processo formativo e dos utilizados em suas práticas pedagógicas, de modo a avaliar a presença de uma Pedagogia Universitária própria para este 
nível de ensino. A metodologia utilizada foi a entrevista semi-estruturada aplicada a partir de um roteiro que facilitou a sistematização e 
codificação dos dados obtidos. Estes foram analisados conforme o Modelo de Estratégia Argumentativa (MEA). Os resultados aqui apresentados 
são parciais. Observou-se que os docentes não possuem uma representação sobre a Pedagogia Universitária, pois conhecem pouco ou 
desconhecem totalmente o termo ou a proposta do mesmo. O que nos impede de construir uma representação sobre este aspecto já que, 
segundo Abric (1998) designar um atributo social à representação, não basta delimitar os sujeitos ou grupos que compartilham de sua construção, 
mas é preciso compreender seu papel, sua função, seu campo de ação nos processos de formação de condutas e de orientação das comunicações 
sociais. A análise sugere que as professoras representam a pedagogia universitária como algo inatingível, não praticado por forças que vão além 
de sua possibilidade. Esta representação está ancorada em uma visão da instituição de ensino como vilã, aquela que torna certas mudanças 
impeditivas ao trabalho do docente, porém é algo que não é de todo visível nem explícito, pois os argumentos que os docentes apresentam nunca 
se referem diretamente a esta responsabilidade da instituição, mas não deixam claro quem seria o responsável por uma pedagogia universitária, 
por uma mudança na dinâmica pré-estabelecida, já que não há fórum para o professor transformar esta realidade. Em relação aos saberes de 
formação e prática, pudemos reafirmar o que já foi corroborado em outras pesquisas: a formação stricto senso embasa teoricamente os docentes 
do ensino superior, mas no que se referem às práticas em sala, estas ainda estão ancoradas a conhecimentos anteriores destes professores, seja 
por suas experiências na educação básica, seja por modelos observados durante seu próprio processo de formação. Os resultados ainda indicam 
que, para esses professores, ter que ministrar conteúdos pré-estabelecidos em espaço reduzido de tempo, além de lidar com dificuldades como 
salas de aula superlotadas, falta de equipamentos e alunos desmotivados dificulta seu trabalho, em especial, no que se refere às novas práticas e 
métodos diferentes do habitual. É possível ainda desconfiar que, por mais que critiquem as instituições, estas seriam “imposições bem vindas” já 
que recebem o material pronto e mudar a dinâmica estabelecida seria algo trabalhoso e que demandaria um tempo que não tem, ou não 
estariam dispostos a gastar no momento.
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RESUMO
O presente estudo apresenta um recorte de achados preliminares de uma pesquisa de doutorado, cujos resultados estão sendo utilizados para 
definir estratégias de intervenção. A pesquisa se insere no âmbito das diversas formas de apropriação das tecnologias da informação e 
comunicação (TIC) e das repercussões desse fenômeno no campo educacional.  Aprofunda o foco na perspectiva da prática do professor do 
ensino superior e da possibilidade de ele dispor dos recursos das TIC. Atualmente, os estudantes universitários experimentam de modo 
corriqueiro comunidades virtuais, jogos digitais, espaços próprios, como blogs, redes sociais ou sites e evidenciam uma identidade de grupo e 
uma disposição para compartilhar. Contudo, não é só porque os jovens estão usando as mídias sociais (por exemplo) que estas se encaixarão bem 
na sala de aula. Antes, elas necessitam ser pensadas pedagogicamente, inclusive a partir da compreensão de como são utilizadas na vida 
cotidiana, na tentativa de unir os interesses dos alunos e da escola. Do ponto de vista pedagógico, as TIC podem ser usadas em simulações, jogos 
e em tecnologias Web 2.0. Dessa forma, o desenvolvimento de experiências no ensino superior com o uso das TIC pode contribuir para uma 
ruptura em relação à lógica tradicional, pois, se bem utilizadas nas práticas pedagógicas constituem uma forma de ampliar as oportunidades de 
aprendizagem. Todavia, as tecnologias emergentes possuem dificuldades próprias para adoção no ensino superior. O desenvolvimento de 
ferramentas das TIC não está alinhado com as possibilidades teóricas que estas oferecem para a ação educacional, as quais, por sua vez, estão 
sempre à frente em relação às práticas efetivas desenvolvidas pelos professores e alunos. Além disso, no âmbito do ensino superior, apesar do 
investimento governamental e privado em laboratórios, equipamentos, softwares e acesso banda larga, as práticas pedagógicas tradicionais 
predominam nas salas de aulas. Nesse sentido, o objetivo geral desta pesquisa é investigar um processo de construção de práticas de ensino 
inovadoras, pelo uso das TIC, por professores de uma instituição de ensino superior. Uma abordagem de pesquisa-ação, ou seja, uma intervenção 
na prática pedagógica será desenvolvida, para análise das experiências dos participantes quando envolvidos em (potenciais) situações para a 
construção de práticas de ensino. O campo de pesquisa, uma instituição de ensino superior (IES) privada, sediará interações e produções coletivas 
através de encontros presenciais e também em ambiente virtual.  O presente trabalho apresenta uma análise preliminar das respostas obtidas a 
questionário proposto aos professores da instituição, que teve como objetivo possibilitar a construção de perfis e auxiliar o recrutamento de 
participantes para as atividades em grupo. Para obtenção dos dados ora apresentados o instrumento de coleta foi um questionário em formato 
online, enviado a 408 professores da IES através de e-mail, para os quais setenta (70) respostas foram obtidas. Os resultados sugerem que as TIC 
estão presentes em atividades pessoais e da profissão docente dos participantes. Também, pode-se supor que os participantes possuem 
expertises no manejo das TIC, pois eles utilizam as TIC no seu cotidiano com frequência relativamente alta para diferentes atividades. Merece 
destaque no contexto desta investigação que 95% dos participantes responderam que periodicamente ou frequentemente ou sempre usam as TIC 
como recurso didático. Entretanto, o tipo de uso apontado pelos participantes refere-se, principalmente, às ferramentas de apresentação (como 
PowerPoint) e aos sites de pesquisa na Web. Tais observações sugerem a necessidade desses professores em diversificar o uso das TIC, para 
renovação de suas práticas pedagógicas, e fuga da reprodução da lógica tradicional de ensino.
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RESUMO
Este trabalho parte da ótica e do experimento dentro da disciplina de Arte, na esfera da Arte Educação, endereçando parte da responsabilidade 
pelos estudos nas linguagens artísticas e culturais de todos os povos, mas principalmente no que se pode valorizar a produção artística, cultural 
africana e afro brasileira. Nesta atmosfera, o presente trabalho tem como objetivo analisar a implementação da lei 10.639/2013, no currículo 
escolar da Rede Municipal de Santana do Parnaíba/SP, principalmente nas disciplinas de Arte, História e Literatura no currículo escolar da 
Prefeitura de Santana de Parnaíba. Dito isso, a mesma traz reflexões voltadas à implementação da Lei 10.639/2003, no sentido de questões 
contemporâneas que contemplam a história africana e afro brasileiras, na seara das matérias citadas, e na elaboração de projetos fixos e 
pensados para a construção de um currículo que de conta nas situações de ensino aprendizagem, no colégio Deputado Ulysses Silveira Guimarães, 
na cidade de Santana de Parnaíba, no desenrolar de que aponta as Diretrizes Nacionais, o Conselho Estadual de Educação e uma tentativa de 
efetivação da própria Secretaria de Educação de Santana de Parnaíba, pautada na formação para professores e vivencias dentro das ideias 
principais que abrange a Lei, no tocante a sensibilização de coordenadores e professores, para que de fato se fosse garantido a Lei. A metodologia 
utilizada pautou-se na pesquisa bibliográfica, no estudo de caso, na execução do Projeto na análise e interpretação de leis e documentos do 
Ministério da Educação, bem como do debate em reuniões pedagógicas sobre a temática. E por fim, é pertinente destacar que a pesquisa revelou 
que ainda esta longe de se concretizar a efetivação da referida lei, no universo escolar.
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RESUMO
A experiência de um cinema para além das salas de exibição e a ideia do cineasta como “cientista do design” que Youngblood (1970) formula 
como uma questão relativa ao cinema expandido (expanded cinema) são propícias teoricamente para um outro cinema híbrido com outras artes 
na cena contemporânea. Retomado por estudiosos das novas mídias o conceito ganha novos contornos em Jeffrey Shaw (2005) com a ideia de 
um cinema digitalmente expandido. As manifestações em tempo real com ênfase em filmes que são criados ou recriados nos computadores ou o 
que vem se afirmando como live cinema ganha as ruas. Fachadas, monumentos, parques se tornam locus de uma prática cinematográfica que é 
fundada nas potências do digital e da virtualidade se transforma. Se nas vanguardas dos anos 20 do século passado as cities symphonies – cujo 
maior exemplo é  “O homem com uma câmera” (VERTOV, 1929) -  tinham  a cidade  como leitmotiv, hoje a própria cidade se torna tela e novos 
laços surgem entre artista e espectador, ou melhor, participador para retomarmos a noção de Helio Oiticica. Buscou-se nesse trabalho entender 
práticas como o mapping (mapeamento e leitura de fachadas como superfícies informacionais que permitem que a arquitetura se torne tela) 
através de um levantamento desse tipo de projeção. Nossa metodologia leva em consideração uma análise dos registros dessas performances 
através de vídeos na web e outros produzidos em pesquisa de campo, tentando entender uma nova ambiência para a arte cinematográfica; um 
cinema de relevo, geo-cinema. Nesse trabalho analisamos algumas obras ao ar livre como ações do Coletivo Projetação – que projeta imagens nas 
manifestações recentes no Rio de Janeiro – o work in Progress Cine Fantasma que “assombra” antigas salas de cinema entre outros espaços com 
memórias do cinema, além de revisitar trabalhos já emblemáticos como a projeção no Cristo Redentor de Fernando Salis e a transposição da 
poesia de Augusto de Campos para a fachada de um centro cultural através de projeção mapeada. A análise dessas obras nos permite discutir 
como temas como movimento e multiplicidade demarcam uma miríade de possibilidades para a arte cinematográfica para além dos filmes e das 
salas de exibição.
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RESUMO
No âmbito jornalístico, as premiações mundo afora são infinitas. Mesmo no Brasil, é quase impossível fazer um mapeamento minimamente 
representativo. Embora haja muitos prêmios o mesmo não ocorre com os estudos sobre as premiações. Conforme levantamento realizado por 
Robson Dias (2008) em acervos virtuais e físicos de 18 centros de pesquisa brasileiros não há ocorrência significativa de publicações científicas 
sobre o assunto. Um levantamento livre em sítios busca da internet comprova essa percepção, pois ainda hoje há raras ocorrências. Um rápido 
levantamento realizado nos sítios da Associação Nacional dos Jornais, Associação Brasileira de Imprensa e Federação Nacional dos Jornalistas 
tornou possível a identificação de pelo menos cinco tipos de entidades promotoras de prêmios de jornalismo: grupos empresariais de iniciativa 
privada, organizações não governamentais de terceiro setor, órgãos associativos de classe, núcleos acadêmicos e de pesquisa e empresas de 

 comunicação. Na medida em que adquirem tradição,  as premiações criam categorias para dar conta da diversidade de formas narralvas que a 
prática jornalística assume. Elas refletem uma dada visão do campo e da competência profissional. Tais categorias podem ser sintetizadas em três 
grandes grupos, a saber: práticas jornalísticas que remontam os meios de difusão das produções (rádio, televisão, mídia impressa, site, blog), 
assunto abordado (esportes, cultura, informação científica, ambiental, econômica, criança, etc.) e linguagem em que a informação é “formatada” 
(criação gráfica, fotografia, reportagem cinematográfica, primeira página). Há ainda os prêmios principais, que se sobrepõem à divisão por 

 categorias e tornam-se os mais cobiçados pelos profissionais. Em termos metodológicos e para efeito comparalvo, nessa pesquisa escolheu-se 
observar os prêmios principais do Prêmio Imprensa Embratel (Troféu Barbosa Lima Sobrinho) e do Prêmio Esso de Jornalismo desde 2000. Numa 
análise preliminar dos 26 grandes vencedores, 13 do Esso e 13 do Embratel é possível perceber alguns critérios de excelência profissional 
propostos pelos prêmios. Eles foram brevemente avaliados quanto a(o): tema, “formatação da informação”, jornalista(s) premiado(s), região da 
empresa jornalística responsável pela veiculação das matérias e práticas valoradas discursivamente. Partiu-se do pressuposto que, ao mesmo 
tempo em que as premiações oferecem o coroamento de uma prática junto aos pares, elas também sinalizam como deve ser a conduta dos 
profissionais em suas práticas cotidianas de seleção, coleta, apuração, processamento e distribuição da informação noticiosa, que aos poucos são 

 incorporadas àquilo que Pierre Bourdieu denominou habitus de um campo social.A parlr das análises, constatou-se o lugar da tradição 
representado pelo Prêmio Esso de Jornalismo, com seus mais de 50 anos de história, enquanto Prêmio Imprensa Embratel, em aspectos da 
enunciação, busca se mostrar em sintonia com as mudanças do campo jornalístico. Há diferenças de concepção conceitual, divisão de categorias 
e sistemática de julgamento, mas, num olhar mais detido sobre os prêmios principais o que se percebe é que tanto o Embratel quanto o Esso 
continuam a premiar o “velho jornalismo”, representado pelas editorias ditas “sérias” como a de política, pela chamada “grande mídia”, pela 
hegemonia das Organizações Globo (em 12 dos 26 prêmios), pelos veículos de Rio de Janeiro e São Paulo (à exceção de cinco dos prêmios, sendo 

 três deles para o Correio Braziliense). Os trabalhos vencedores representam o trabalho em equipe visando uma apuração cuidada, em 
profundidade, sobre questões socialmente relevantes, que surgem com base em denúncias e, por vezes, envolvendo “algum perigo” ou 
dificuldade para obtenção das informações, o que pode demandar o uso de microfones e câmeras escondidas. Os prêmios valorizam a função 
social do jornalismo e seu poder fiscalizatório e de transformação social.
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RESUMO
Pretende-se com essa pesquisa analisar como o aplicativo WhatsApp é utilizado pelos estudantes do curso de Jornalismo  da Faculdade 
Estácio/Seama. O objetivo do trabalho é mostrar como a rapidez das informações divulgadas por este aplicativo ajuda e muitas vezes atrapalham 
nas interações entre o corpo discente e os docentes, pelo fato de muitos alunos usarem aplicativo durante o horário de aula. A metodologia da 
pesquisa será realizada por meio de pesquisa bibliográfica e de entrevistas com os alunos da instituição. A conclusão do trabalho se destinará a 
gerar sugestões que serão impressas em uma cartilha e distribuída para alunos da instituição que procurará conscientizar e prevenir os alunos 
adeptos do aplicativo de possíveis problemas pelo uso constante do Whatsapp. No Brasil, foi feita uma pesquisa pelo  Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), onde 83 milhões de pessoas, com 10 anos ou mais, afirmaram ter acesso a rede mundial de computadores no ano 
de 2012, o que corresponde a 49,2% da população na faixa idade.  De acordo com Thompson (1998, p.19), “desde as mais antigas formas de 
comunicação gestual e de uso da linguagem até os mais recentes desenvolvimentos na tecnologia computacional, a produção, o armazenamento 
e a circulação de informação e conteúdo simbólico têm sido aspectos centrais da vida social” .  Com isso, o advento da informação faz com que a 
tecnologia da informação desenvolva aplicativos e formas para que os meios digitais fiquem cada vez mais eficientes, rápidos e alcance o maior 
número de pessoas em uma velocidade cada vez maior. Dentre os meios de transmissão de conteúdo existe o WhatsApp, um aplicativo que vem 
se destacando cada vez mais, devido à facilidade de acesso e pela velocidade na qual a informação é recebida e repassada, através de aplicativos 
móveis, especificamente os celulares, tabletes e IPOds. Thompson (1998) explica o significa e as características da expressão “comunicação de 
massa”. Segundo ele, a expressão “massa” é um termo enganoso por evocar a ideia de um grande público, o que não havia nos primórdios da 
imprensa escrita e na contemporaneidade algumas editoras de livros e revistas é relativamente pequena e especializada.  Sendo assim, o 
WhatApp caracteriza-se como um meio de comunicação de massa por estar disponível para uma multidão de usuários. Estes têm a oportunidade 
de criarem grupos, muitos com finalidade corporativa, fazendo com que o aplicativo seja um dos mais populares no mundo e no Brasil. Pode-se 
também fazer o envio de imagens, áudios e até mesmo vídeos, o que torna o aplicativo ainda mais atrativo para os que o utilizam. O site do 
aplicativo classifica-o como sendo um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar informações gratuitas pelo celular. Está 
disponível para iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone, e Nokia. Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar 
grupos, enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudio.  Devido a essas possibilidades e a característica das mensagens serem 
“multiplataforma”, o aplicativo pode se caracterizar como “hipermídia” pela hibridização de linguagens, processos sígnicos, códigos, mídias que 
ele aciona e, consequentemente, na mistura de sentidos dos receptores, sinestesia que as mensagens trocadas neste aplicativo são capazes de 
produzir à medida que o receptor ou leitor imersivo interage com ele, cooperando na sua realização. Pretende-se com esta pesquisa comprovar a 
hipótese de que o aplicativo é muito eficiente e de total importância na comunicação entre discentes e docentes do curso de jornalismo da 
Estácio/Seama devido a possibilidade de formar grupos específicos e através destes, mandar uma única informação e esta alcançar um numero 
maior de receptores.
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RESUMO
Desde os anos 1990, o forró sofre uma reconfiguração quanto à aproximação a elementos estéticos vinculados ao contexto urbano, antes pouco 
explorado pelo forró pé-de-serra. Inicialmente porta-voz de um Nordeste rural, o que se vê com o forró eletrônico é a reafirmação de uma região 

 que, apesar de manter a sua relação com o universo simbólico de origem, apresenta novos elementos que devem ser considerados. A tecnologia 
espraia-se assim, como recurso essencial para construção desse “novo forró”, com um semblante mais “estilizado e progressista” (TROTTA, 2009). 
A ideia de “progresso” consiste na aproximação do ritmo com referentes da cultura pop que vão desde a utilização de hits internacionais que 
ganham versões em ritmo de forró até à composição de palco, com iluminação, performances e um corpo de balé que, se por um lado distancia-
se do forró tradicional, por outro aproxima-se do repertório estético do público. Este, por sua vez, é composto por jovens e com inclinações a 
consumir o forró não mais somente como um gênero musical, mas como um evento capaz de promover experiências que são relatadas nas 

 próprias músicas (TROTTA, 2009), em uma espécie de metalinguagem onde show e música se explicam e dialogam. Chama atenção ao 
desenvolvimento desta pesquisa as estratégias utilizadas para a ampliação da experiência nos shows e como os recursos disponíveis pelas redes 
digitais contribuem para o processo. Não raro, shows completos são gravados e distribuídos de forma gratuita, tanto em mídias como CD ou DVD 
até plataformas como YouTube, além de serem disponibilizados também para download. Há ainda a possibilidade de escolher entre a experiência 
de ouvir apenas o áudio ou assistir ao show completo e é bastante comum encontrar estes produtos com vendedores ambulantes de produtos 
piratas nas ruas da cidade. No sistema produtivo do forró, são os shows as maiores fontes de lucro, logo, quanto mais popular estiver o seu 
repertório, maior será a agenda em diversas cidades. O esquema é similar ao descrito por Anderson (2009) quando ele retoma os estudos de 

 Lemos e Castro (2008) sobre o tecnobrega.Conforme explica o assessor de comunicação e entretenimento Allyson Bernardo (2014) , além da 
distribuição de CDs promocionais e disponibilização de links para download completo dos últimos shows, as bandas tem apostado em um novo 

  lpo de “corpo a corpo”: vans são equipadas com som e adesivos de divulgação da banda e circulam em uma determinada região.Por exemplo, 
para a Van na porta de um show qualquer, abre as portas do fundo e coloca um "semiparedão" pra tocar o novo CD promocional da banda ou, 
até mesmo, o novo DVD. A banda Encantus, que é daqui de Jampa [João Pessoa-PB], lançou o projeto deles recentemente, o Encantus Móvel. 

  Essa equipe de divulgação também vai a cidades onde as bandas vão tocar com alguma antecedência. A proposta da pesquisa é analisar a 
estratégia promocional da banda Encantus quanto à distribuição de seu trabalho nas mídias online e offline. Para o desenvolvimento da análise, 
os autores tomaram por base três universos teóricos: [1] formação da cultura e identidade nordestina e o papel do forró neste processo (TROTTA, 
2009; 2008, ALBUQUERQUE JR., 1999), [2] tecnocultura e processos de cópia e difusão de produtos culturais (MORAES, 2010, LEMOS, 2007, 
BENJAMIN, 1990, LEMOS E CASTRO, 2009, ANDERSON, 2009) e [3] análise do estudo de caso proposto, tendo por base a performance da banda 

 Encantus na web e entrevistas semi-estruturadas com produtores. Concli-se que os desafios da informalidade e a possibilidade de autonomia 
diante da apropriação tecnológica foram capazes de fazer emergir um novo modelo para além da indústria fonográfica. Esta foi intimada a 
estabelecer mudanças para abarcar as novas formas de escuta do público. O que aconteceu no caso da indústria do forró eletrônico é que esta 
nasce parte de uma sociedade fragmentada e sujeita à compreensão do consumo da performance e da música em si, livre dos formatos padrão 
(vinil, CD, ou K7).
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RESUMO
A comunicação organizacional vem sendo tratada de maneira cada vez mais profissional e sistemática, seja pela crescente importância que vem 
adquirindo na gestão das organizações contemporâneas, seja pela evolução dos estudos acadêmicos na área.  A comunicação mediada por 
computador, principalmente a partir dos anos 90, com a expansão da internet e das novas tecnologias de informação e comunicação, está 
fazendo com que o mundo - a sociedade - comece a observar e protagonizar uma mudança no universo das relações humanas, sejam elas no 

 âmbito das relações dos indivíduos, sejam no âmbito das organizações. No final da década de 9,0 as empresas brasileiras viram surgir à sua volta 
 públicos que querem saber não só de produtos e serviços, mas que possuem claros objelvos de diálogo, conceito e experiência.Com a quebra 

de barreiras físicas que a internet promoveu, clientes conectados ganharam mais poder de troca e agora tomam decisões que refletem na 
 reputação das companhias e influenciam e são influenciados por outras pessoas que trafegam no meio online.Neste contexto, as mídias sociais 

 passaram a ser consideradas instrumentos estratégicos para empreendimentos de todos os portes e setores da economia.A Super Estágios, é 
uma sociedade empresarial limitada, inaugurada em outubro de 2009, que atua como agente de integração entre estudantes, empresas e 
instituições de ensino em todo o território Nacional. O foco é identificar, selecionar e qualificar jovens para integrá-los aos programas de 

 estágios.A Empresa atua no mercado de Administração de Estágios, mantendo relacionamento com empresas públicas e privadas, além de 
 Insltuições de ensino de todo o País.A Super Estágios é uma agente de integração e promove o elo que liga empresas à insltuições de ensino. 

 Ela não contrata estagiários. Ela presta serviço ao estágio, dando toda assessoria e suporte ao estágio. Quem contrata é o empregador.A 
empresa possui atualmente uma parceria com várias empresas de diversas áreas de atuação, além de vários órgãos de administração pública. 

 Presta assistência integral realizada por profissionais especializados, que orientam sobre normas e obrigações técnicas e legais do estágio.Para 
realização desse serviço, a empresa sobrevive virtualmente, onde todos os procedimentos relacionados ao negócio são feitos via internet pelo 
site/portal. Cadastro de novos clientes, cadastro de estagiários, atendimento online, pagamentos e trabalho interno dos colaboradores. 
 

 Propomos avaliação nos dois instrumentos de comunicação mais ullizados pela empresa, site e facebook, além de novas mídias.Com o objelvo 
de atrair e fidelizar mais estudantes o site juntamente com a rede social facebook foram reformulados, com cores mais chamativas e diagramados 
de uma forma mais fácil focado na facilidade do cadastramento por parte dos estudantes. A mudança de todo o layout ganhou novidades como a 
inserção de conteúdo, diálogo com as redes sociais e criação de um mascote, o Super Estagiário, que a partir desse novo contexto ganhou força 

 nesses dois instrumentos de comunicação. Este trabalho pode ser estudado e ullizado como ponto de parlda para novas pesquisas e 
 discussões. Outras mídias sociais muito populares não foram abordadas nesse estudo, devido ser este um assunto extenso. O estudo mostrou 

como a empresa estudada enxerga as mídias digitais, como trabalha com esses meios, o que vislumbra e o que conquistou com a usabilidade dos 
mesmos. Pode-se concluir que a utilização das estratégias em marketing digital e mídias digitais possibilitam a divulgação da marca e do seu 
negócio com maior eficácia, e que de fato, essas mídias são ótimas aliadas em ações de comunicação interativa e relacionamento com o cliente. 
 

A utilização desses meios, site e facebook, acontece de forma a complementarizar as ações em mídias tradicionais, sendo que cada mídia trabalha 
de forma a complementar a outra, tornando a SUPER ESTÁGIOS utilizadora de multiplataformas de comunicação.
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RESUMO
Este artigo teve como objetivo construir uma nova identidade contra-hegemônica das oito cidades rurais que compõem o entorno do Parque 
Estadual Serra do Brigadeiro, na Zona da Mata mineira, tendo como ferramenta as novas tecnologias da informação.  A criação do portal “Serra 
dos Arrepiados” transformou-se no produto de toda uma discussão voltada para a comunicação em rede, a partir da Teoria do Agenda Setting. 
Caracterizada por Wolf (2005), a teoria defende que as comunicações de massa selecionam os conteúdos que a sociedade deve discutir e opinar. 
Com a criação da internet na década de 90, citada por Castells (2003), a nova mídia digital, mais democrática e acessível ao público, possibilitou 
formas de contra-agendamento. Se antes as pessoas tinham apenas duas realidades de transformação, que seriam a política e a imprensa 
tradicional, agora, com a revolução tecnológica centrada nas tecnologias de informação, objetos comunicacionais dão voz e poder a sujeitos 

 sociais antes invisibilizados. Para a discussão teórica, o arlgo reflete sobre as principais teorias de comunicação, com início no século XX com o 
surgimento das mass media. A retrospectiva serviu de fundamentação para a análise mais consistente das mudanças dentro da comunicação de 
massas até os dias atuais, com as possibilidades de contra-agendamento na mídia tradicional. Na sequência, o segundo capítulo aborda as novas 
tecnologias e como se iniciou a relação das mídias digitais com a sociedade. Levy (1999) e Castells (2003) contribuíram com a narrativa, em 
diferentes discursos de análise das mudanças sociais relacionadas a comunicação. A internet é  vista como espaço de táticas contra-hegemônicas 
na complexa relação entre localidade e globalismo. A desterritorialização influencia nas relações sociais e possibilita a descoberta de grupos 

 marginalizados antes esquecidos.  As redes sociais também eslveram presentes na elaboração conceitual do trabalho. Recuero (2009) 
complementa os estudos das novas tecnologias com a análise das ferramentas digitais, especialmente o facebook, para as novas relações de 

 interação e laços sociais. Para o projeto de construção do portal que servirá de produto de experimento das análises teóricas de desconstrução 
da Agenda Setting foi selecionado um grupo de comunidades rurais com potencial turístico, da Zona da Mata mineira. Com o intuito de 
contextualizar o produto, a última parte descreve as potencialidades do turismo rural, cultural e de aventura no Brasil como atividade de 
destaque na economia e crescente fonte de geração de emprego e renda no país. Araponga, Fervedouro, Miradouro, Ervália, Sericita, Pedra 
Bonita, Muriaé e Divino são as cidade que rodeiam o Parque Estadual Serra do Brigadeiro. Todas têm em comum a cultura da criação de bovinos, 

 leite, café, feijão, milho e banana. Do ponto de vista metodológico, para construção do projeto de extensão, foram ullizados os métodos de 
entrevista e pesquisas utilizando a internet como coleta de informações. Na análise de seis sites e blogs já existentes sobre o assunto, os pontos 
fracos e fortes foram considerados, para a produção de conteúdo. Além disso, as entrevistas qualitativas com moradores e formadores de opinião 

 da região também possibilitaram a criação do briefing do site. Com o portal, todos os conteúdos estariam reunidos em um único lugar. Com a 
conclusão conceitual, o desafio seria a construção do projeto de extensão, garantindo maior visibilidade destas comunidades rurais e novas 
soluções econômicas para a região, com a exploração turística. Mas mesmo com a execução do trabalho proposto, o portal era apenas o início de 
um conjunto de planejamentos necessários para a estruturação da comunicação organizacional da região.

Autor(es) Angeliza Lopes Aquino; Silvio Augusto de Carvalho*

Palavra(s) Chave(s): contra-hegemonia; internet; portal; agendamento; exploração turística

Titulo: Ciberjornalismo: criação do portal Serra dos Arrepiados

E-mail para contato: fabcfranco@hotmail.com IES: FESV / Espírito Santo

RESUMO
O mundo globalizado enfrenta problemas sérios de falta de comunicação. Grandes problemas giram entorno de uma ausência ou uma 

 comunicação de má qualidade. Nas organizações, sejam elas empresas, órgãos públicos, sindicatos, entre outros, uma das questões mais 
importantes a ser observada é a forma como as pessoas se comunicam e, consequentemente, como lidam internamente com a comunicação de 

 modo a obter uma cultura favorável aos objelvos estabelecidos. Para se relacionar bem com seus stakeholders as empresas e órgãos públicos 
 passaram a ullizar a comunicação como uma ferramenta, mas ainda de forma �mida.A implementação de um planejamento estratégico de 

comunicação é fundamental para atingir todos os níveis, stakeholders, e oferecer uma comunicação eficiente e consolidar a imagem de qualquer 
organização. Com ele, é possível otimizar o processo de divulgação das ações e projetos desenvolvidos nas organizações, e dessa forma atingir 

 seus objelvos. O papel da comunicação para interferir na cultura de uma organização vai além de manter funcionários informados; significa que 
o diálogo não deve ocorrer apenas em situações de problemas emergenciais e sim constantemente. Ações devem ser centradas em um 
planejamento que resolva questões e gerencie crises, utilizando-se de veículos de comunicações adequados às necessidades existentes, mas 

 precedidas de polílcas, estratégias e ações de relações públicas.No estudo realizado no Condomínio Viver Horto, no município da Serra/ES, foi 
feita uma coleta de dados para verificar se a comunicação existente promovia o envolvimento e o engajamento entre administradora, moradores 
e funcionários. A pesquisa foi observatória e de informação, e os dados coletados foram extraídos de conversas com a administradora do 
condomínio, membros do conselho de moradores e análise de fotografias realizadas pelos espaços do condomínio. Também foram observados o 

 ambiente de trabalho e os processos de comunicação existentes no condomínio Viver Horto. Com base nas informações levantadas por meio da 
pesquisa bibliográfica e da coleta de dados no condomínio, foi produzido um planejamento estratégico em comunicação para propor alternativas 

 comunicacionais, com a finalidade de resolver as falhas idenlficadas na análise.O método ullizado para o desenvolvimento deste projeto foi 
uma pesquisa bibliográfica para descrever e caracterizar o planejamento estratégico em comunicação, além da análise SWOT e a sugestão de 

 soluçõesO objelvo principal deste planejamento é implementar uma comunicação mais adequada para as necessidades do condomínio, 
desenvolvendo uma nova comunicação visual, que valorize o ambiente e que reforce as normas de boa convivência, utilizando-a para atrair à 

 atenção dos moradores e, dessa forma, melhorar o relacionamento administração x morador e morador x morador.A estratégia adotada no 
planejamento foi o de trabalhar a identidade do condomínio, por meio de imagens que transmitam bem-estar e uma sensação de orgulho em 

 viver no condomínio. A implementação de um planejamento estratégico de comunicação para o Condomínio Residencial Viver Horto podem ser 
colocadas em prática se o Condomínio assim desejar.Apesar dos diversos autores que abordam esta temática, este trabalho foi embasado, 

 sobretudo, nos conceitos de Kunsch e complementado com os demais. Trabalhamos com coleta de dados e pesquisas observatórias, análise 
SWOT – levantando pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades para a organização – e com as informações obtidas construímos o 
planejamento estratégico de comunicação para o Condomínio Viver Horto, com o objetivo de dar visibilidade (interna e externa) à organização; às 
ações desenvolvidas pela administração; dinamizar o aproveitamento (dos moradores) de maneira participativa e mais eficiente da estrutura que 
o condomínio dispõe; além de melhorar o relacionamento e bom convívio entre moradores.
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RESUMO
O presente artigo busca analisar a construção de Cenário de Representação Política (CRP) do então candidato à presidência dos Estados Unidos, 
Barak Obama, na campanha de 2008. Para tanto, parte-se da análise do conjunto de enquadramentos elaborado pelo marketing político do 
candidato nas suas plataformas midiáticas digitais, especialmente o facebook. Para analisar tal dinâmica política, o trabalho em questão utiliza os 
conceitos de Cenário de Representação Política (CRP), extraído da obra de Venício Lima (2001), enquanto espaço simbólico onde representações 
são criadas – um universo onde os símbolos não apenas representam, mas constituem o real. Neste sentido, o CRP pressupõe a construção 
dinâmica de significados sobre relações entre gêneros, etnias, classes, violência etc. No que diz respeito a este trabalho, o Cenário de 
Representação Política (CR-P) permite o enfoque na  construção pública das significações relativas à política nas sociedades liberais. Estes CR-Ps 
são, também, espaços de articulações hegemônicas, construídos em processos de logo prazo que, por sua vez, contêm hegemonias contrárias e 

  alternalvas. Ainda do ponto de vista conceitual, faz-se uso do conceito de enquadramento. Por este termo, entende-se a  abordagem 
complexa da realidade objetiva por meio da qual pontos de vista específicos se transformam em ângulos, isto é, quadros de sentido a partir dos 
quais se narra determinado tipo de fato. Scheufele (1997) foi um dos autores a contribuir para a sofisticação do conceito, antes elaborado por 
Goffman (1974), para organizar experiências sociais cotidianas. Por outro lado, procura-se utilizar o conceito dentro da perspectiva da Teoria do 
Agendamento que observa os meios de comunicação de massa como dispositivos com capacidade de definir o conjunto de discussões públicas, 
isto é, de conformar a agenda de temas debatidos no espaço público. Para tanto, são abordadas as obras de Hohlfeldt (2011) e Wolf (1987). 
Como enquadramento, agendamento e CR-Ps se passam em plataformas digitais, utiliza-se também o conceito de redes sociais, elaborado por 

  Raquel Recuero (2005). Do ponto de vista metodológico, buscou-se coletar nas plataformas digitais – especialmente facebook – peças 
publicitárias do marketing político do candidato durante a campanha de 2008. A análise centrou-se na relação entre imagem e discurso, 
observando a construção da imagem midiática de Barak Obama, a partir de uma plataforma de proposições com ênfase no diálogo tanto com a 
própria população americana quanto com os países com os quais os EUA têm relação beligerante. Desta forma, observou-se que o marketing 
político do candidato enfatizou uma imagem midiática de diálogo, proximidade e, no plano internacional, pacificação.
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RESUMO
Com a proximidade das eleições, o financiamento de campanha, estrutura basilar das aplicações eleitorais, tem levantado questionamentos sobre 
o modo de aplicabilidade e distribuição de valores arrecadados (públicos e privados) em diversos países e tem se confrontado com o verdadeiro 
papel da democracia frente aos processos eleitorais. Deste modo, consultamos alguns países que adotam diferentes meios de financiar um 
partido político em uma campanha eleitoral. Suécia, Estados Unidos, Alemanha e Brasil fazem parte dos dados estatísticos desta pesquisa. Nas 
eleições suecas o princípio de representação proporcional é usado para garantir que os assentos distribuídos entre os partidos e os valores a eles 
repassados, correspondam à proporção dos votos expressos em todo o país.  Neste país, exige-se de um partido o mínimo de 4% de votos para 
representação parlamentar ou 12% em uma dada região. O Governo distribui em média 333,3 mil coroas (R$ 104,7 mil) por assento no 
Parlamento. 80% a 90% dos financiamentos são públicos, o restante deriva de loterias partidárias, vendas de materiais, etc. O Governo sueco não 
é obrigado a divulgar as fontes das doações recebidas, mas assim o faz transparentemente, visto algumas críticas por parte do Grupo de Estados 
Europeus Contra a Corrupção, em sigla: GRECO. Nos Estados Unidos é adotado um sistema misto de financiamento, inclusive com um fundo 
publico com doações de cidadãos contribuintes voluntários. Vale ressaltar que é opção do candidato, escolher entre o público ou o privado. Caso 
escolha o público, terá de seguir às regras e controles de gastos, além de alguns pré-requisitos e por isso há predominância do financiamento 
privado que pode vir de pequenos doadores individuais (abaixo de US$ 200), ou grandes doadores (acima de US$ 200), pelos comitês de ação 
política (PACS), pelos grupos cívicos ou mesmo de autofinanciamento. Já na Alemanha, esse sistema não é transparente. Só após a divulgação dos 
relatórios financeiros anuais, os eleitores podem conhecer de que modo o dinheiro foi aplicado na campanha eleitoral. O financiamento de 
campanha é misto, porém o Estado subsidia financeiramente os candidatos que não têm partido. Os partidos são estimulados a captar doações 
privadas para evitar hiperdependência do Estado. No Brasil, o financiamento representa um grande entrave à participação. Adotamos um modelo 
misto, formado por repasses públicos e privados. Assim, com a possibilidade de que as empresas possam doar até 2% do lucro bruto anual e as 
pessoas fisícas até 10% dos rendimentos, os candidatos que dispõem de padrinhos políticos afortunados ou que apresentam maior potencial de 
vitória, gozam da possibilidade de financiamento de campanhas milionárias, com inúmeros meios de chegar mais perto do eleitor e conseguir a 
sua adesão, consubstanciada no voto.  Os financiadores privados investem em candidatos e depois de elegê-los usufruem de maneira não 
republicana do que a administração pública pode lhes oferecer. Muito embora sejam países “democráticos”, a aplicabilidade de verbas públicas e 
privadas reflete claramente o monopólio dos financiamentos. Sem transparência, equidade e controle de gastos, como os partidos menores terão 
condições financeiras e quantitativas de competir com partidos maiores e consequentemente, melhor financiados? Quais países conseguem 
distribuir democraticamente seus recursos mantendo a isonomia entre partidos? Quais os métodos utilizados nacional e internacionalmente para 
transparecer ao público os custos, despesas e aplicações e quais recursos são disponibilizados à população para fazê-lo ou exigi-lo? Fica claro que 
não basta manter a proporcionalidade na distribuição de verbas. Desse modo poderá não haver isonomia e sim o fomento ilegal de candidaturas 
financiadas, que posteriormente serão pagas com “juros e dividendos”. Ou seja, o contribuinte paga a conta e nem sabe quanto ela custa.
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RESUMO
Esse trabalho pretende analisar a sociedade, a literatura e apontar as características do jornalismo do início do século XX, sob o olhar de Afonso 
Henriques de Lima Barreto, negro, repórter e escritor atuante na imprensa carioca. O autor colaborou ativamente na imprensa do Rio de Janeiro, 
no início do século XX. Crônicas, reportagens e críticas foram produzidas em quase vinte anos de atividade como escritor e jornalista. Em 1902, 
com 21 anos, Lima Barreto iniciou sua carreira no jornal estudantil "A Lanterna", e depois disso só parou em novembro de 1922, quando morreu 
aos 41 anos. O autor localiza-se historicamente num período marcado por profundas e conturbadas transformações sociais, econômicas e 

  polílcas na então capital do país. Para mostrar a forma do fazer jornalíslco de Lima Barreto, foram escolhidos trechos da reportagem "O 
Subterrâneo do Morro do Castelo", publicada no jornal Correio da Manhã, em 1905 e reunida na forma de livro, em 1997, além de trechos do 
diário do escritor. O estudo desse tema torna-se importante para que se compreenda o debate sobre a institucionalização do jornalismo no Brasil, 
que se deu, efetivamente, inspirado no modelo norte-americano, a partir de 1950. Historicamente, Lima Barreto se situa no período conhecido 
como jornalismo literário, caracterizado pela linguagem que mesclava a observação direta de fatos do quotidiano com a utilização de recursos da 

  literatura ficcional para contar as histórias. Mesmo com traços considerados fic�cios, o gênero informalvo não se perdeu no texto barreteano, 
que hoje é considerado fonte de pesquisas científicas que refletem o período político, social e econômico em que o autor viveu. Através de seus 
textos, é possível apontar os processos jornalísticos de Lima Barreto, analisando as ideias em que ele acreditava, para que se compreenda o 

  posicionamento barreteano no jornalismo carioca e na transformação urbaníslca da cidade do Rio de Janeiro. O resultado da pesquisa, através 
da análise da reportagem sobre o morro do Castelo, mostra o perfil do repórter Lima Barreto, sua forma de apuração, técnicas de entrevista e 
bases conceituais da notícia. Ao fazer um paralelo com as técnicas atuais aplicadas ao jornalismo, percebe-se que a obra de Lima Barreto já 
possuía determinados padrões. O encontro da corrente literária, a visão empresarial e a estruturação do discurso dos jornais foram fundamentais 
para a divisão setorial do jornalismo. Os periódicos do início do século XX mostram esse surgimento da especialização das redações: repórter, 
editor, redator, revisor são figuras cada vez mais frequentes no universo da imprensa carioca do início do século XX. A produção barreteana se 
mostrou eficiente ao apontar essas transformações no fazer jornalístico e nos transportar para um Rio de Janeiro em transformação, a 
semelhança da que a cidade sofre atualmente com as obras destinadas a preparação para os Jogos Olímpicos de 2016.
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RESUMO
A partir da adoção dos padrões norte-americanos, os textos jornalisticos no Brasil abraçaram também um caráter mais formal, adotando a 
estrutura de lead e de pirâmide invertida. Por outro lado, o jornalismo com características literárias, antes dominante, resistiu em alguns veículos 
e, em sua singularidade, continua a se apropriar de detalhes geralmente ignorados pelo jornalismo diário canônico. Isto se dá por diversos 
fatores: tempo maior para apuração, relação mais próxima com os entrevistados e envolvimento do jornalista com a situação retratada. Estas 
condições conferem maior liberdade ao repórter para escolher caminhos para lidar com um mesmo assunto. Neste sentido, essa pesquisa explora 
as especificidades do processo de construção das reportagens da revista Piauí, tomando como paradigma três jornalistas -  Juliana Cunha, Mario 
Sergio Conti e Bernado Esteves, respectivamente nas reportagens “O amigo norte-coreano”, “Há uma santa com seu nome” e “O cru, o cozido e o 
cérebro”, publicadas em 2013. Entre os objetivos, além de entender mais profundamente os caminhos da reportagem, está o de investigar 

 algumas das possibilidades que a convergência entre jornalismo e literatura permitem explorar.Explorar as singularidades de processos crialvos 
se revela uma pesquisa complexa, que pode tomar vieses diversos. Se o estilo próprio do autor é preservado em um texto jornalístico, levanta-se 
a questão: como se dá esse processo? Os traços de personalidade  identificados nos textos do jornalismo literário da revista Piauí permitem com 
que os repórteres sejam autônomos na informação. Toda criação é fruto de influências internas e externas no sujeito responsável por ela. Quando 
se trata da figura do jornalista, estes fatores devem ser considerados e avaliados em especial, principalmente levando em conta a impossibilidade 
de se alcançar de modo absoluto a imparcialidade jornalística. O senso comum aceita a ideia de que não há intermédio, uma sensação 
premeditada pelos veículos e proporcionada pelas diversas estratégias comunicativas através de técnicas na construção do discurso jornalístico. 
Contudo, por trás das notícias existe um autor carregado de memórias, traduzidas, de alguma forma, ao que é escrito e entendido por ele durante 

 seu processo de criação. Entrando em contato com os três jornalistas, estudando seu processo de apuração e envolvimento com os cenários 
retratados e focando no processo de construção da narrativa, considerando os mais variados elementos que nela consistem, concluiu-se que, 
para avaliar um trabalho jornalístico é necessário não apenas ter conhecimento prévio de que existem fatores para além da notícia que formam 
sua tessitura, mas, principalmente, atentar à figura do autor. Como única testemunha do momento de criação do trabalho, o autor é quem 
poderá decifrar as intenções e os significados simbólicos buscados para passar determinada ideia, bem como esclarecer seus referenciais. As 
particulares construções dão forma a um estilo, não definido propriamente, mas identificável, provocando experiências estéticas e emocionais 
profundas pela forma de narrar adotada. Nesse contexto, percebeu-se que a revista Piauí oferece mensalmente artigos com abordagens 
diferentes com relação a sua forma. Aí está mais um aspecto livre a que o jornalista pode exercer na revista: não só na escolha de palavras, 

 símbolos e metáforas, mas também na construção estélca do texto como um todo.Observou-se que os processos crialvos são bastante 
particulares. É interessante pensar que, seja em qualquer veículo ou estilo jornalístico empregado, o indivíduo encarregado de tal função fará 
toda a diferença, mesmo tendo a possibilidade de se expressar em maior ou menor grau. A liberdade funciona dentro de parâmetros; e o que 
parece ser o desafio é encontrar o perfeito equilíbrio entre estes dois polos: a liberdade criativa e o compromisso com a credibilidade, 
característica do ethos profissional do jornalista.
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RESUMO
Esse trabalho de conclusão de curso tem como tema de marketing de relacionamento na rede social Facebook e sua utilização pela empresa com 
foco nessa rede social. Atualmente, além de servir como principal veículo de troca de informações entre os internautas, o Facebook também 
estabelece um relacionamento entre marca e consumidor, onde empresas por meio das ferramentas da Web 2.0, tentam adaptar suas estratégias 
publicitárias a fim de que consigam ações de marketing de relacionamento on-line que aproximem seus clientes e os fidelizem. Por isso, a 
proposta de estudo foi o marketing de relacionamento social Facebook da Farmácia Santa Lúcia após o lançamento de sua nova campanha 
publicitária Atendimento Gentil 2. O objetivo dessa pesquisa, é portanto, verificar se ocorreu um aumento de fãs, um nível maior de interações, 
identificar as transformações no relacionamento da empresa com seus fãs, além de averiguar se ocorreu um aumento de vendas em seu e-
commerce, durante o período predeterminado pela pesquisadora. Para se atingir os objetivos do estudo, foi necessário um estudo de caso, de 
cunho quantitativo em que os dados foram coletados a partir de documentos e registros em arquivo. A principal conclusão foi que a campanha 
publicitária Atendimento Gentil 2, que estabeleceu um diferencial de caráter lúdico ou cultural, possibilitou um aumento significativo do número 
de fãs da farmácia, somando aproximadamente 4,042 fãs. Como também estreitou o relacionamento da empresa com seus fãs. Estes, passaram a 
interagir nas mais variadas ferramentas disponibilizadas pelo Facebook (mensagens via in box, publicações no mural e por comentários nas 
publicações), e por meio delas, a Farmácia Santa Lúcia passou a receber dúvidas, elogios, reclamações e sugestões de seus fãs, e a respondê-los, 
dando ao cliente um senso de importância e criando um relacionamento agradável e transparente. Além disso, o seu e-commerce, as vendas 
praticamente dobraram durante o período analisando o trabalho. Todavia, o sucesso dessa nova campanha publicitária no Facebook, não se deu 
de uma maneira individual. Precisou também aliá-la a outras ferramentas (Facebook Ads, patrocínios, mídias de massa, eventos) que, de uma 
forma integrada, acarretaram a essa grande aderência dos consumidores às suas dicas, promoções realizadas em sua rede social e nas vendas on-
line.
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RESUMO
Os profissionais de marketing tem se dedicado cada vez mais ao estudo do poder das marcas, da influência das marcas nos resultados das grifes 
mais conhecidas e famosas do mundo, bem como das reações dos consumidores frente às estratégias desenvolvidas por essas empresas. Os 
estudos procuram identificar os motivos pelos quais as grandes companhias têm, cada vez mais, inovado no planejamento e implementação de 

 novas ações de mercado, objelvando, principalmente, manter seus clientes sempre fiéis às suas marcas.O markelng no relacionamento, assim 
chamada a área de marketing que busca fidelizar clientes através da ampliação dos relacionamentos da organização, tem se sido colocado como 
essencial para sucesso nas empresas. Neste contexto, as marcas utilizadas pelas organizações para fixar a sua imagem e a de sues produtos na 

 mente do consumidor são consideradas a ponte que constrói a lembrança que muitas vezes, é decisiva nas decisões de compra. O presente 
trabalho teve irá investigar a força de uma marca de uma montadora de nível mundial nas vendas de uma concessionária de veículos instalada na 
Região Metropolitana da Grande Vitória, do Estado do Espírito Santo. A marca envolvida é a Chevrolet, General Motors do Brasil Ltda. A 
concessionária estudada é a CVC, Comercial de Veículos Capixaba Ltda, concessionária do Grupo Líder. A CVC Chevrolet é a maior concessionária 
do Espírito Santo, estando presente no mercado capixaba, desde 1985, sendo considerada a empresa líder de vendas da marca no Estado. Por 
esta razão, a questão problema deste trabalho é: qual é a influência da marca Chevrolet nas vendas da CVC da região metropolitana da Grande 

 Vitória?O tema abordado no presente trabalho se juslfica pelo fato de que a maioria das empresas tem despendido, cada vez mais, atenção no 
desenvolvimento de suas marcas com o objetivo de ampliar as suas vendas. No mercado automotivo, a crescente concorrência tem levado as 
empresas a investirem cada vez mais nas suas marcas como forma de agregar valor aos veículos que fabricam. O presente estudo busca apurar a 
influência das marcas na decisão de um consumidor que procura adquirir um automóvel a partir do caso da CVC, concessionária Chevrolet na 
região metropolitana da Grande Vitória.O trabalho, uma vez concluído, poderá ser utilizado pela CVC como referência a mais a ser considerada na 
sua política de marketing e estratégias de vendas.Poderá também, servir como fonte de informação para pesquisadores e estudiosos interessados 

 no estudo das marcas e sua influência no mercado.A metodologia adotada no presente trabalho é a realização de uma pesquisa descrilva que 
foi desenvolvida através de uma pesquisa bibliográfica e um estudo de caso. O estudo de caso foi realizado na concessionária Chevrolet da região 
metropolitana da Grande Vitória, através de pesquisa documental, entrevistas com gestores da concessionária e aplicação de questionário a 

 clientes. Hoje em dia, o termo “marca” representa o nome de determinadas empresas, e com elas, o conceito se um bem ou serviço é de 
qualidade, se possui valor, status e garantia etc. Mas, para uma empresa representar através de seu nome uma promessa, é um processo bem 
abrangente onde a gestão de Marketing atua para fazer com que a empresa se diferencie dos seus concorrentes e que sua imagem se fixe na 

 mente de seus consumidores.O problema e objelvo dessa pesquisa foram alcançados, pois foi possível idenlficar como a CVC gerencia a sua 
imagem de marca no mercado. Pelas análises realizadas, fica evidenciado que a CVC possui forte gestão de marca, e esta é reconhecida, 
valorizada e é destaque no mercado.
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RESUMO
O graffiti, antes visto como transgressão e arte marginal, em muitos cenários mudou de status e passou a ser considerado como arte 
contemporânea. Essa manifestação, embora ainda se mantenha nas ruas da cidade, entrou também para o universo das galerias de arte e das 
concorridas exposições. A partir desse processo de reconhecimento, o graffiti passou a ser visto tanto como uma expressão artística, quanto 
como um modo de resistência e um meio de comunicação alternativo à grande mídia. Neste contexto, a pesquisa explora o viés comunicacional 
do graffiti através da Teoria da Folkcomunicação, criada pelo professor e pesquisador Luiz Beltrão, com base nos conceitos de folclore e cultura 

 popular. Folkcomunicação é a teoria que trata a comunicação dos grupos marginalizados, ou seja, grupos que estão à margem da mídia e da 
sociedade, mas que, como todos, possuem a necessidade de se comunicar e buscam a melhor maneira de fazê-lo. Com o objetivo de entender 
melhor estes grupos e o graffiti, esta pesquisa selecionou o artista conhecido como Acme 23, morador da comunidade do Pavão-Pavãozinho em 
Copacabana. Além de ser pioneiro no graffiti carioca, Acme 23 é ativista da arte urbana e foi o primeiro graffiteiro a expor em uma galeria de arte 
no Rio de Janeiro, além de ter participado de exposições internacionais. Foram selecionados para análise seis de seus graffitis - “Mensalão”, 
“Ladeira dos Tabajaras”, “Tem Joio no Trigo – 100 chance”, “DG” e “Nossa Senhora Aparecida” e “São Jorge” – que tratam dos temas: política, 

 corrupção, violência, juslça e religiosidade. Com essa pesquisa buscou-se entender como o graffil se enquadra na Teoria da Folkcomunicação e 
de que maneira se tornou uma das ferramentas de expressão e comunicação dos grupos marginalizados urbanos e, ainda, o que Acme 23 deseja 
transmitir com seus desenhos. Ao entrar em contato com o artista, a fim de conhecer seu histórico de vida profissional, sua origem e seu processo 
criativo, que muitas vezes atende também a encomendas, comprovou-se que o graffiti cumpre quatro das principais funções da comunicação: 
informar, opinar, divertir e fornecer elementos de educação. Há também o caráter filosófico, religioso, político inserido nos desenhos. Através do 
graffiti, o autor pode transmitir uma mensagem à sociedade, seja ela de pedido de justiça, de melhores condições sociais, de paz ou de 

 respeito.Ao empreender a análise, foi possível perceber que o graffil é uma expressão que leva em consideração a parlcularidade e a opinião 
de seu autor, neste estudo representado por Acme 23. Através da expressão artística, cumpre duas de suas mais importantes funções: comunicar 
a situação dos marginalizados socialmente e também decodificar a mensagem transmitida pela mídia, facilitando o entendimento daqueles que 
compõem o público-alvo, muitas vezes, também marginalizado, visto que muitas das obras de Acme 23 ocupam os muros da comunidade do 
Pavão-Pavãozinho. No entanto, a interpretação por parte dos que passam pelos muros graffitados nem sempre é feita de modo objetivo e o autor 
raramente tem o feedback esperado em relação a mensagem transmitida, pois assim como toda obra de arte urbana é libertária, está disponível 
para qualquer transeunte e desperta no público não apenas a curiosidade, mas a livre interpretação
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RESUMO
Politicamente, a comunicação emancipacionista em Vitória chegou em 1869. O Jornal da Victoria, periódico local, já divulgava artigos de caráter 
antiescravista, inaugurando a primeira associação libertadora da capital, a Sociedade Abolicionista do Espírito Santo, analisando os 
acontecimentos antiescravistas realizados em Vitória a partir de 1869 e não encerrando com a Lei Áurea em 1888. O Presente estudo mostrou 
que na cidade de Vitória (ES) há uma grande resistência à radicalização reformista das relações escravistas. A pesquisa procurou analisar os 
periódicos: Jornal da Victoria, Correio da Victoria, O Espírito Santense e A Província do Espírito Santo, responsáveis pela divulgação da 
propaganda emancipacionista e abolicionista, e os principais idealizadores do movimento realizado em Vitória. Além disso, as atividades 
promovidas pelos capixabas em prol da redenção dos cativos correspondem à questões também abordadas por este estudo de revisão que se 
restringirá ao movimento abolicionista em Vitória e suas questões políticas, investigando também à inauguração da primeira associação 
libertadora fundada na Capital, a Sociedade Abolicionista do Espírito Santo. A fundação desta organização emancipacionista representou, para 
este estudo, um marco da campanha antiescravista em Vitória, perpassando por um breve histórico estrutural, político e social, apresentando 
seus principais governantes e suas principais ações, chegando à atualidade em que a situação ainda é crítica. No Século XXI, para ser mais preciso, 
em agosto de 2012, o Estado bateu o recorde de infrações conforme o Ministério do Trabalho, que enfatiza que o Espírito Santo tem cinco nomes 
de fazendas na Lista Suja do trabalho escravo. O levantamento realizado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (TEM), atualizou o Cadastro de 
Empregadores flagrados explorando mão de obra análoga à escrava no país, acrescentando empresas e pessoas físicas e totalizando 294 nomes, 
tendo número recorde de trabalho escravo. Nos dias de hoje, as ideias abolicionistas na cena política capixaba demonstram que o movimento 
abolicionista em Vitória, em meio a todas as opções de mídias sociais na era da internet,  ainda convive com os abusos de trabalhadores que 
submetem-se diariamente à mão-de-obra escrava no Espírito Santo, nas colheitas de café,  de cana de açúcar, nas fornalhas de carvão, entre 
outros, sendo possível observar a olhos nus que, na prática, pouco mudou desde 1888.
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RESUMO
Fruto do projeto desenvolvido em 2013, sob o apoio do edital Pesquisa Produtividade daquele ano, a pesquisa apresentada neste trabalho lança 
olhares para aspectos vitais da cultura contemporânea: a comunicação em redes sociais na internet e a vivência da religião em ambientes 
midiáticos e no contexto digital. Tendo como problemática central a questão da construção de identidades a partir dos movimentos referenciais 
envolvendo a crença (ou a falta dela), buscou-se observar diferentes discursos produzidos no Facebook por atores sociais que propositalmente 
apresentam a si mesmos como ligados (ou não) a uma fé. Nesse sentido, foram selecionados para o corpus empírico da pesquisa duas páginas de 
teor cristão (uma católica e outra protestante) e uma de cunho ateu/agnóstico. Com base em uma bibliografia analítica sobre dinâmicas de 
comunicação no espaço plural, multifacetado, aberto, flexível, digital, ambíguo e complexo das redes sociais da internet, o trabalho visou 
compreender melhor como se caracterizam os fluxos de comunicação no Facebook envolvendo grupos religiosos e ateístas, uma vez que esses 
sujeitos estão nas redes construindo identidade, expressando sua visão de mundo, compartilhando discussões em torno do tema da fé. Ao longo 
do exercício investigativo, foi possível detectar que grupos com identidades mais bem reconhecidas socialmente tendem a estabelecer relações 
com maior grau de coesão intragrupal em suas postagens e mensagens no Facebook. Já o grupo minoritário, o dos ateus/agnósticos, apresentou 
estratégias discursivas mais agressivas, com o uso de chistes, ironias e até ataques diretos a grupos religiosos específicos. Para estes, a construção 
identitária pautou-se, sobretudo, pela ênfase da diferença. De qualquer modo, também foi interessante perceber a presença de relações 
conflituosas intragrupais em todos os atores sociais analisados, corroborando, portanto, a noção de identidade não como algo unitário, imutável 
e perene, mas sim como fenômeno marcado por permanente processo de negociação. O trabalho conclui, ainda, com base nos levantamentos 
quantitativos das modalidades de enunciação, que a cultura da imagem – mais do que a do texto – constitui a principal forma de 
autoapresentação e de interação social por meio do Facebook no caso dos grupos analisados.
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RESUMO
Este estudo propõe uma investigação sobre os usos consolidados das unidades léxicais charge, caricatura e cartum, dada a observação de 
diferentes utilizações dessas palavras tanto na linguagem comum quanto na especializada. Sendo assim, assume-se como objetivo geral indicar e 
analisar semelhanças e diferenças dos usos consolidados das unidades charge, cartum e caricatura na literatura e como objetivo específico, 
identificar os sistemas linguísticos de origens dessas palavras na língua portuguesa falada no Brasil. Adotou-se como metodologia a pesquisa 
bibliográfica em fontes primárias e secundárias. Nos procedimentos metodológicos, privilegia-se a consulta a dicionários temáticos e gerais das 
línguas francesa, inglesa e italiana e portuguesas, brasileira e lusitana. A pesquisa defendeu o uso de dicionários porque são fontes de informação 
para assuntos consolidados, de modo a permitir o conhecimento sobre os usos estáveis das palavras. Os resultados foram ilustrados por meio de 
mapas conceituais a fim da instrumentalização da análise e comparação dos verbetes dos dicionários. Observa-se que o caráter de desenho 
humorístico é um ponto de intersecção entre a charge, a caricatura e o cartum. Por outro lado, é possível dizer que o tema é ponto de distinção 
entre os três tipos de desenho: a caricatura apresenta traços exagerados de alguém ou de alguma coisa, enquanto a charge faz referência a algum 
acontecimento atual e o cartum ao comportamento humano. Identificou-se a ocorrência de empréstimos das unidades charge, cartum e 
caricatura de diferentes sistemas linguísticos. A unidade charge tem sua origem na língua francesa, enquanto cartum, por sua vez, origina-se da 
língua inglesa e o termo caricatura da língua italiana. Aponta-se para as adaptações de empréstimo, de modo que apenas na língua portuguesa 
coexistam as unidades lexicais em análise. Cada uma dessas palavras incorpora uma especificidade no significado do tipo de desenho referente. 
Pode-se concluir que é necessária uma investigação das motivações de empréstimo na intenção de identificar o fator ou os fatores que 
confluíram para que as unidades lexicais em análise tomassem valores diferentes de seus sistemas de origem na língua portuguesa falada no 
Brasil. Além disso, é possível a argumentação de que as diferenças entre os significados de charge, de caricatura e de cartum não podem ser 
explicadas suficientemente pelos usos em sistemas linguísticos de origem desses empréstimos. Indica as teorias de gêneros discursivos como uma 
possibilidade de problematização eficaz para o estabelecimento de diferenças entre os tipos de desenhos de humor.
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RESUMO
O projeto Alternativas sustentáveis no universo da moda tem por objetivo  desenvolver competências de gestão de moda sustentável com foco 
no prolongamento de vida do produto conscientizando a população em geral para a ideia de não descarte de peças do vestuário, acessórios e 
calçados. O conceito que norteia o projeto está pautado nos 4R’s do consumo responsável: reduzir, reutilizar, reaproveitar e reciclar. Até o inicio 
de 2014 esteve inserido em uma proposta de Iniciação Cientifica. Atualmente o projeto vem sendo desenvolvido como pesquisa e extensão 
interdisciplinar entre as disciplina de Identidade Visual, Modelagem e Oficina de Acessórios no Curso Design de Moda- Rio de Janeiro – Campus 
Akxe. Em 2014.1 a coordenação do projeto convidou alunos do Campus Petrópolis a participarem da proposta tendo adesão de dez alunos que se 
juntaram aos quinze alunos da graduação bacharelado e quinze alunos da graduação tecnológica do Campus Akxe. A proposta envolve a criação 
de uma moda alternativa com vistas a processos sustentáveis de reaproveitamento criativo. Todas as peças deverão ser elaboradas a partir da 
desconstrução, reutilização ou ressignificação de outras. Somente aviamentos (linha, elástico, barbatana, ombreira) poderão ser comprados e não 
reutilizados como os demais. Parte-se do pressuposto de que diante da realidade contemporânea e das dificuldades encontradas na gestão de 
moda sustentável, torna-se urgente criar alternativas viáveis e criativas de consultoria de imagem e moda que tenham como foco o 
prolongamento de vida do produto através da reutilização. Nesse cenário, revisitando os movimentos de contracultura da década de 60, o projeto 
se apropria da ideia de customização material e subjetiva para apresentar proposta de uma moda criativa. Como customização subjetiva se está 
entendendo a possibilidade de ressignificação de uma imagem identitária própria ou do cliente, com base no gosto pessoal, mas também nas 
necessidades do mercado. A metodologia projetual aplicada  envolveu as seguintes etapas: 1)   Etapa de identificação de oportunidades: Seleção 
dos materiais a serem utilizados na customização (peças de vestuário, acessórios e sapatos que serão customizados); Fotografar todas as peças 
antes da desconstrução.2) Etapa de Definição do Projeto Conceitual: Utilização dos conceitos geradores - desconstrução, ressignificação, 
reutilização - associados a conceitos que emergem do tema escolhido para desenvolvimento do produto - com criatividade na definição das peças 
a serem elaboradas. 3) Etapa de Geração de Ideias: Elaboração de fichas-técnicas da customização dos looks, conforme modelo anexo e 
confeccionar os looks completos. 4) Apresentação dos Resultados preliminares na Semana de Moda e no Seminário de Pesquisa da Universidade 
Estácio de Sá. O projeto pretende ampliar a proposta para a comunidade na forma de oficinas ou de consultoria de imagem e identidade visual. 
No entanto, esta fase ainda não foi concluída em função das limitações impostas pelo calendário academico.
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RESUMO
Objetiva-se apresentar um panorama do segmento de moda praia no Brasil,  instigando-se a pesquisar e a propor produtos de design inovadores 
para este setor. O segmento de moda praia no Brasil ocupa posição de destaque no mundo. O clima tropical e a cultura de praia brasileiros são 
fatores que determinaram esta posição no ranking das exportações de moda praia; o  Brasil possui 7.367 km de costa litorânea. Estima-se que o 
mercado brasileiro de biquíni seja um dos maiores no mundo. Este fato ajuda a explicar o motivo pelo qual o país é líder mundial de tendências 
neste segmento. Mesmo com reconhecimento internacional a participação do Brasil neste mercado ainda é pequena. Segundo a ABIT ( 
Associação Brasileira da Indústria Têxtil ), em 2012 o estado do Rio de Janeiro  foi responsável por 67 % das exportações de moda praia para união 
européia com valor agregado para mais de US$ 100 / kg – preço médio do quilo exportado de peças de maiôs, biquínis e sungas, entre outras do 
segmento de moda praia. Com isso o Rio de Janeiro passou a ser o primeiro colocado no ranking dos estados que mais exportou moda praia no 
Brasil. Somente em 2012 os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, foram os responsáveis  por R$ 65 milhões em exportações de produtos de 
moda. Estes dados se tornaram relevantes em sala de aula, quando se ingaga aoa alunos.  Qual a identidade da moda brasileira ?  Que setores da 
moda brasileira estão em expansão ? Que fatos foram relevantes para o reconhecimento da moda praia brasileira ? Trata-se primordialmente de 
pesquisa qualitativa bem como quantitaiva por apresentar em números este setor. Partindo destas reflexões foram solicitados aos alunos 
pesquisa exploratória do segmento de moda praia, da história do biquíni e da evolução dos tecidos para este segmento.  Esta pesquisa foi 
realizada individualmente, depois os alunos debateram sobre este setor, destacando: pontos relevantes em empresas de confecção que vem se 
destacando como referência na moda praia brasileira, por desenvolver produtos que valorizam a cultura e a miscigenação brasileira. Destaca-se a 
importância da moda praia no Brasil: 700 empresas formais; 250 milhões de peças fabricadas; US$ 1,2 bilhões de faturamento – segundo ABIT / 
Relatório USAID 2004. A crise na economia mundial (2008) afetou as exportações, houve a queda e em 2010 o volume exportado foi de US$ 8,4 
milhões e em 2012 teve alta nas exportações, subindo para US$ 11 milhões o volume exportado ( fonte: IEMI – Instituto de Estudos e Marketing 
Industrial – Relatório Setorial da Indústria Têxtil 2011 ). O Rio de Janeiro representa 49 % do volume total exportado pelo setor. Posicionando o 
estado do Rio de Janeiro como o maior exportador de moda praia no Brasil em 2013. Conclue-se que é fundamental que o aluno de design de 
moda possa estar em contato direto com a indústria, acompanhado dados econômicos, para desenvolver produtos inovadores que atendam as 
necessidades da indústria de moda praia no Brasil. Os alunos apresentaram seminários, desenvolveram desenhos de moda, pesquisaram tecidos e 
elaboraram um projeto de desfile inspirado nas Pin Ups dos anos 50 – para este projeto os alunos foram questionados a respeito da inclusão 
onde, o pessoa com deficiência pudesse se sentir incluída e valorizada. Porque esta parcela  da nossa população - segundo o IBGE 23,9 % da 
população tem algum tipo de deficiência,  que reresentam  aproximadamente 45.6 milhoes de brasileiros que também consume moda.

Autor(es) Maria do Carmo Paulino dos Santos*; Veruska dos Reis Conceição; Raquel de Mello Entreportes; Daniel Alves Fagundes; 
Karoline dos Santos Souza

Palavra(s) Chave(s): moda praia; biquíni brasileiro; identidade brasileira; ensino superior

Titulo: O segmento de moda praia no Brasil

Comunicação e Artes

Design de ModaVI Seminário de Pesquisa da Estácio 289



E-mail para contato: rebello.lucia@gmail.com IES: UNESA / Rio de Janeiro

RESUMO
Trata-se de um artigo produzido no desenvolvimento do Mestrado Acadêmico Internacional em Branding que propõe uma análise crítica do visual 
merchandising utilizado pela Animale, uma loja de varejo de moda feminina brasileira que figura entre as cinco maiores empresas de moda do 
Brasil e possui atualmente, 60 lojas próprias e 500 pontos de venda. É analisado o visual merchandising da loja situada no Fashion Mall, shopping 
do Rio de Janeiro, referência do luxo carioca contemporâneo, com exclusividade nas operações, serviços, e no atendimento aos clientes e que 
também se destaca como referência em moda por reunir as mais variadas grifes nacionais e internacionais. Sendo o Merchandising um conjunto 
de técnicas, ações ou materiais de divulgação, utilizados no ponto de venda, que objetiva e proporciona informações direcionadas a motivar e 
influenciar as decisões do consumidor, mediante uma maior visibilidade do produto, do serviço e da marca institucional, sua função passa por 
conseguir com que o consumidor entre na loja, com uma atitude predisposta, de descortinar o interior das lojas, estar ‘aberto’ a novas 
experiências. A proposta metodológica concretizou-se em dois momentos distintos, porém complementares. Em um primeiro momento, utilizou-
se o método de revisão narrativa para identificar e discutir o ‘estado da arte’ do domínio abordado – visual merchandising de varejo de moda 
brasileira. Em um segundo momento, realizou-se um contato com a equipe de visual merchandising da marca Animalle no Rio de Janeiro-Brasil. 
Obteve-se a autorização para a utilização do nome da marca na produção cientifica e as fontes imagéticos e dados necessários a análise - 
fotografias, esquemas da organização do espaço (layout, circulação e distribuição arquitectónica), da organização do produto (segmentação e 
planogramas) e de organização e tipo de comunicação (ambientação e comercial). Os resultados obtidos permitem afirmar que o visual 
merchandising proporciona o encontro entre o consumidor e o produto, pois a comunicação, a identidade visual e a atmosfera da loja são os 
primeiros fatores a serem percebidos. Esta interação tanto pode refletir-se em aspectos positivos quanto negativos que serão discutidos no 
desenvolvimento do artigo. No caso Animale, a qualidade do produto e o relacionamento diferenciado dado ao cliente agregam-se ao ambiente 
da loja e dos demais meios utilizados pelo visual merchandising para colocá-la como desejo de consumo de mulheres brasileiras, de diferentes 
faixas etárias, que não abrem mão de seu estilo de vida.
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RESUMO
Esta pesquisa objetiva a análise qualitativa dos estudos desenvolvidos pela professora de tecnologia Maria Vitorina de Freitas da antiga Escola 
Industrial Carlos de Campos (1940) –  Brás, São Paulo – Capital. Tendo com base exploratória o  livro Artes e Ofícios Femininos - Tecnologia 
(1948), neste, a professora demonstra o cuidado e zelo com o processo  de ensino-aprendizagem das artes industrias do Corte e Costura, que hoje 
denomina-se  Modelagem Industrial. Explorar os aspectos abordados pela professora Vitorina compreendendo a importância  do histórico das 
artes têxteis por diversos períodos e fases, como: o desenho; instrumentos de traçado; desenho geométrico; planificação de sólidos; desenho 
técnico para bordados, rendas e etc.; o ofício de costureira/modista; matérias para corte e costura; técnicas de corte e traçado (modelagem); e 
etc.; bem como suas origem, nomenclatura e conhecimentos técnicos das artes industriais que envolvem os segmento têxtil e de confecção. A 
moda passou a exigir trajes complicados, surgindo então, os especialistas em “cortes masculinos” e em “cortes femininos”. Compreende-se que o 
ofício de modelista nasce com a necessidade de se ter um vestuário com um caimento específico ao biotipo masculino e feminino, com esta 
divisão a mulher passa a ocupar um espaço fundamental na história do vestuário e da moda. Após os anos 80', surgiram muitos modelistas 
técnicos, mesmo formando-se em cursos superiores de design de moda e ou escola técnica profissional como SENAI, SIGBOL, PRÓ-MODA entre 
outras, estes tiveram que se adaptar ao mercado e  desenvolverem suas técnicas com autonomia. Não se prenderam aos métodos A, B, ou C, 
focaram na peça pronta com  vestibilidade aprovada no corpo da modelo. E, por esses caminhos, desenvolveram suas modelagens e a produção 
em larga escala aqueceu durante décadas a moda brasileira com milhares de peças sem um padrão de medidas que fosse adequado ao biotipo 
brasileiro. Isto,  porque estáva-se vivendo um momento intenso de cópias na moda brasileira. Nas escolas técnicas de modelagem e até mesmo as 
disciplinas oferecidas nos curso superiores, geralmente, trabalham-se com apostilas pronta, as vezes desenvolvida  pelo docente ou recorte de 
trechos de livro publicados. Muito destes materiais estão ultrapassados . Antes um legado vasto de publicações e  métodos de modelar, vinha 
explorando o ato de traçar diagramas básicos com excessos de ilustrações e pouco texto contextualizando a execução do traçado. Essas 
publicações são práticas, uma espécie de manual passo-a-passo que não apresenta preocupação quanto ao conceito técnico de modelar e a 
história a respeito da modelagem. Para o exercício da modelagem  são necessários a pesquisa para a construção da roupa. A aplicação da ciências 
exatas como matemática e geometria; o desenho técnico e estilizado; antropometria e a ergonomia; o laboratório – fazer e refazer em equipe de 
modelistas e estudantes, tentando encontrar pontos relevantes para poder desenvolver novos métodos e experimentações. Na metodologia 
qualitativa se realiza a pesquisa secundária onde foram i9nvestigadas fontes de informações existentes como primeiro passo da pesquisa. As 
fontes de informações secundárias incluiram bibliotecas, fundações privadas, entre outras.  Buscando-se a inovação quanto a técnica de modelar 
e novas metodologias no  processo de ensino-aprendizagem.  Concluiu-se que os estudo da professora Maria Vitorina de Freitas é de extrema 
relevância, por perceber o cuidado com o método de ensino de modelagem, o cuidado com o desenvolvimento do aluno, o cuidado com 
aplicação deste método por outros professores mestres.
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RESUMO
Este trabalho trata sobre a presença da acessibilidade no desenvolvimento de novas soluções web e a importância da aplicação dos testes e 
usabilidade e acessibilidade nos produtos antes de serem lançados no mercado. A informação acessível se tornou algo indispensável no mundo 
atual, onde a tecnologia está presente no cotidiano em diversos momentos. Dessa forma a acessibilidade é algo fundamental diante a interação 
do usuário com a informação e o meio que está servindo de canal para que isso aconteça. Com o aumento do acesso aos dispositivos móveis e às 
novas tecnologias surge a necessidade de estudar melhores práticas na construção de produtos interativos. Esse projeto tem como objetivo 
apresentar a importância do processo de estudo para desenvolvimento de novas soluções de mercado evitando o retrabalho de ideias que não 

 foram repensadas por não levarem em conta o usuário final.O presente trabalho é resultado de um projeto desenvolvido a parlr de um estudo 
bibliográfico de diversos autores influentes na área de acessibilidade, usabilidade e design de interação, em livros e websites com artigos 

 relacionados sobre o assunto. Tendo como base destudo a importância da acessibilidade no desenvolvimento de novas soluções para web e a 
disseminação do estudo do design de interação para estudantes de design, o conteúdo adquirido foi utilizado como uma base de informação para 

 apresentação do projeto realizado.O projeto se iniciou com base nos estudos dentro da área de acessibilidade e ao conhecer a complexidade dos 
 padrões e áreas diversas em que a acessibilidade aborda, materiais específicos foram selecionados como base de implementação. Como todo 

processo de criação para validação das ideias, protótipos foram utilizados para diagramação do hotsite, seguindo a ordem das resoluções que 
foram trabalhadas Com a diagramação aprovada e todas as interações estudadas e validadas o layout pode ser passado ao desenvolvedor que 

 construiu as interações definidas. Após o processo de diagramação, foi definido, então, o design do layout e em seguida foi realizada a 
 codificação da interface a parlr de html5, css3 e javascript. A usabilidade de um projeto não depende apenas do design ou apenas do front end, 

mais na verdade é uma parceria entre os dois setores onde o design se torna funcional e interativo. Por fim, é de grande importância que um 
projeto web tenha uma grande sintonia entre o design e o desenvolvedor para tornarem possíveis todas as interações que o layout possa 

 realizar.Com o estudo e desenvolvimento do projeto realizado, pode-se perceber a grande importância que a acessibilidade é na criação de 
novas soluções sejam elas digitas ou físicas. O estudo e a capacitação de profissionais na área de criação de novas soluções de mercado devem 
estimular a prática de saber olhar um produto com outros olhos e perceber as dificuldades que podem surgir em um produto ao ser utilizado, 
facilitando assim tanto a vida do usuário como a vida das empresas que muitas vezes perdem o seu produto no mercado por não se preocupar 

 com um fator tão necessário. Assim, este estudo mostra pontos de destaque qe se encontram no mercado atualmente. Tais pontos devem ser 
aprimorados e aperfeiçoados cada vez mais pelos designers, desenvolvedores e pelas empresas que trabalham diretamente nessa área, já que 
devemos tratar tudo isso como algo essencial, e não como um custo a ser cobrado separadamente.
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RESUMO
Esta pesquisa inscreve-se no campo de estudos da história da fotografia brasileira e pretende contribuir para cobrir uma lacuna historiográfica 
que só mais recentemente vem sendo preenchida com pesquisas, publicações e salvaguarda de acervos pessoais. Este "esquecimento", como 
afirmam Mello e Lissovsky (2013:8) inclui "uma geração" de fotógrafos que vieram da Europa Central e Oriental nos anos 1930 e 1940 e que 
chegaram ao Brasil, na sua maioria, como imigrantes ou refugiados. Muitos, inclusive, eram imigrantes de origem judaica e que deixaram a 

 Europa fugindo das perseguições anlssemitas empreendidas pelo governo nazista.  O Brasil começou a ser fotografado por estes olhares jovens 
e modernos e que dominavam técnicas avançadas de fotografar. Estes fotógrafos "que nunca formaram um movimento" (Ibidem:11) são 
protagonistas de um capitulo importante de nossa história pois registraram aspectos relevantes da vida social, cultural e política do país num 
período tão representativo historicamente. Com uma percepção aguçada, registraram o desenvolvimento urbanístico e industrial do Brasil. Como 
imigrantes ou refugiados vieram para ficar e ajudaram a construir a história da fotografia brasileira. Trabalhando em estúdios próprios ou 
fotografando para revistas ou órgãos públicos, muitos destes fotógrafos estrangeiros (e suas obras) estão esquecidos. Esta pesquisa, que está em 
fase inicial, é desenvolvida com alunos do curso de Graduação Tecnológica em Fotografia, do campus João Uchôa, da Universidade Estácio de Sá e 
dedica-se a analisar a obra de um dos expoentes dessa geração, o fotógrafo Carlos Moskovics (Karoly Moskovics), imigrante judeu nascido em 
1916, em Budapeste, Hungria, e que chegou a Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, em 1927. Carlos transferiu-se logo para o Rio de Janeiro, 
onde começou a trabalhar como assistente de fotógrafo; profissionalizou-se e registrou a vida carioca nas décadas de 1940 e 1950 para as 
renomadas revistas Sombra e Rio Magazine. Expandiu suas atividades registrando, de forma relevante, o teatro nacional e foi o fotógrafo mais 
requisitado pelo meio artístico no Rio nas décadas de 1940 a 1960.  Na década de 1940 fundou a Foto Carlos, que era além de uma agência 
fotográfica, laboratório e estúdio. Fotógrafo oficial do governo JK registrou a fundação de Brasília e de diferentes aspectos da vida política da 

 Capital. Faleceu no Rio de Janeiro em 1988. Esta pesquisa se debruça sobre a trajetória pessoal e ar�slca de Carlos que, apesar de reconhecido, 
é pouco estudado na historiografia da fotografia brasileira. Parte de seu acervo encontra-se preservado em duas instituições renomadas de 
pesquisa: na FUNARTE encontram-se cerca 20 mil imagens de artistas e companhias brasileiras registradas pela câmera de Carlos. Outra parte de 
seu acervo foi incorporado às coleções fotográficas do Instituto Moreira Salles e consta de mais de 100 mil itens. Esta documentação iconográfica 
está disponível para consulta e está sendo a base de nossa pesquisa. Chama-nos a atenção, no entanto, que ao ter reconhecido o seu talento e 
relevância de suas imagens, estudos sobre a história da fotografia no Brasil não tenham - ainda – se debruçado sobre sua obra. Talvez seja porque 
o fotógrafo Carlos Moskovics faça parte de uma geração de fotógrafos estrangeiros ainda por serem reconhecidos porque, como afirmam os 
pesquisadores Mello e Lissovsky "os esquecimentos também têm história. Resultam de processos sociais que vão estabelecendo o que é 
publicamente memorável (o que deve e merece ser lembrado), em meio às disputas em torno do sentido da história, isto é, a respeito do que as 
gerações seguintes devem tomar como exemplos a seguir” (2013:10). Esta pesquisa pretende cobrir um pouco desta lacuna, resgatando a 
trajetória do fotógrafo e realizando análise de parte de sua obra, com foco nos seus registros do teatro nacional e nos aspectos da vida social e 
cultural no Rio.
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RESUMO
O presente artigo não tem a intenção de ser uma palavra definitiva sobre a fotografia de espetáculos, mas sim compartilhar com aqueles que 
tiverem afinidade com este tema uma discussão sobre a função desse ramo fotográfico de maneira a debater se caberia a ele documentar 
historicamente o que acontece nos palcos, refletindo a visão do diretor, dos artistas, do cenógrafo, do iluminador e dos demais profissionais 
envolvidos ou se ele constituiria uma nova leitura a respeito da apresentação: uma criação artística do fotógrafo diante do evento ocorrido. Para 
tanto, a metodologia empregada é de pesquisa bibliográfica em livros, artigos científicos e em entrevistas realizadas com profissionais do ramo 

 ar�slco e discussão teórica acerca do tema proposto.Inicialmente é retomado o pensamento de Walter Benjamin em "A obra de arte na era de 
sua reprodutibilidade técnica" sobre a aura que, sendo figura singular, formada por elementos espaciais e temporais, estabelece uma relação de 
amor paradoxal entre a obra e o espectador e, através de questões como o índice em Roland Barthes, o ato fotográfico de Philippe Dubois, o 
instante decisivo de Henri Cartier-Bresson e os elementos estéticos de Ernesto Tarnoczy Júnior procura-se construir o conceito do que seria a 

 fotografia de função ar�slca.A parlr disso, são confrontadas opiniões conflitantes sobre o tema, dentre as quais as dos fotógrafos Thomaz 
Farkas, que considerava que sua função era capturar cenas pré-visualizadas pelo diretor do espetáculo, e Emidio Luisi e Guto Muniz, para quem a 
fotografia de espetáculo é uma atividade criativa em si mesmo, visto que, segundo este último, ela não contaria uma história, mas criaria uma 

 expectalva.Ao final, conclui-se que o ato fotográfico de espetáculos, independente do segmento (música, teatro, dança) demanda uma grande 
técnica por parte do fotógrafo e, embora a encenação, a luz, o cenário e outros elementos lhe sejam oferecidos, ele não pode modificá-los e deve 
escolher, de forma ágil, as configurações e procedimentos que julgar mais adequados para captar o evento, além de utilizar sua experiência de 
vida e seu olhar imagético para criar um registro rico em informações, mas principalmente significados que liguem o espectador ao espetáculo e 
que constituam um discurso artístico sobre a própria arte pois, como disse Ansel Adams, uma foto não é feita com uma câmera, mas sim com 
todos os livros que foram lidos, os filmes que foram vistos, as músicas que foram ouvidas e as pessoas que foram amadas pelo fotógrafo.
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RESUMO
Esta pesquisa pretende analisar a participação dos fãs em fanfics na web. Fanfic é uma abreviação de fan fiction, um termo em inglês que 
descreve a ficção criada por fãs, para fãs. Trata-se de uma manifestação cultural recente que se desenvolveu e se popularizou paralelamente à 
internet. Se no passado os fãs escreviam em suas agendas, colavam pôsteres na parede do quarto, colecionavam figurinhas e faziam metros e 
mais metros de carta para seus ídolos, hoje é possível participar de uma realidade alternativa criada para personagens, sagas, atores e cantores 
favoritos com essa nova modalidade no mundo dos Fandoms. Henry Jenkins (2009) denomina as fanfics como fruto do amor dos fãs. Para ele elas 
operam numa economia de doação na qual os fãs se apropriam dos personagens, criam suas próprias histórias e as oferecem gratuitamente a 
outros fãs que compartilhem da mesma paixão pelos personagens. Tal fato demonstra o quanto a web possibilita a produção e difusão de 
conteúdos. Na fanfic Soul Rebel, objeto de estudo deste trabalho, o cantor canadense Justin Bieber virou personagem das histórias criadas pela fã 
Kimberly Mascarenhas, e, em sua quarta temporada, já possui mais de meio milhão de visualizações. Os leitores da fanfic são participativos, tanto 
que fizeram a hashtag #SeSoulRebelFosseNoBrasil ir parar nos tópicos mais comentados no Twitter. A ficção é construída em um cenário 
conturbado. Apesar do público-alvo ser constituído predominantemente de adolescentes, aborda temas como sexo, drogas e violência, que ainda 
são tabus em muitas famílias brasileiras. Para a análise proposta da fanfic Soul Rebel, sob a ótica da manifestação cultural denominada por 
Jenkins (2009) como Cultura Participativa, a metodologia consiste em pesquisa bibliográfica e netnografia. Além da leitura e acompanhamento da 
fanfic Soul Rebel e das postagens relacionadas a ela em sites de redes sociais, realizou-se entrevista com a escritora e uma comparação entre a 
imagem do cantor Justin Bieber e o personagem fictício que é protagonista da fanfic em questão, identificando semelhanças e diferenças. Com 
isso, foi possível compreender melhor a participação dos fãs, e o que os motivam. Soul Rebel faz refletir sobre as culturas e linguagens que 
surgem na web quando os antigos consumidores de conteúdo, agora denominados produsers, tomam marcas e personagens em suas mãos e se 
tornam autores e produtores de todo tipo de criação.

Autor(es) Camyla da Silva Oliveira; Renata Prado Alves Silva*

Palavra(s) Chave(s): fanfic; cultura participativa; soul rebel; fandom; produser

Titulo: A cultura participativa na Fanfic Soul Rebel

E-mail para contato: getulio@live.estacio.br IES: FESBH / Minas Gerais

RESUMO
Este artigo investiga a influência da indústria cultural na Internet. Partindo do pressuposto de que a Internet é uma mídia que permite uma 
superação dos meios de comunicação de massa por sua capacidade tecnológica de difusão, desenvolvimento e criação de produtos culturais e 
conhecimentos sem os estereótipos da indústria cultural, contudo a influência da indústria cultural se expressa na forma alienada com a qual seus 
usuários a utilizam. Para provar esta hipótese, utilizou-se o arcabouço teórico da teoria da Escola de Frankfurt e os estudos recentes sobre a 
consolidação e desenvolvimento da Internet.  Foi realizada também uma pesquisa no site Socialbakers (http://www.socialbakers.com/facebook-

 stalslcs), como forma de comprovar a influência da indústria cultural na forma como os usuários ullizam a Internet. A generalização da 
Internet se concretizou a partir de meados dos anos de 1990, de forma que pode-se considerá-la um fenômeno recente na história da 
comunicação social. Dessa forma, a Internet passou a ser nos últimos 20 anos uma das principais ferramentas de difusão de informação, utilizada 

 mundialmente por todos os setores de nossa sociedade, polílcos, econômicos e culturais. O desenvolvimento tecnológico das úllmas décadas 
possibilitou a evolução e a consolidação da Internet como uma importante mídia, isto é, uma ferramenta ou ainda um meio intermediário de 
difusão, transmissão e comunicação de dados, informações e mensagens, de forma global. A potencialidade da Internet permite, por um lado, a 
difusão livre de dados e informações, por outro lado, e cada vez mais, crescem as formas de controle e acompanhamento de sua utilização, por 
meio de mecanismos políticos e jurídicos, que são utilizados para limitar e controlar sua utilização, como ficou expresso nos casos do site 

 Wikileaks e a relrada do site Megaupload da Web. Esclarecer os mecanismos que fazem com que os usuários ullizem a Internet de forma banal 
e aproveitando tão pouco seus potenciais técnicos é um caminho para superar esses limites e possibilitar aos usuários uma utilização melhor 
desta mídia. Identificamos na maneira limitada de utilização da Internet elementos similares aos presentes na relação dos usuários com as demais 
mídias de massa, que são parte e produto da indústria cultural. O que nos levou a questionar: por que diante de uma mídia com tantas 

 potencialidades, grande parte dos internautas permanece seguindo a mesma forma com a qual se relacionam com as demais mídias? É um fato 
que a Internet possibilita aos usuários uma relação diferente da forma com a qual eles consomem os produtos da indústria cultural, não sendo 
somente receptores passivos de informações e produções, mas tendo a possibilidade de serem produtores ativos e transmissores autônomos e 
autênticos de informações e conhecimentos. Tentou-se mostrar neste artigo que a utilização dos usuários da Internet reproduz o esquematismo 

 criado neles pela indústria cultural, o que não permite que rompam a alienação e desenvolvam uma ullização livre e autônoma. Para comprovar 
a hipótese apresentada buscamos fundamentar de forma sucinta o conceito adorniano de indústria cultural, de cultura de massas e, 
principalmente, de esquematismo, como forma de esclarecer a forma esquemática com a qual são consumidas as mercadorias da indústria 
cultural. Em seguida observou-se, por meio da análise da utilização das  redes sociais Facebook, Twitter e Youtube, a expressão da influência da 
indústria cultural na utilização da Internet.
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RESUMO
As manifestações de junho de 2013 tiveram grande repercussão no país e foram destaques em praticamente todos os meios de comunicação, das 
mais diversas emissoras. Um considerável número de manifestos em todo o mapa reuniram milhares de pessoas que reivindicavam contra 
reajustes de tarifas de transporte público, dinheiro público “mal investido”, entre outros. Os fatos foram narrados, discutidos e analisados pelas 
mídias e também por cidadãos que acabaram sendo diretamente afetados pelos transtornos que as ações causaram. Entre os veículos que 
noticiaram as manifestações, as abordagens realizadas pelos Portais G1/Brasília e do telejornal Bom dia Brasil merecem destaque pelas distintas 
angulações dadas ao mesmo acontecimento: a ocupação/invasão da Cobertura do Congresso Nacional. Em 17 de junho de 2013, a capital federal 
teve todos os holofotes voltados para si, em um ato que para muitos não passava de vandalismo. Muitos dos que ocuparam/invadiram o 
gramado, o espelho d’água e a cobertura do Congresso naquele dia eram contra a PEC 37, o abuso da polícia em relação às pessoas que 
participavam das manifestações Brasil a fora e também contra o dinheiro público investido para que país sediasse a Copa do Mundo de 2014. Os 
autores deste trabalho realizaram uma análise comparativa que busca a interpretação do discurso de cada veículo, a partir de suas matérias sobre 
o referido episódio. Os textos foram fragmentados para permitir análise detalhada de ambas narrativas que pertencem ao mesmo canal de 
comunicação – as Organizações Globo, mas que foram repassadas ao leitor de maneira diferente. O enfoque dessa pesquisa não é discutir sobre 
as Organizações Globo durante os manifestos, mas compreender como duas matérias pertencentes ao mesmo canal de comunicação podem ter 
sido feitas tendo diferentes abordagens. Depreende-se então como objetivo geral do trabalho compreender os movimentos discursivos na 
produção de identidades: duas matérias jornalísticas, um mesmo assunto, duas abordagens diferentes. Como objetivos específicos, fez-se uma 
análise das influencias dos textos sobre o leitor; comparação de diferentes narrativas publicadas dentro do mesmo canal de comunicação, assim 
como o debate sobre as mesmas. Para a compreensão dos movimentos discursos na produção de identidades os autores utilizaram de 
publicações de especialistas em Análise do Discurso, como: Michel Focault, Patrick Charaudeau, José Luiz Fiorin e Eni Orlandi, além dos 
conhecimentos adquiridos durante as aulas de Teoria do Jornalismo (no quarto semestre do Curso de Jornalismo da Faculdade Estácio do Pará), 
bem como no que se é repassado pela academia acerca dos conceitos sobre ética e imparcialidade no jornalismo.
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RESUMO
Esse trabalho é resultado de Monografia apresentada ao Curso da Comunicação Social – Habilitação Jornalismo - da Universidade Federal do 
Tocantins, como requisito parcial para a obtenção do título de Bacharel, no segundo semestre do ano de 2010. Apresenta como a inter-relação 
entre cultura, comunicação e evolução tecnológica influenciaram no avanço da produção jornalística e da sociedade como um todo. Traça breve 
histórico do jornalismo cultural e aponta principais polêmicas relacionadas a mudanças discursivas sofridas por essa vertente jornalística dentro 
dos segundos cadernos. O objetivo geral da pesquisa é compreender como se configuram os segundos cadernos dos jornais impressos de Palmas –
 Tocantins e se propõe a analisar se as mudanças ocorridas no Jornalismo chamado Cultural  podem ser verificadas em segundos cadernos de 
jornais impressos tocantinenses . A metodologia utilizada foi a análise quantitativa de 32 edições dos segundos cadernos dos seguintes jornais 
impressos tocantinenses: Stylo, O Girassol, O Estado e Jornal do Tocantins,sendo 8 edições de cada caderno – 4 do mês de abril e 4 do mês de 
setembro, de 2010. Tendo em vista, que na época o Jornal do Tocantins era o único com periodicidade diária, apenas suas edições de domingo 
foram coletadas para análise. O Jornal O Estado teve sua periodicidade alterada durante o processo de coleta de material. Passou de semanal em 
abril de 2010, para bissemanal em julho do mesmo ano, sendo publicado as segundas e quintas-feiras. Deste modo, no mês de setembro, foram 
analisadas duas edições de segunda e duas edições de quinta-feira de seu segundo caderno. Abril e setembro foram escolhidos para que se 
tivesse amostras de períodos distintos do ano. A pesquisa identificou os gêneros jornalísticos mais praticados presentes nessas produções, tendo 
como base a classificação dos relatos em cinco gêneros: informativo, opinativo, interpretativo, utilitário e diversional. Para identificar os gêneros 
jornalísticos - e seus respectivos formatos – presentes nos segundos cadernos tocantinenses, foi realizada uma análise de conteúdo baseada nas 
definições de gênero e formato, ou seja, a análise de conteúdo se restringe à identificação desses gêneros nas produções. Os relatos jornalísticos 
encontrados no objeto de pesquisa foram calculados tendo como metodologia de mensuração a UI - Unidade de Informação, assim cada relato 
catalogado representa uma unidade textual separada e é considerado no todo de sua composição. Desse modo, uma reportagem, mesmo que 
contenha boxes, ilustrações com gráficos, mapas, ou tabelas, é considerada uma única UI. Os resultados obtidos deram conta que 37% dos relatos 
analisados são do Gênero Utilitário, 35% do Informativo, 11% Opinativo, 0,4% Interpretativo, 0,3% Diversional e 18% classificados como Outros 
(UIs que não se encaixam em nenhum dos gêneros estabelecidos). Assim, é possível afirmar que os segundos cadernos do Tocantins, aqui 
representados pelos quatro analisados, refletem a tendência dos demais cadernos do país, prestar serviços de utilidade pública. Reafirmando a 
característica de instantaneidade assumida pelos segundos cadernos, a nota (unidade mais curta de informação) aparece como o formato mais 
praticado das UIs classificadas como Gênero Informativo. Diante desses números, pôde-se inferir que as produções culturais dos jornais impressos 
se preocupam mais em entreter e prestar serviço do que em produzir conteúdo informativo-reflexivo e estimular o leitor à construção de um 
senso crítico e analítico, função mor do jornalismo cultural, segundo os estudiosos da área.
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RESUMO
Os meios de comunicação exercem grande influência na vida das pessoas, levando informação, entretenimento e, também, divulgando ideias, 
valores, visões de mundo. No jornalismo, especificamente, os cidadãos têm uma ferramenta para saber o que se passa na sua comunidade, na sua 
cidade, no seu país e no mundo, podendo acessar realidades geograficamente distantes, por exemplo. Através dos relatos nas páginas dos jornais 
é possível tecer uma imagem sobre regiões e pessoas que não se conhece. Com base nisso, apresentou-se, neste trabalho, uma análise sobre 

 como o jornal Tribuna de Minas aborda, em suas reportagens, os jovens da periferia. Acredita-se que a temálca é relevante quando se pensa 
que os adolescentes, em geral, integram a força transformadora da sociedade. Neles são depositadas as esperanças quanto ao futuro do mundo. 
Paralelamente, trata-se de um segmento da população que consome muita informação e entretenimento, mas alguns grupos acabam por 
estampar as páginas dos jornais somente pelo foco da violência. Assim, o objetivo desta investigação foi verificar como a principal publicação 
imprensa de uma cidade da Zona da Mata Mineira, com cerca de 500 mil habitantes, retrata em suas páginas os adolescentes de comunidades 

 simples: quais são as abordagens quando o jovem da periferia é no�cia.Para tal pesquisa, valu-se, inicialmente, de revisão bibliográfica, nos 
moldes propostos por Ida Regina Stumpf (2012). Assim, os autores  dedicaram-se à leitura de obras que abordam o jornalismo, identidade, mídia 
e o sujeito foco deste trabalho acadêmico: os adolescentes da periferia. Ao longo das leituras, observou-se como o jornalismo diário contribui 

 para a proposição de idenldades aos sujeitos juvenis, principalmente àqueles que estão à margem da sociedade. Ulzou-se, também, outras 
duas metodologias de pesquisa: a análise de conteúdo e a entrevista em profundidade. A primeira foi escolhida por possibilitar a verificação de 
forma quantitativa e qualitativa das reportagens, seguindo critérios de “sistematicidade e confiabilidade”, no período de 01/09/2013 a 
15/09/2013. Em seguida, entrevistou-se a editora da editorial Geral do jornal Tribuna de Minas, Marise Baesso. O objetivo ao interpelá-la foi 
buscar informações sobre a ideologia da empresa, a postura dos jornalistas e a preocupação de estampar os jovens das comunidades nas páginas 

 do jornal. Com esta base metodológica, foi possível concluir que o jornal Tribuna de Minas acaba contribuindo para reforçar uma imagem do 
jovem da periferia ligada à marginalidade e ao banditismo pois,  ao menos no período analisado, este cidadão foi retratado nas reportagens, 
aparecendo exclusivamente assim na editoria Geral (que concentra as matérias de cidade e policiais). Notamos que os jornalistas estão assumindo 
uma postura que aponta, sem preocupação, aqueles que estão às margens da sociedade, e tratam de forma superficial assuntos que não são de 
interesse para as classes sociais A e B. Percebeu-se, ainda, a falta de diálogo entre o jornal analisado com as comunidades de periferia, de maneira 
a sustentar um discurso sensacionalista sobre as mesmas, tratando-as apenas como meros casos de polícia e pontos de violência – 
comportamento repetido por outros veículos de comunicação. Ao menos no período analisado, a Tribuna de Minas, em momento algum, se 
dispôs a dar uma outra angulação para a situação dos bairros periféricos e seus moradores, o que leva a conceber uma postura de quem eleva a 
classe já elevada pelo governo e condena, de forma cruel e despreocupada, quem já está destinado, pela própria sociedade, à marginalidade.
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RESUMO
O rádio como poderoso elemento de mobilização de massas no Brasil teve um silenciamento abrupto em abril de 1964. A Rádio Nacional do Rio 
afastou 36 funcionários por determinação do “Comando Supremo da Revolução”. Também por ordens superiores, a direção da Rádio MEC foi 

 tomada pelo interventor Eremildo Luiz Vianna, reproduzindo dentro da emissora a polílca imposta ao país naquele momento. Nos 50 anos do 
golpe militar de 1964, a proposta do trabalho é, com base em pesquisas prévias dos estudiosos  Ana BAUMWORCEL e Renato MURCE contribuir 
com a construção da memória daquele momento da história do rádio, apresentando e analisando dados coletados durante pesquisa sobre 
crônicas produzidas para serem vocalizadas nas rádios Nacional e MEC. Este trabalho se propõe a apresentar um personagem que foi apagado da 

 história neste contexto polílco: Giuseppe Ghiaroni. A pesquisa detectou que há pouquíssimas crônicas guardadas nos acervos públicos, se for 
levada em conta a produção diária dos cronistas para o rádio. Muitas foram ao ar e se perderam com o tempo, ou por falta de uma política de 
preservação ou em função de outra política, esta de não-preservação, ou ainda por falta de condições materiais e operacionais. Como resultado 

 encontram-se enormes lacunas de tempo na tentalva de resgatar cronologicamente as crônicas daquele período do rádio brasileiro. Foi feito, 
portanto, um mapeamento nos arquivos que permitiu não só indicar onde estão as crônicas (scripts e gravações) que sobreviveram, com pistas do 
cotidiano da cidade naquelas décadas, mas resgatar obras que guardam traços culturais da sociedade, revelando temáticas escolhidas e 

 veiculadas naquele momento histórico. No arquivo da Rádio Nacional no Museu da Imagem e do Som (MIS), no Rio de Janeiro, há crônicas de 
Ghiaroni que datam de 1951, 1953 e 1957. Já no acervo da Rádio MEC, foram encontradas apenas duas crônicas gravadas do programa 

 “Quadrante”, que foram ao ar em 1963. A alternalva foi buscar contato com as filhas do autor.Trocador de ônibus, boy, tradutor, redator, 
poeta, literato do rád, Giuseppe Artidoro Ghiaroni morreu em 2008, aos  89 anos de idade. Foi redator e produtor de programas de rádio e, 

 posteriormente, atuou também na televisão, onde se destacou como redator de programas humoríslcos de Chico Anísio. Apesar de ter escrito 
crônicas diárias e de ter a autoria de radionovelas de grande audiência na Rádio Nacional, Ghiaroni desapareceu dos registros da EBC: em 2012, 

 após solicitação de informações sobre sua demissão, a empresa respondeu que não foi localizado qualquer registro do referido radialista. É 
mesmo de se estranhar esse “desaparecimento”, essa falta de registro, uma vez que a produção radiofônica do período foi muito intensa e esses 
profissionais tinham o reconhecimento nas páginas dos jornais e nas revistas sobre o rádio. No contato com as filhas do autor, Marina e Regina 
Ghiaroni, o que aconteceu em junho de 2010, descobriu-se que o acervo existe e está guardado e  que as filhas têm intenção de digitalizar a 
produção do autor para que não se perca com o tempo, e depois disponibilizar o acervo ao acesso público. As filhas cederam algumas dessas 
crônicas guardadas por elas para presente pesquisa. Quanto ao apagamento do autor dos arquivod da Nacional a princial pista é vem do fato de 
ele ter feito parte do Comando dos Trabalhadores Intelectuais (CTI), que era ligado ao Comitê Cultural do Partido Comunista, como conta Carlos 
Heitor Cony, em “A Revolução dos Caranguejos”. Segundo Cony, editorial pago publicado em dois jornais do Rio pedia a prisão dos signatários do 

 CTI.4. Conce-se que o golpe militar de 1964 lrou do ar produções culturais de literatos e radialistas, naquele momento histórico, mas o 
apagamento desta memória cultural teve um raio maior de alcance no tempo, com o desaparecimento de textos e áudios de pelo menos sete 

 anos antes e também dos anos que sucederam a intervenção nas emissoras de rádio. Neste senldo, o presente trabalho buscou inslgar, a parlr 
da situação exemplar de Giuseppe Ghiaroni, a necessidade de se desenvolver pesquisa de resgate para uso particular e coletivo da produção 
radiofônica nacional, apagada por força da política ditatorial pós 1964 e por falta de incentivo à preservação da memória presente em várias 
áreas da cultura brasileira.
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RESUMO
Como meio de comunicação cada vez mais popular, a web modifica e reestrutura conceitos que antes eram considerados eternos. Um exemplo 
disso é a maneira como as celebridades e estrelas da mídia têm sua imagem utilizada publicamente através dos memes. O termo meme foi criado 
pelo escritor Richard Dawkins em seu livro O Gene Egoísta (1976). Significa uma ideia, um som, um conceito ou qualquer informação que possa se 
propagar rapidamente. O conceito de meme na internet segue essa mesma lógica de rápida propagação e popularização de algum conteúdo. O 
objeto desse estudo serão os memes que especificamente usam imagens de celebridades para fazer piadas e chacotas não somente relacionadas 
a elas, mas também ao cotidiano dos “cidadãos comuns”. Utilizando os conceitos de mito do herói desenvolvidos e estudados por Joseph 
Campbell, será realizada uma análise das postagens da página do Facebook, do blog e do Twitter “Diva Depressão”, as quais usam fotos de 
celebridades femininas, nacionais e internacionais, com frases humorísticas para falar de dilemas do dia a dia feminino. Pretende-se mostrar 
como a internet estreita o contato entre celebridades e não celebridades, indagar se essa exposição cômica da imagem diminui a admiração dos 
fãs em relação aos famosos e verificar se o mito da celebridade continua sendo uma versão moderna do mito do herói, ou se vem tomando forma 
própria. O ser humano se apega aos mitos para ter algo para idealizar. O mito das celebridades pode ser encarado como uma extensão do mito do 
herói. A celebridade é um indivíduo que se destacou em meio a tantos outros e dessa maneira obteve notoriedade, adquirindo um status além do 
comum, sendo um exemplo para aqueles que não se encontram no mesmo patamar. De acordo com Joseph Campbell, a diferença entre o herói e 
a celebridade é que o primeiro busca redimir a sociedade e o segundo vive apenas para si. Para um Umberto Eco, atualmente há uma “tendência 
mitificante”. Características dessas pessoas com maior visibilidade midiática acabam se tornando um mito para quem não faz parte desse cenário. 
Nesse contexto, pode-se dizer que as mídias de comunicação de massa criam essas personalidades, outrora chamadas mais frequentemente de 
estrelas. Edgar Morin diz ainda que esses personagens são “olimpianos” que habitam o “Novo Olimpo”, um produto da cultura de massa, 
possuindo natureza divina e humana, pois ao mesmo tempo em que se identificam com seus fãs, se distanciam. Isso porque, ainda que vivam o 
mesmo drama de uma pessoa comum, suas histórias não têm o mesmo significado. A celebridade enquanto alvo das mídias tradicionais era por 
muitas vezes criticada, mas por questões éticas e financeiras, nenhuma delas ousaria desmitificar sua própria imagem. Na web, observa-se a 
apropriação da imagem destas celebridades de forma indiscriminada. O espectador tem agora a oportunidade de ser também emissor e 
replicador ativo de uma informação, ao contrário dos meios tradicionais, nos quais aquele que assiste se recolhe à sua passividade diante da 
informação. Nesse sentido, hoje o emissor pode opinar e fazer as piadas que bem entender em suas páginas de redes sociais, sites e blogs. Como 
resultados de pesquisa preliminar, percebeu-se que os memes de famosos não desconstroem o mito das celebridades, mas os reconstroem. A 
midiatização digital proporciona uma sensação de contato cada vez mais próxima entre famosos e não-famosos, visto que todos possuem perfil 
em algum site de rede social. O mito das celebridades surge do mito do herói, mas vem tomando sua própria forma e espaço por meio das 
celebridades que surgem ou ganham destaque na internet.

Autor(es) Mariana Ferreira Magalhães; Renata Prado Alves Silva*

Palavra(s) Chave(s): celebridade; meme; mito; herói; diva da depressão

Titulo: O mito das celebridades através dos memes no “diva da depressão”

E-mail para contato: renata.prado@estacio.br IES: FESJF / Minas Gerais

RESUMO
A televisão ocupou durante décadas um espaço importante na casa dos brasileiros. Entretanto, a TV aproxima-se do fim de sua predominância. As 
novas tecnologias permitem que o consumidor tenha acesso a um vasto leque de opções de entretenimento pelo preço que achar melhor, 
acabando com o modelo linear tradicional oferecido pela televisão.  A popularização da internet trouxe a necessidade das emissoras de televisão 
se reposicionarem e considerarem seu uso como aliada. Dentre os muitos exemplos de parceria entre a TV e mídias sociais, vem crescendo, 
juntamente com os dados de utilização do Facebook no Brasil, a presença das emissoras neste site de rede social. Neste contexto, este estudo 
pretende analisar a utilização de páginas do Facebook por emissoras de televisão no Brasil. Foram escolhidas quatro dentre as maiores – Globo, 
Record, Band Rio e SBT – de forma a verificar se há interação dos espectadores, e se a relevância das páginas é condizente com seus números de 
audiência televisiva. Partimos da hipótese de que as páginas do Facebook podem ser utilizadas como ferramentas auxiliares para divulgar a 
programação e fidelizar os espectadores, além de promover a interação instantânea, que é inexistente na maioria dos programas de TV. De 29 de 
setembro a 5 de outubro de 2013 os seguintes dados foram recolhidos diariamente: a) Postagens; b) Engajamento por postagem; c) Número de 
fãs; d) Número de pessoas que mencionaram a página diretamente no Facebook; e) Hashtags; f) Assunto; e g) Tipo de postagem. A partir da 
tabulação dos dados, cruzarm-se as informações obtidas com números do site Social Bakers, uma plataforma especializada em medição e 
estatísticas de redes sociais online. Analisando os dados obtidos das páginas das quatro emissoras, a média geral de engajamento das páginas da 
Globo, SBT, Record e Band RIO durante os dias analisados foi, respectivamente, 0,39%, 0,26%, 0,18% e 0,03%. Estes números encaixam todas as 
quatro páginas no engajamento médio, sendo o menor rendimento o da página Band RIO. Quanto ao uso de hashtags, podemos observar o 
emprego deste recurso nas postagens das quatro páginas analisadas, mas nenhuma delas toma como hábito o uso de hashtags em todas as 
postagens. Enquanto na TV as maiores audiências são da Globo, seguida por Record, SBT e Band, na rede social online as páginas com mais fãs 
são, respectivamente, SBT, Globo, Record e Band Rio. Nenhuma página mantém um padrão em número de postagens diárias. Apenas a página da 
Band RIO se compatibiliza à quantidade estabelecida pelo SocialBakers. Quanto à linearidade, a página da Record manteve 11 postagens durante 
cinco dos sete dias analisados. A Globo foi a que apresentou maior oscilação, variando de 7 a 21 postagens diárias. Apesar de chegar a resultados 
satisfatórios com o levantamento de dados na semana observada, é necessário estender o período de acompanhamento para uma confirmação 
desta análise.
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RESUMO
Compreendendo a relevância dada a atuação do designer no artesanato, se propôs a realização de uma pesquisa no intuito de buscar respostas 
para a questão de como o design pode contribuir para o desenvolvimento sustentável da produção artesanal. Para isso, analisaram-se os 
procedimentos adotados por gestores e consultores que atuam em instituições que apoiam o Grupo Artesanal Mulheres de Fibra, em São Luís – 

 MA.A pesquisa foi realizada em duas etapas: a primeira consislu na pesquisa exploratória com aplicações de queslonários; a segunda consislu 
na análise dos dados, resultando em uma estrutura de caracterização dos procedimentos adotados, culminando em uma categorização de 
soluções. A princípio, percebeu-se que o trabalho suscita a atuação de uma equipe multidisciplinar e da soma de esforços da equipe formada por 
designers, representantes locais, antropólogos, sociólogos, administradores e turismólogos, entre outros, é que se realiza a diagnose da situação 
da comunidade e de suas necessidades reais. Oito etapas principais foram analisadas e representadas em um diagrama do modelo de 

 atuação:Inicialmente, a fase de “Diagnóslco”, a etapa de ‘Reconhecimento da situação”, corresponde ao levantamento de dados sobre o grupo, 
tipo de artesanato e sobre as condições sobre as quais é desenvolvido. Na etapa de “Ações de mobilização” são realizadas reuniões informativas, 

 o reconhecimento do interesse por parte dos artesãos e a idenlficação da viabilidade de implementação de cursos, oficinas e consultorias. Na 
fase de “Pré-Produção” se promove a identificação dos atributos intangíveis que cercam o trabalho, para que se possa abordá-lo como expressão 
cultural. A etapa de “Identificação do conceito” consiste na identificação dos elementos que reportam o produto ao seu lugar de origem. Em 

 seguida, a etapa “Validação do conceito” é essencial: é preciso reconhecer-se nos itens idenlficados, senlr-se parte, senlr-se representado.Em 
sequência, a etapa de “aplicação dos conceitos no projeto de produtos” se apresenta como a de maior participação e maior responsabilidade pelo 
designer. A partir dos conceitos identificados e validados, o profissional projeta viabilidades de materialização destes aspectos intangíveis no 

 senldo de agregar valor ao produto. Com os projetos definidos, inicia-se a etapa de realização das “Oficinas de crialvidade”, encontros 
realizados no intuito do desenvolvimento de protótipos, ajustes na produção visando à diversificação e qualidade dos produtos, adequações 

 ergonômicas e reprodulbilidade em série.Segundo Lana Rocha, analista do SEBRAE/MA, durante a etapa de “Controle da produção” é possível a 
“identificação de novas matérias-primas ou novas tecnologias possíveis de serem empregadas ou que corrijam falhas de produção”, nela o 

 designer colabora, também, na “verificação da viabilidade técnica e econômica dos produtos desenvolvidos”.Por fim, a etapa de “Avaliação e 
entrega de diretrizes” ocorre quando já não são necessárias intervenções periódicas, o artesão ou grupo de artesãos por condições próprias 
manteve e até mesmo, evoluiu sua produção, otimizou os processos, precificou coerentemente seus produtos com relação ao tempo e materiais 

  envolvidos na confecção de cada artefato e definiu seus meios de comercialização e escoamento da produção. As ações analisadas 
promoveram a aquisição retroalimentadora de conhecimentos, valores e experiências, criando um ambiente favorável à discussão acerca da 
sustentabilidade da produção. A pesquisa e o estímulo ao Design direcionado à sustentabilidade pode contribuir na redução de impacto em todas 
as suas dimensões, a saber: ambiental, econômica, social e política, podendo assim, dizer que pode contribuir para a melhoria da equidade.
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RESUMO
A rapidez com que as mudanças acontecem no mundo do trabalho, atualmente, exige profissionais cada vez mais capacitados. Adaptar-se a este 
ambiente de dinamicidade tem sido um constante desafio. Além disso, a competitividade existente nas organizações gera uma incessante busca 
pelo melhor desempenho e por profissionais capazes de gerar resultados satisfatórios para as Organizações. A fim de enriquecer a formação do 
administrador e para suprir as exigências de um mercado em constante evolução, encontra-se o Movimento Empresa Júnior (MEJ). Presente em 
muitas Instituições de Ensino, as Empresas Juniores (Ejr’s) são organizações cujo objetivo é complementar a formação dos alunos de graduação e 
de formar profissionais capacitados e comprometidos. As Ejr’s favorecem a experiência de gestão, ampliam o perfil empreendedor de seus 
participantes, e a formação de consultores de organização. Formadas por alunos supervisionados por professores, elas propiciam a aplicação e o 
aprimoramento dos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, capacitando o estudante de forma empreendedora. Desta forma, a 
pesquisa procurou apresentar a contribuição que a empresa júnior proporciona, na experiência de gestão, na criação do perfil empreendedor e no 
desenvolvimento de consultores de organização para os alunos participantes deste movimento. A pesquisa caracteriza-se como quantitativa e 
quanto ao objetivo a pesquisa é explicativa. Para o levantamento dos dados, foram confeccionados questionários para serem respondidos por 
alunos, egressos e professores. Os questionários apresentam dez perguntas comuns, que foram respondidas pelos três grupos da amostra, e cinco 
perguntas distintas para cada grupo relacionadas ao perfil dos participantes. Os questionários foram remetidos via e-mails.  A pesquisa atingiu 
uma população composta por alunos e egressos de cursos de Administração envolvidos no MEJ e por professores de cursos de Administração no 
estado do Rio de Janeiro. Foram encaminhados questionários para trinta alunos, sessenta egressos e sessenta professores com uma resposta de 
dez alunos, oito egressos e dezoito professores, totalizando trinta e seis participantes do movimento. Os resultados evidenciaram que a Ejr 
possibilita ao aluno reconhecer problemas, pensar estrategicamente e exercer o processo de tomada de decisões; propicia o desenvolvimento da 
expressão e da comunicação necessárias ao administrador; desenvolve iniciativa, determinação e vontade de aprender nos alunos; contribui com 
a formação de líderes e o trabalho em equipe; contribui com a capacidade de solucionar conflitos; desenvolve nos alunos a capacidade de 
apresentar ideias criativas; contribui com o desenvolvimento da capacidade de elaborar, implementar e consolidar projetos em organizações; 
fornece os subsídios necessários para a formação de consultores de organização; estimula a formação de um perfil empreendedor nos futuros 
administradores e torna o aluno mais apto a ingressar no mercado de trabalho. Assim, pode-se entender que é benéfico ao estudante de 
administração integrar uma empresa júnior. Os resultados confirmam que o participante da Ejr enriquece sua graduação e possibilita um início de 
carreira profissional com uma valiosa experiência de gestão, empreendedorismo e consultoria.  Concluímos que as Ejr’s constituem um espaço 
promissor de aprendizado proporcionando a aplicação e o aprimoramento dos conhecimentos teóricos adquiridos em sala de aula, capacitando o 
estudante de forma empreendedora. O aluno que participa do movimento de empresa júnior enriquece sua graduação e inicia a carreira 
profissional com uma valiosa experiência de gestão, empreendedorismo e consultoria.
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RESUMO
O objetivo deste estudo foi apresentar as perspectivas de novas dinâmicas urbanas produzidas voluntariamente (investimentos públicos) e 
involuntariamente (habitações, empregos etc) e suas políticas públicas (e/ou ausências) territoriais de acompanhamento e/ou de antecipação de 
seus efeitos a partir do novo aeroporto, ideal de aerotrópolis, ainda em confirmação. Foi realizada pesquisa exploratória com utilização de 
referências diversificadas que permitiram a compreensão da temática e sua apresentação de forma estruturada. O mais novo aeroporto está 
projetado para São Gonçalo do Amarante (Grande Natal) e se insere em contexto diferenciado de propostas anteriormente conhecidas na 
paisagem urbana brasileira visto que, mesmo antes dos conflitos atuais causados pela expansão da demanda no tráfego aéreo brasileiro 
(Copa/Olimpíadas), tal temática já era entendida como indispensável ao crescimento econômico brasileiro: afinal as primeiras ideias do projeto 
no Rio Grande do Norte datam de quase duas décadas, nascidas nas primeiras propostas de desativação das atividades civis no aeroporto em 
Parnamirim (vizinha à Natal). O conceito mais aproximado dessa nova fase de expansão dos aeroportos encontrou melhor respaldo em J. Kasarda 
e seu “aerotrópolis”, a expansão da ideia do aeroporto-cidade em que a figura central seria o aeroporto. A argumentação do aerotrópolis remete 
à proposta de metrópole: o equipamento urbano aeroporto passa a ser chave principal de todo desenvolvimento e expansão das áreas vizinhas 
provocando impactos na implantação/reforço de novas estruturas urbanas, num raio de até 30km do aeroporto, “sede” e “centro” da nova 
cidade. A similitude deste conceito com a ideia de metrópole vislumbra as mais diversas atividades e ocupações, das produtivas àquelas voltadas 
ao lazer, sem esquecer a estrutura residencial (e escolas, hospitais etc). Sua inovação está na insistência de que o modelo de aerotrópolis deve ser 
concebido, desde cedo, em conformidade com demandas urbanas e impactos nas estruturas ao seu entorno; isto é, não pode ser viabilizado tão 
somente enquanto equipamento para aviões, pois incorporaria o espírito de uma cidade para tornar-se, ao mesmo tempo e irremediavelmente, 
uma nova cidade. Em Kasarda: “Yet, just as urban development did not stop at the political boundaries of metropolitan area central cities, so 
airport-dependent development will not stop at the formal boundaries of airports.” (p. 7). É no “lado terra” que o espaço de criação produzirá 
seus maiores resultados. Na competição pelo desenvolvimento econômico e na insistente atratividade de novos investimentos privados o Estado 
tomou papel fundamental na antecipação dessas “estratégias de localização” favorecendo as escolhas do capital produtivo em função das 
disponibilidades de infraestrutura e de condições mais propícias à integração entre matéria-prima, mercados produtor e comprador. A 
intervenção estatal no novo aeroporto reflete bem a representação do processo de competição no desenvolvimento econômico com forte 
atuação na tentativa de valorização do espaço para o mundo dos negócios. O espaço “deixa” de ser neutro e recupera a essencialidade do capital 
para manutenção/reprodução de sua sistemática e, sobretudo, sua dominação. A indicação dos “véus espessos” descortina a neutralidade 
geográfica e vincula-o às necessidades do capital como novo-velho instrumento em seu favor, ao seu dispor e interesses em função de 
necessidades atuais e futuras. Em Lefébvre: “é esse espaço que produz a reprodução, introduzindo nela suas contradições múltiplas” (apud SOJA, 
1993, p. 65).  O novo aeroporto não passará incólume aos resultados da explosão e seus “estilhaços” (Seabra, 2012), principalmente na ausência 
mais direta de propostas de políticas públicas que se adequem ao novo espaço urbano a ser criado, seja em torno do aeroporto, mas também de 
suas vias de acesso e suas funcionalidades.
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RESUMO
A visão 360º tem se mostrado cada vez mais relevante na formulação estratégica das organizações e requer conhecimento por parte do 
administrador na aplicação de metodologias, que sustentem teoricamente a prospecção e escolha dos cenários futuros possíveis, bem como na 
definição das estratégias a serem adotadas a cada um deles. Este artigo apresenta um estudo sobre os principais incentivos e motivações para a 
análise e prospecção de cenários na Amazônia desenvolvidas pela empresa General Motors do Brasil. Para isso, realizaram-se pesquisas 
bibliográficas, de campo e técnicas mercadológicas, que como resultado orienta o gestor à discussão e apresentação das cinco principais forças 
mercadológicas propostas por Porter (2004) para a formulação das estratégias como posicionamento competitivo e, a partir do estudo de 
cenários do segmento, apresenta a experiência de uma organização que, recentemente saída de uma crise que quase a fizera entrar em falência e 
agora recuperada, está em processo de formulação de panoramas para os próximos anos na região amazônica. Estão descritas ações do mercado 
envolvido pela organização, onde foram observados desde a sensibilização organizacional, e os cenários realista e de crise ocorridos 
recentemente, onde se destaca a análise gerencial referente à Amazônia, observada em um cenário de crescimento contínuo e, portanto como 
caminho para a expansão automobilística, do qual é tendencioso de que nos próximos anos haja a rápida evolução da propagação de automóveis 
com características e design asiáticos, partindo dos desejos dos consumidores por automóveis cada vez mais sofisticados e inovadores. 
Finalmente, por meio de uma visão holística, conclui-se a situação atual da organização na região, onde o desafio da prospecção de cenários está 
desempenhando papel acentuado na formulação e implementação estratégica como um todo, com destaque para a atuação consolidada da 
organização no mercado regional e nacional e consistente no mercado internacional.

Autor(es) Amanda Campos Frade*; Camilla Melnik Lucas; Wallace Albuquerque Queiroz

Palavra(s) Chave(s): estratégia; cenários; visão holística; indústria automobilística; desenvolvimento da Amazônia

Titulo: Análise e prospecção de cenários: a visão 360º sobre a implantação de um escritório regional de uma montadora 
automobilística na Amazônia

Gestão e Negócios

AdministraçãoVI Seminário de Pesquisa da Estácio 300



E-mail para contato: mgcarlo@globo.com IES: ESTÁCIO FIC / Ceará

RESUMO
A Análise de desempenho por índices econômico-financeiros é uma importante ferramenta na avaliação empresarial que permite identificar 
oportunidades e ameaças que as empresas enfrentam, auxiliando no processo de decisão. Um grande setor da economia no país é o setor de 
papel e celulose, que acumulou um crescimento de 7,5% de janeiro a agosto de 2013, totalizando US$ 4,74 bilhões. Com isso, o saldo da balança 
comercial do setor de janeiro a agosto somou US$ 3,47 bilhões, 12,6% superior ao do mesmo período de 2012. (BRACELPA, 2013). Este trabalho 
procura responder a seguinte questão: Qual a situação econômica e financeira das empresas brasileiras do setor de papel e celulose após a crise 
econômica de 2008? Assim, a pesquisa avalia a situação econômico-financeira das empresas do setor de papel e celulose, listadas na BOVESPA 
considerando o período de 2008 a 2012 verificando as condições de endividamento, liquidez e rentabilidade após a crise econômica de 2008. O 
estudo é descritivo, qualitativo documental e os dados levantados são oriundos dos balanços patrimoniais e as demonstrações dos resultados dos 
exercícios dos anos de 2008 a 2012. As demonstrações financeiras são analisadas com base nos indicadores econômico-financeiros e nas técnicas 
de análise . O trabalho se justifica, pois visa demonstrar a situação econômica e financeira das empresas brasileiras do setor de papel e celulose, 
através da analise das demonstrações financeiras das empresas. Os resultados mostraram que as condições de endividamento do setor 
apresentaram razoável dependência de recursos de terceiros, quanto à liquidez as empresas se apresentaram insolventes a longo e curto prazo e 
a rentabilidade não foi muito boa, pois o setor mostrou uma velocidade lenta em relação aos retornos esperados. Em relação à liquidez corrente 
as empresas Celulose Irani, Santher e Melhoramentos não apresentaram boa liquidez corrente, pois apresentaram índices abaixo da média. 
Revelando não poder cumprir suas obrigações de curto prazo. Já a Fibria, Klabin e Suzano apresentaram boa situação de liquidez corrente, pois 
ultrapassou a média do setor. A Santher e a Melhoramentos demonstraram grande dependência de recursos de terceiros para financiarem seus 
investimentos. No caso da Santher, não houve indício de diminuição da participação de capitais de terceiros, pelo contrário, apresentou aumento 
nos índices, podendo apresentar no futuro prováveis risco de insolvência. Já as outras empresas apresentaram dependência de capitais de 
terceiros, mas se mantiveram na média do setor e seus índices cresceram num período e baixaram no outro. A situação econômica apresentada 
pela Celulose Irani foi considerada boa. Os investimentos efetuados pela empresa obtiveram razoável retorno. Suas vendas foram boas e sua 
margem de lucro foi considerável. Já a Fibria apresentou uma situação econômica ruim, pois seus investimentos não obtiveram retorno, 
apresentando uma média negativa em relação ao setor. Suas vendas e margem de lucro também foram negativas, em relação ás demais 
empresas. A Klabin, por sua vez, apresentou uma situação econômica satisfatória. Seus investimentos obtiveram bom retorno. Suas vendas foram 
boas, apresentando uma média acima da média das outras empresas, e sua margem de lucro foi boa. A Santher não apresentou uma situação 
econômica boa. Obteve retornos positivos, mas a sua margem de lucro e vendas foram negativas. Já a Suzano e a Melhoramentos apresentaram 
uma situação econômica satisfatória, haja vista que seus investimentos obtiveram ótimos retornos. Suas vendas foram boas e suas margens de 
lucro foram muito boas. Conclui-se que o setor foi afetado pela crise e que o retorno ao  movimento após a crise financeira sinalizou para o 
crescimento, com muitas instabilidades nos seus indicadores, sendo necessário fazer outras análises comparativas e de impacto com uso de 
técnicas quantitativas mais robustas.
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RESUMO
O setor de serviços tem ganhado cada vez mais importância na economia haja vista sua competitividade no mercado e participação no PIB. 
Dentro do setor de serviços, está o segmento de salões de beleza cujos consumidores buscam novas tendências que atendam suas necessidades, 
tornando-se cada vez mais exigentes no que diz respeito à qualidade do atendimento e serviços oferecidos. Com o aumento da sofisticação dos 
consumidores, da diversidade de atividades oferecidas e da concorrência no mercado, os administradores de salão de beleza devem estabelecer 
estratégias de marketing para conquistar o cliente e prestar um serviço de qualidade com profissionais bem qualificados, o que é sem duvida um 
modo de fidelizar clientes. O marketing de serviço deve ser ajustado ao ambiente do salão que é muito turbulento e exige constantes adaptações. 
Este trabalho teve como finalidade analisar a importância do marketing de serviço na satisfação e retenção dos clientes na área da beleza. Mais 
especificamente, o propósito deste trabalho consistiu em demonstrar como o  marketing de serviço pode contribuir para a satisfação e fidelização 
dos clientes em salões de beleza. No decorrer do trabalho esse objetivo foi alcançado. A metodologia utilizada neste estudo foi o levantamento 
de campo em dois salões de beleza, com uso de questionário em escala likert predominantemente de 4 pontos e entrevista aplicados em forma 
exploratória e descritiva. Seu planejamento foi, portanto, bastante estruturado, de modo que possibilitou a consideração dos aspectos relativos 
ao fato estudado. A pesquisa quantitativa realizada foi direcionada aos clientes num total de 30 frequentadores ativos das empresas em estudo. 
Pode-se perceber que os frequentadores dos salões pesquisados predominantemente são do sexo feminino, com o 2º grau completo e com a 
faixa etária entre 21 a 30 anos. As variáveis pesquisadas foram atendimento do salão; atendimento dos funcionários; avaliação dos serviços 
prestados pelo salão; encontro dos serviços que o cliente procura; motivo que leva o cliente a procurar os serviços do salão; avaliação dos 
aspectos tangíveis; melhorias no salão; avaliação do atendimento individual; variabilidade nos serviços prestados; qualidade dos serviços 
oferecidos; avaliação do tempo de espera; frequência da utilização dos serviços prestados; satisfação com horário e dias de funcionamento; 
avaliação da divulgação do salão; motivo da permanência no salão; nível de satisfação global com os serviços oferecidos. Para todas as variáveis 
mensuráveis e com escala de avaliação a predominância das respostas ficou em “bom” e “muito bom”, ou seja, os salões apresentaram uma boa 
avaliação por parte dos clientes da amostra. Um item de melhoria apontado pelos respondentes foi o preço e o principal motivo de permanência 
no salão foi o serviço prestado, isto é, o serviço foi apontado como um fator de fidelização. Na parte qualitativa, por meio das entrevistas foi 
possível perceber o grau de preocupação das gestoras com a imagem do seu negócio, o atendimento e os serviços oferecidos aos seus clientes 
como itens importantes para manter clientes. Os resultados alcançados sugerem que o investimento nos atributos dos serviços contribui para a 
satisfação e retenção dos clientes em salões de beleza, considerando a amostra pesquisada. Essas conclusões podem servir de suporte para 
decisões gerenciais, permitindo aos gestores concentrar seus esforços e estratégias em atributos de qualidade importantes para seus clientes, de 
forma a melhorar a avaliação do serviço e, em consequência, a satisfação dos clientes. Do ponto de vista acadêmico, este trabalho contribuiu para 
as pesquisas desenvolvidas no setor de serviços, contemplando o segmento de salões de beleza, onde são escassos os estudos sobre avaliação da 
satisfação do serviço e retenção de clientes.
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RESUMO
A dinâmica das empresas modernas é caracterizado por mudanças constantes e cenários cada vez mais competitivos. Um bom planejamento 
estratégico torna-se fundamental para essas empresas obterem êxito em suas atividades. O processo de planejamento envolve a tomada de três 
decisões essenciais para as empresas: o objetivo, as ações e os recursos a serem utilizados. Em geral, as pequenas empresas apresentam uma 
estratégia intuitiva e pouco formalizada. Um ramo de negócio que se encontra nesta situação são as pousadas localizadas nas montanhas que 
oferecem serviço de hospedagem e lazer. Nos últimos anos houve um aumento das pessoas que desejam viajar durante o inverno para as 
montanhas do Espírito Santo. Diante do potencial de crescimento turístico da região e uma melhor exploração deste tipo de negócio, o objetivo 
dessa pesquisa é conhecer a importância do planejamento estratégico para os gestores das pousadas localizadas nas Montanhas do Espírito 
Santo. Tendo em vista a importância das pousadas como fator de desenvolvimento e fonte de renda para a região, a pesquisa se justifica pelo 
desconhecimento das características de gestão das pousadas, visando fornecer informações que possam estimular novas pesquisas e contribuir 
para uma melhor gestão das pousadas e, consequentemente, incrementar o setor de turismo do estado do Espírito Santo. A pesquisa foi 
classificada de acordo com seus objetivos gerais como uma pesquisa exploratória e de acordo com os procedimentos técnicos utilizados foi 
classificada em dois momentos: o primeiro como sendo uma pesquisa bibliográfica e o segundo como sendo uma pesquisa de estudo de caso 
múltiplo. Foi aplicado um questionário do tipo survey, enviando por email para 56 gestores de pousadas da região de montanhas do Estado do 
Espírito Santo, onde se obteve a resposta de 7 gestores, o que representa 12,5% da amostra inicial. O baixo percentual de resposta já caracteriza a 
falta de interesse dos gestores das pousadas, pois foram enviadas três vezes o email aos gestores solicitando a participação da pesquisa. Os dados 
coletados dos participantes foram agrupados em diferentes fatores para uma melhor apreciação de suas diferentes características em relação ao 
planejamento: Fator 1 – Características de Gestão das pousadas capixabas; Fator 2 – Ambiente Interno e sua Relação com o Planejamento; Fator 3 
– Comunicação e Controle; Fator 4 – Planejamento Estratégico como Ferramenta de Gestão; Fator 5 – Formalização da Missão. Foram feitas no 
total 19 questionamentos, onde cada questionamento foi apresentado através de frases afirmativas e para cada opção de respostas baseada em 
uma escala de Likert de 1 a 5 classificada se estão discordando totalmente até concordando totalmente a afirmação da frase. Os dados coletados 
foram trabalhados quantitativamente com uma estatística descritiva e depois cruzando as respostas para seu melhor entendimento. Conclui-se 
que a maioria das pousadas não faz planejamento estratégico e que essa ferramenta traz grandes benefícios, mas a falta do seu uso traz como 
consequência um alto índice de mortalidade no setor. Têm facilidade de conhecer seus pontos fortes e fracos e reconhecem que devem possuir 
objetivos de curto prazo. Centralizam suas decisões no proprietário, com isso gerando uma falta de tempo para o mesmo elaborar planejamento, 
necessitando de uma assistência externa. Acham que seus funcionários precisam ser treinados, existindo ainda uma resistência a mudanças. Foi 
possível constatar que os gestores entendem da importância de realizar um planejamento para a gestão da sua pousada, porém não possuem 
conhecimento suficiente para sua implementação.  Desconhecem a sua técnica e não tem tempo necessário para planejar, o que demonstra uma 
gestão mais focada no cotidiano operacional.
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RESUMO
A determinação e a mensuração da importância das principais fontes de vantagem competitiva ainda são temas em discussão na área de 
Estratégia, mas inúmeros autores reconhecem que as instituições particulares de Ensino Superior têm papel relevante na história do Ensino 
Superior brasileiro, haja vista a sua abrangência e rápida  expansão, notadamente a partir da década de 60. O comportamento das Instituições de 
Ensino Superior Privado, em meados dos anos 80, exibiu um cenário até então inédito para o sistema de Ensino Superior no país desde o início de 
sua expansão. Entre 1986 e 1993, o sistema manteve seu número de matrículas estável, em torno de 1,5 milhão. Desde então, movimentos 
estruturais importantes começaram a ser desencadeados no setor privado de Ensino Superior, gerando mudanças no número de 
estabelecimentos isolados e no aumento de universidades particulares bem como na interiorização das organizações particulares com crescente 
aumento de cursos. Essas reestruturações continuam afetando a própria configuração do Setor de Educação Superior, proporcionando às 
instituições particulares cerca de 70% do market share há pelo menos 30 anos. No Distrito Federal, o setor de Educação Superior Privada vem 
ampliando a oferta de vagas desde 2002, ultrapassando a taxa de crescimento do número de ofertas brasileiras no período de 2005 a 2008. Com 
base neste contexto, esta pesquisa objetiva identificar as práticas de gestão estratégica dos negócios empregadas pelas pequenas e médias 
organizações privadas de serviços de Ensino Superior que atuam no Distrito Federal, associadas ao ambiente competitivo atualmente enfrentado 
pelo segmento. Para tanto, realizou-se pesquisa de campo do tipo exploratório-descritiva, de caráter predominantemente quantitativo e com 
amostragem não-probabilística, utilizando como técnica de análise de dados a estatística descritiva e a análise de Clusters (por meio do software 
SPSS). A pesquisa foi aplicada em 30 Instituições de Ensino Superior de pequeno e médio portes que atuam no Distrito Federal, no período de 
dezembro/2010 a abril/2011. Os seguintes fatores de competitividade foram obtidos: binômio preço baixo/qualidade elevada associado a 
docentes qualificados e motivados, infraestrutura aliada ao ambiente de prestação de serviço, projeto pedagógico e o modo como as aulas são 
ministradas pelos docentes, diversificação de cursos, aperfeiçoamento dos processos, dentre outros.
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RESUMO
O papel da comunicação organizacional tem assumido proporções tão relevantes que vem tangenciando outras atividades empresariais, que nela 
passaram a enxergar contribuição valiosa para o atingimento do sucesso nos negócios. Tal foi o caso da área de Marketing, onde, na década de 

 1970, ocorreram mudanças nas empresas, onde os modelos comunicacionais tornaram-se mais complexos. Por outro lado, algumas vezes, 
simplifica-se a compreensão e a explicação da comunicação para dar conta das necessidades de mercado. Em razão disso, não são poucas as 
receitas de comunicação apresentadas por profissionais de comunicação e de Marketing, diante da apresentação da comunicação como um dos 
principais problemas da organização. E, para responder de forma imediata às demandas do mercado, a tendência é a simplificação dos processos 
de comunicação, reduzindo-os a uma reação do tipo causa e efeito, que até provoca o surgimento de resultados imediatos, mas nem sempre 

 duradouros, que em pouco tempo exigirão novas ações. Dado que comunicação, hoje, não é apenas mídia, é interação múllpla em diversas 
dimensões, para orientar a interação com seus públicos de interesse, em 1995 a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) elaborou 
documento interno denominado Política de Comunicação Empresarial contendo as diretrizes para este relacionamento. Nesse documento, a 
empresa já revelava a preocupação com a integração das ações de comunicação. Todavia, nem sempre esta integração ocorre. E, mesmo em 
algumas empresas que reforçam que as ações de comunicação devem ser integradas, em alguns momentos uma das modalidades sobressai mais, 

 revelando desequilíbrio entre as áreas. Este parece ter sido o caso da Embrapa, onde, em maio de 2005, ocorreu revisão de sua polílca de 
 comunicação, dando-se início a uma série de ajustes nas linhas, nos instrumentos, nas alvidades e na sua estrutura. Este estudo de caso, de 

abordagem quantitativa com viés qualitativo, investiga a estrutura do processo de comunicação organizacional entre as áreas de pesquisa e de 
 comunicação da Unidade Embrapa Agrobiologia, e quais seus pontos posilvos e negalvos do ponto de vista dos pesquisadores cien�ficos. O 

levantamento de dados primários se fez à base de uma survey aplicada junto aos 44 cientistas-pesquisadores envolvidos no processo de geração 
de tecnologias na referida unidade quando da realização da pesquisa de campo, que ocorreu entre fins de 2012 e início de 2013. O instrumento, 
aplicado por meio de e-mail, continha seis questões fechadas voltadas para a avaliação do perfil do pesquisado, seis questões fechadas e sete 
questões abertas referentes à sua percepção quanto a aspectos da comunicação interna, e sete questões abertas. Os dados quantitativos foram 

 tratados à base da esta�slca descrilva e os dados qualitalvos foram tratados por meio da análise de conteúdo. Os resultados indicaram que, 
via de regra, os pesquisadores priorizam formas alternativas de comunicação à considerada oficial.  Os motivos para essa forma de agir não foram 
investigados, mas provavelmente advêm de diversos fatores, tais como desconhecimento sobre o funcionamento do canal oficial, ou eventual 

 frustração em tentalvas anteriores de ullizá-lo. A contribuição acadêmica do estudo reside na indicação de que o desenho de um processo 
comunicacional empresarial não pode ser bem sucedido sem levar em conta as características intrínsecas dos agentes nele envolvidos.
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RESUMO
O presente trabalho analisa o consumo infantil de produtos de vestuário dos shoppings da Zona Leste de Fortaleza, segundo a percepção dos 
vendedores dos estabelecimentos. Para tanto, identifica como as empresas percebem a opinião da criança sobre as compras de seus pais, verifica 
a percepção dos vendedores sobre o poder de decisão das crianças nas compras dos pais, mostra o comportamento dos pequenos consumidores 
na hora da compra buscando conhecer o perfil das crianças mais consumistas. O estudo é um levantamento em 12 lojas de produtos infantis de 
vestuário dos shoppings da cidade de Fortaleza localizados na zona leste da cidade, onde foram abordados 26 vendedores. A pesquisa foi 
bibliográfica e de campo. O instrumento de coleta de dados utilizado foi um questionário estruturado, contendo 22 perguntas abertas e fechadas, 
utilizando o modelo de Santos e Engel, que fundamenta o comparativo dos estágios de compra infantis e os papéis que elas podem assumir. Os 
resultados mostram que os vendedores de lojas de roupas infantis percebem que as crianças influenciam seus pais a comprarem, principalmente, 
porque estão atentas, são observadoras e fazem pedidos. O perfil das crianças mais consumistas é da classe alta e média, as meninas consomem 
mais que os meninos, fazem trocas caso não gostem dos produtos, estão atentas as marcas de roupas, a faixa etária de 5 a 12 anos acompanham 
os pais aos Shoppings, mas às vezes preferem ficar passeando a ir as lojas fazer compras. A partir da percepção dos vendedores os resultados 
revelaram que as crianças têm o poder de influenciar seus pais na hora da compra de roupas, fazem pedidos, demonstram seus desejos de 
compra junto aos pais. As vendedoras mostraram-se cientes que as compras dos pais dependem da opinião dos filhos, que as crianças 
determinam e escolhem o que querem, fazem trocas caso não gostem dos produtos, e observam todo o ambiente das lojas. Existem vários 
estudos que confirmam que as crianças influenciam nas compras dos pais, sendo sempre consultadas em relação as compras da família. Diante 
dos resultados obtidos, percebeu-se que o objetivo geral foi alcançado, tendo em vista que a hipótese que as empresas do segmento de moda 
infantil estão preparadas para atingir seu público alvo, pois estão cada vez mais procurando entender as preferências das crianças, por meio da 
observação de como conseguem influenciar seus pais a comprarem, foi confirmada. Quanto ao objetivo específico de identificar como as 
empresas percebem a opinião da criança sobre as compras de seus pais, foi verificado que as crianças não aceitam que os pais comprem o que 
elas não querem usar, realizam trocas caso não gostem dos produtos e as meninas são mais presentes nas escolhas dos produtos. Quanto ao 
objetivo de analisar as percepção dos vendedores sobre o poder de decisão das crianças nas compras dos pais, foi verificado que elas tomam a 
iniciativa e decisão de comprar, e quanto ao objetivo especifico de conhecer o perfil das crianças mais consumistas, foi verificado que as crianças 
de 3 a 5 anos e de classe média (B,C,D) são as mais frequentadoras das lojas junto com os pais. A hipótese que os vendedores de lojas de roupas 
infantis percebem que as crianças influenciam seus pais a comprarem porque estão atentas, são observadoras e fazem pedidos, foi totalmente 
confirmada, ao se verificar que 77% das crianças são observadoras na hora da compra e 63% fazem pedidos aos pais. Mediante o resultado da 
pesquisa, verificou-se que a maioria dos entrevistados acredita que crianças influenciam seus pais na hora da compra, fazem pedidos, são 
observadoras decididas e sabem o querem.

Autor(es) Maria da Graça de Oliveira Carlos*; Monara Rochelly Rocha de Souza                                                                                
Monara Rochelly Rocha de Souza; Fernanda Maria Araujo; Vera Lúcia Amorim; Nara Abreu Braga

Palavra(s) Chave(s): consumo infantil; consumidor infantil; percepção; moda infantil

Titulo: Consumo infantil: um estudo na percepção dos vendedores lojistas do ramo de moda infantil em shoppings da zona 
leste de Fortaleza

E-mail para contato: rosiborim@terra.com.br IES: ESTÁCIO UNIRADIAL / São Paulo

RESUMO
Impulsionadas pelo advento da globalização, sobretudo a partir da década de 90, as empresas, para competir e sobreviver no mercado 
globalizado, passam a idealizar um novo perfil de funcionário que tenha a competência necessária, isto é, aptidões e conhecimentos 
diferenciados, para se inserir no atual mercado de trabalho. Que perfil é esse? Afinal, o que se entende por competência? Para responder a essa 
questão, os autores foream em busca dos discursos que circulam nos setores voltados para a gestão de pessoas, portanto, na revista MELHOR – 
Gestão de Pessoas, publicação especializada em Gestão de Pessoas, mantida pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH). Do ponto 
de vista teórico, recorreu-se aos princípios expostos por Dominique Maingueneau em Gênese dos Discursos (1984/2005), obra na qual o autor 
trata o discurso a partir de um sistema de restrições/coerções globais, ancorado no princípio da primado do interdiscurso sobre o discurso, 
princípio esse que dá sustentação ao livro; os demais, dentre as quais foram elegidos o ethos, a cenografia, a prática discursiva e a prática 
intersemiótica, decorrem dele. As análises mostraram que MELHOR – Gestão de Pessoas alinha-se a uma formação discursiva que defende a 
necessidade das empresas tenham colaboradores que possuam vários e diferentes atributos: sejam brilhantes, flexíveis, confiantes, corajosos, 
versáteis, talentosos e comunicativos; tenham um modo de agir, caracterizado como responsável, comprometido e cooperativo; possuam 
capacidade de enfrentar desafios, liderar equipes; dominar processos, influir e promover mudanças e tenham atitude empreendedora, visão 
estratégica e de mercado, e ainda, saibam agir com prudência e foco no cliente.Para avaliar essas competências, instituíram procedimentos e 
modelos de avaliação, sobretudo por meio de programas tecnológicos, que prometem não somente encontrar o funcionário “ideal”, mas também 
“medir”, “classificar” e “ajustar” as pessoas às tarefas e aos objetivos da empresa. E tudo isso em um tempo no qual não existe “longo prazo”. 
Para dialogar com esse discurso, ops autores recorreram à Ergologia (1998, 2000, 2010), mais precisamente à discussão proposta por Schwartz 
para pensar os chamados ingredientes da competência, segundo ele, “um exercício necessário para uma questão insolúvel”. Posição que se 
caracteriza como um contradiscurso aos discursos hegemônicos vigentes.

Autor(es) Rosiléia Aparecida Borim Capozzi*

Palavra(s) Chave(s): recursos humanos; ergologia; competência; complexidade da atividade de trabalho; cenografia

Titulo: Discursos sobre trabalho: os recursos (des)humanos e a (in)competência para “medir” a competência

Gestão e Negócios

AdministraçãoVI Seminário de Pesquisa da Estácio 304



E-mail para contato: eduardofarn@msn.com IES: FACITEC / Distrito Federal

RESUMO
As empresas buscam capacitar seus colaboradores para que de alguma forma amplie seu capital intelectual e seus resultados, tendo em vista que, 
há mudanças ocorrendo no mundo em que a geração de conhecimento representa forte elemento, uma vantagem competitiva para obter um 
diferencial. As organizações só aprendem por meio de indivíduos que aprendem. A aprendizagem individual não garante a aprendizagem 
organizacional. Entretanto, sem ela, a aprendizagem organizacional não ocorre. Com isto, o trabalho tem como intuito responder a seguinte 
pergunta: Quais são os índices de produtividade após a aplicação da Educação Corporativa dentro da Organização? Baseando-se em um objetivo 
geral que visa analisar a produtividade após a aplicação da Educação Corporativa dentro da Organização, e em seus os objetivos específicos: 
identificar o nível da qualidade da Educação Corporativa nas Organizações; analisar o resultado dos colaboradores após a capacitação; e 
identificar pontos fortes e fracos da Educação Corporativa da Organização, a pesquisa  tem como norte as seguintes hipóteses: H1- Mais de 69% 
dos colaboradores melhoraram seu desempenho após a capacitação;H2- Menos de 25% dos colaboradores acham desnecessária a Educação 
Corporativa; e H3- Cerca de 88% dos colaboradores acham que a capacitação profissional/ Educação Corporativa de certa maneira auxiliam em 
suas atividades. O trabalho foi elaborado tendo em vista a necessidade de conhecer o real papel da Educação Corporativa, seus resultados e 
analisar se há uma efetividade das atividades no cotidiano das organizações. A metodologia utilizada como base foi à pesquisa bibliográfica, que 
habilita a facilitação na compreensão dos conceitos expostos. A pesquisa apresenta caráter quantitativo, tendo em vista que só é possível 
alcançar os objetivos com a pesquisa em campo. Foi possível identificar, com base nos estudos, que a ferramenta de Educação Corporativa pode 
ser usada como uma ferramenta estratégica, sendo fator estimulador à integração e crescimento de todos os envolvidos na empresa. Em relação 
ao objetivo geral do trabalho que é analisar a produtividade após a aplicação da Educação Corporativa dentro da Organização, os colaboradores 
consideram-na um fator para o sucesso organizacional. Já com base nos objetivos específicos é possível identificar que 90% dos entrevistados 
sentem que a ferramenta de Educação Corporativa é fundamental para o sucesso da organização, quanto aos resultados alcançados houve um 
percentual de 70,9% que concordou com a afirmativa de que a Educação dentro da organização contribui de forma positiva para os resultados 
alcançados. Quanto às hipóteses propostas para esta pesquisa, à primeira hipótese expõe que mais de 69% dos colaboradores melhoraram seu 
desempenho após a capacitação. De acordo com a pesquisa feita foi possível analisar que 84,54% dos entrevistados consideram ter melhorado 
seu desempenho após iniciarem na Escola Corporativa, tornando essa hipótese refutada. A segunda hipótese baseia-se em que menos de 25% dos 
funcionários acreditam ser desnecessária a Educação Corporativa, mas foi possível identificar que somente 1,5% dos entrevistados concordaram 
com essa afirmativa, pois com uma qualificação continua na Escola Corporativa faz com que eles se sintam mais aptos a exercer suas funções, 
sendo assim esta hipótese foi refutada. Em relação à terceira hipótese que trata de que cerca de 88% dos colaboradores acham que a capacitação 
profissional de certa maneira auxilia em suas atividades, de acordo com a pesquisa constatou-se que 88,79%, concordam com essa afirmativa, 
sendo assim essa hipótese se torna confirmada. Foi possível identificar por meio desta pesquisa que a Educação Corporativa envolve não somente 
a sala de aula, mas também a vivência do que se é estudado e o retorno que a gerência dá aos seus colaboradores. Conseguiu-se deferir da 
pesquisa que a remuneração oferecida não influencia para que os colaboradores participem dos cursos.
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RESUMO
Uma abordagem sobre Empregabilidade no contexto do desafio e o auto-desenvolvimento, no atual cenário de transformações que estão 
ocorrendo em nosso mundo contemporâneo, em especial no âmbito do emprego e do trabalho, onde está a exigir posturas pessoais e 

 profissionais diferentes das que temos vivido até o momento. Qual o perfil profissional necessário  e que maneiras  temos para alngir esse 
perfil,  são as questões que serão vistas aqui. Embora os conceitos tenham sidos debatidos em várias palestras e seminários, inclusive no cenário 
internacional, pouco se tem feito para melhoria e desenvolvimento dos talentos que circundam as organizações, sejam elas pequenas, médias ou 

 grande corporações. As mudanças tecnológicaocorridas desde o início do século transformaram os empregos. Essa transformação, no entanto, 
não foi feita com o mesmo impacto nos diversos setores, pela heterogeneidade destes. As previsões de especialistas dão conta de que 75% do 

 que vai ser amplamente consumido em 15 anos nem sequer foi inventado. Qual o saber necessário? Como será possível saber? O novo capital, 
na idade da era da informação, o dono dos meios de produção deixou de ser o capitalismo. A ferramenta do trabalhador do conhecimento é 
carregada dentro de sua cabeça. Quanto mais se desenvolve a tecnologia, a informática, a robótica, mais se transforma o trabalho do operário em 

 trabalho intelectual. A postura frente à Qualidade enquanto forma de encarar a organização é um recurso compellvo inqueslonável hoje e faz 
parte de outra revolução: a do modo de produzir e servir. O crescente número de empresas que buscam implantar Qualidade, certificação do ISO, 

  sinaliza esse futuro. Vie- se atualmente um tempo de mudanças. Como ter empregabilidade neste tempo? Primeiro é preciso conceituar 
empregabilidade. Acredita-se na seguinte definição para o termo: "a capacidade de gerar trabalho e renda permanentemente". Para ter 

 empregabilidade é preciso estar afinado com as exigências das empresas. As palavras-chave das empresas de sucesso hoje são qualidade, 
velocidade e flexibilidade. Não é por outro motivo que as empresas buscam colaboradores cujas características não são mais apenas as de 

 pontualidade e assiduidade. Os conhecimentos básicos exigidos, além de sua própria alvidade profissional, são línguas (especialmente inglês e 
 espanhol), informálca e cada vez mais Qualidade. Por outro lado, o perfil do profissional de sucesso de 20 anos atrás era de uma pessoa que 

tivesse trabalhado muitos anos em uma ou duas grandes empresas. Ser funcionário de uma grande estatal era o sonho dourado de muitos. Ficar 
muitos anos em uma empresa era prova de que aquele era um ótimo profissional. Hoje as exigências são radicalmente opostas. Exigem-se 
profissionais com experiências diversificadas, que tenham trabalhado em empresas de vários portes e que entre estas figurem "boas empresas". 
  Boas empresas são definidas como aquelas que priorizam a competência, a capacidade profissional, o treinamento e estão atentas para as 
questões da qualidade. Ficar muitos anos em uma mesma função, pode ser hoje sinônimo de acomodação, dificuldade de viver mudanças, 
cristalização de hábitos. Esses profissionais tendem a ser preteridos por outros de perfil mais moderno. Tem havido forma de compreender a 
realidade. Gradualmente os modelos e metáforas da Física, que sempre serviram de referência para as empresas estão sendo transferidos para os 

 referenciais da Biologia.Este desafio como o próprio perfil aponta e todas as premissas delineadas aqui, não poderão ser de responsabilidade de 
ninguém, a não ser da própria pessoa. A diversidade de experiências e informações, não poderão ser conseguidas em um só lugar, o processo terá 
que ser de responsabilidade de cada um e ao longo de sua formação, tanto no âmbito profissional, quanto no pessoal. Será uma questão de auto-
desenvolvimento holístico.
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RESUMO
Este artigo teve por objetivo verificar as estratégias de gerenciamento de impressão que os professores tutores utilizam no ambiente virtual para 
com os alunos na pós-graduação em administração a distância. O ensino a distância representa assim um novo modelo pedagógico baseado na 
interatividade, participação, cooperação e multiplicidade de conexões entre informações e atores envolvidos. É considerada uma nova 
modalidade de ensino ou mais uma forma de educar, como uma inovação no ensino superior que utiliza a tecnologia para facilitar o aprendizado, 
sem limitação de tempo e de espaço. As formas presenciais de educação não atendem a demanda que hoje se coloca para países, estados, 
municípios, empresas e organizações em geral. Desse modo, os ambientes de Internet passaram a ser muito utilizados por pessoas como meio de 
expressão individual e coletiva, operando como um espaço social para apresentações do self, no qual são veiculadas representações de 
identidade e de individualidade, em uma dinâmica denominada “gerenciamento de impressão” face-a-face. O gerenciamento de impressão (GI) 
são todas as atividades que um ator social - indivíduo, grupo ou organização - desenvolve no sentido de influenciar o modo como os outros os 
veem, ou seja, o controle da impressão ou da imagem que desenvolvem a seu respeito. Assim, no ambiente virtual, pode ser observado também 
o gerenciamento de impressão pelo ator social, porém a denominação utilizada para tal é gerenciamento de impressão na web. A presente 
pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa para coleta e análise dos dados. Como estratégia de pesquisa foi adotado o estudo de caso, 
bastante comum em pesquisas qualitativas. Os dados foram coletados de três formas: entrevistas estruturadas on-line; observação não-
participante do ambiente virtual e documentos, que incluem o estudo de chats, fóruns, e e-mail no ambiente virtual. Percebe-se que os 
professores tutores gerenciam suas impressões, e a estratégia de GI mais comumente observada foi a insinuação, que ocorreu em momentos em 
que os professores tutores deram boas vindas aos alunos no início das disciplinas, quando os alunos participavam das atividades da mesma e no 
encerramento das disciplinas. Além disso, os próprios tutores afirmaram que sempre buscam ser agradáveis e educados com os alunos. Os 
comportamentos de insinuação buscam diminuir os resultados negativos possivelmente percebidos pela audiência, e aumentar os resultados 
positivos. Logo, se entende que essa estratégia pode propiciar o início de uma relação, já que a simpatia e o carisma foram critérios observados 
pelos alunos que podem aproximar a relação entre tutor e aluno. Além da estratégia de insinuação, se observou as estratégias de autopromoção 
e exemplificação. Na exemplificação, os atores, neste caso tutores, se mostravam pessoas confiáveis em relação a responder às dúvidas dos 
alunos na questão da matéria estudada e se mostravam generosos ao dedicarem tempo e energia para ajudar os alunos. Em relação à 
autopromoção, essa estratégia foi evidenciada quando os tutores se apresentaram no ambiente virtual, falando sobre suas respectivas 
experiências e habilidades, destacando suas próprias conquistas. Nas entrevistas os tutores afirmaram que falam de suas experiências ou de suas 
“cargas” de conhecimentos, e que isso também pode ser notado pelos alunos no próprio desenvolvimento da matéria, sem eles mesmos 
mencionarem. Em relação às estratégias de GI que não foram evidenciadas para os professores tutores, se tem a estratégia de suplicação e a 
intimidação. Para intimidação, é interessante apontar que os professores tutores responderam que no ambiente online, principalmente em pós-
graduação, a ameaça ou intimidação ao aluno não funciona. O que é feito é tentar motivar e acompanhar os alunos naquilo em que estão tendo 
problemas. Logo, os resultados demonstram que o gerenciamento de impressão dos tutores pode fortalecer a relação entre tutor-aluno.
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RESUMO
A incerteza dos investidores quanto aos resultados a serem obtidos em suas aplicações no mercado financeiro gera forte demanda por estudos 
sobre retorno acionário. Embora em alguns países a pesquisa nesse campo seja extensa, somente nos últimos anos o mercado acionário nacional 
começou a ser pesquisado. Uma das ramificações destes estudos é a relação entre variáveis macroeconômicas e mercado acionário. Os autores 
que estudam esta relação partem do pressuposto de que, uma vez que o valor presente das ações de uma empresa reflete a expectativa em 
relação ao seu fluxo de caixa futuro, qualquer variável que exerça influência sobre esse fluxo de caixa influenciará, indiretamente, os preços das 
ações. Diversos trabalhos tentaram mostrar associações confiáveis entre variáveis macroeconômicas e preço das ações. Um dos primeiros 
trabalhos que tratam da relação entre variáveis macroeconômicas e mercado acionário. O estudo evidenciou que a volatilidade do retorno das 
ações estava relacionada com as flutuações na economia. Posteriormente outros autores buscaram identificar o número adequado de fatores a 
serem usados no modelo e  ocuparam-se da determinação desses fatores. Desde então, diversos autores têm estudado a relação entre os dados 
macroeconômicos e o mercado de capitais, inclusive no Brasil. No presente artigo, pesquisou-se a relação entre a variação dos pontos do Índice 
Bovespa (IBOV) e a variação dos seguintes dados macroeconômicos observados: PIB Agropecuária, PIB Indústria, PIB Serviços, PIB Total, Índice de 
Preços Consumidor Amplo, Balança Comercial Exportação, Balança Comercial Importação, Taxa de Câmbio e Taxa de Juros. Os dados 
macroeconômicos foram coletados no sítio eletrônico do Banco Central; e pontos do Ibovespa do software economática. Todos os dados foram 
obtidos em periodicidade trimestral. Inicialmente, foi realizada análise descritiva da série com os cálculos da: média, mediana, desvio-padrão, 
máximo, mínimo, curtose e assimetria. O teste de normalidade Anderson-Darling foi utilizado para verificar se a série é normal. O teste de Phillips-
Perron foi empregado para verificar se a série é estacionária. Foi utilizado o modelo vetorial autorregressivo (VAR), que fornece meios que 
ajudam a entender as inter-relações entre as variáveis por meio de informações de causalidades, decomposição da variância dos resíduos e a 
função de impulso-resposta. Para determinar o número de defasagens a serem utilizadas na estimação do modelo VAR foi utilizada a técnica 
conhecida como “Critério de Informação” pelos métodos Akaike’s (AIC), Schwarz’s (SBIC) e Hannan-Quinn (HQIC). O teste de causalidade de 
Granger foi utilizado para testar a causalidade entre as variáveis, sendo a hipótese nula a ausência de causalidade entre as variáveis. 
Posteriormente, para uma melhor compreensão do modelo VAR, a função impulso-resposta verificou a resposta na variável dependente, devido 
ao choque em cada variável; e a decomposição da variância explicou a proporção do movimento na variável dependente devido ao choque nela 
mesma e em outras variáveis. Por fim, foi realizado teste de normalidade de Anderson-Darling nos resíduos e verificado por meio de correlograma 
se os resíduos são ruído branco. Os resultados encontrados mostram evidências que a variável variação do PIB Serviço foi significativa em prever a 
variação futura trimestral dos pontos do Ibovespa no 2º, 3º e 4º trimestres; em relação às variáveis variação Índice de Preços Consumidor Amplo, 
variação da Balança Comercial Exportação, variação da Balança Comercial Importação, variação da Taxa Selic, variação da Taxa de Câmbio e 
variação PIB Agropecuária não apresentaram resultados significantes; as variáveis variação do PIB Total e variação do PIB Industrial forneceram 
coeficientes significativos, porem, o teste de causalidade de Granger mostra evidências que as variáveis não causam a variação dos pontos do 
Ibovespa.
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RESUMO
O jogo digital abre um novo espaço de suporte tecnológico mediado pela experiência capaz de produzir determinada aprendizagem sobre 
conteúdos específicos, num processo motivador, lúdico, interativo e facilitador da prática pedagógica, aproximando os nascidos off-line e a 
chamada geração “Y”, que faz uso regular de dispositivos eletrônicos em seu cotidiano, situação que remete à necessidade de inovações 
metodológicas no processo de ensino-aprendizagem. Objetivou-se apresentar a experiência do Game Center da Universidade Estácio de Sá, 
enquanto alternativa de aprendizagem e suas contribuições à construção do conhecimento. Para tanto, recorreu-se ao levantamento bibliográfico 
da literatura pertinente a fim de identificar as contribuições do uso de games no desenvolvimento de competências e habilidades, essenciais à 
formação do pensamento científico no ensino superior, com ênfase no método hipotético-dedutivo, concomitante à verificação do aspecto 
didático e sua atuação pedagógica. Constatou-se que a inserção do jogo digital no cotidiano universitário substitui espaços tradicionais de 
aprendizagem, possibilitando diferentes formas de relação entre o ensino e a aprendizagem, pautada na interatividade e na dinamicidade. 
Traduzida pela modelagem, roteiro apresentado e som, de maneira a que às demandas pedagógicas e os interesses dos estudantes sejam 
alcançadas, equilibrando aspectos lúdicos de aprendizagem e interação social, numa argumentação do pensar lógico direcionado à solução dos 
problemas propostos no conteúdo de determinada disciplina. No campo das habilidades cognitivas, estas são constantemente estimuladas, 
especialmente quanto à noção de espaço, raciocínio, memória e percepção, bem como ocorre o favorecimento das competências em variados 
aspectos, pela capacidade de pensar objetos em três dimensões e solucionar problemas numa perspectiva hipotético-dedutiva. Acrescenta-se 
ainda, as características tecnológicas motivacionais do Game Center e as possibilidades de produção de material didático, oportunizando ao 
docente, transpor barreiras e quebrar paradigmas tradicionais e ainda, desenvolver a capacidade crítica, analítica e reflexiva em comunhão com o 
discente, num direcionamento construtivista. Ressalta-se também que a troca de ideias e de interação social e pedagógica, contribui para o 
crescimento intelectual e cultural do aluno, promovendo consequentemente a formação de um indivíduo consciente de suas contribuições no 
contexto acadêmico e na sociedade. Assim, conclui-se que o Game Center pelas narrativas, monólogos, diálogos e situações lógicas e 
argumentativas do jogo, produzidas em computação gráfica e direcionadas a conteúdos embasados de disciplinas curriculares, possibilita uma 
aprendizagem diferenciada, de forma prazerosa, interativa e motivacional, promovendo o acesso a uma nova dimensão da construção do 
conhecimento no âmbito educacional.
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RESUMO
O objetivo da pesquisa foi verificar como a gestão financeira poderia contribuir para o desenvolvimento de projetos, continuidade e 
sustentabilidade de uma organização sem fins lucrativos, chamada Movimento Encontrão, entidade religiosa, que abrange uma faculdade de 
teologia, uma editora e uma agência missionária, com atuação no Brasil e ainda no exterior. Procurou-se na literatura embasamento teórico que 
destacasse a importância da gestão para estas organizações, a relação da sustentabilidade econômico-financeira e quais os instrumentos de 
controles poderiam ser aplicados a ela. Este tipo de organização possui peculiaridades como: estruturas administrativas complexas, englobando 
voluntários, conselhos e comissões; são orientadas por valores, o que muitas vezes resulta em objetivos vagos; são administradas por pessoas que 
não possuem qualificação para esta tarefa; não tem como objetivo final o lucro e seus recursos são em sua maioria oriundos de doações e 
auxílios. Todas estas características fazem da gestão no terceiro setor um grande desafio. Não é simples, necessita de tempo e esforço e envolve a 
quebra de paradigmas e resistências em todos os níveis da organização. A partir do estudo de caso, da análise de documentos e da pesquisa 
bibliográfica pode-se concluir que a gestão financeira e suas ferramentas são uteis e aplicáveis a uma organização sem fins lucrativos. Essas 
ferramentas de gestão auxiliam no controle e levantamento de recursos, fazendo com que os mesmos sejam aplicados de forma correta, sem 
desperdícios; facilitam a prestação de contas demonstrando a seus doadores e parceiros onde está sendo investido o dinheiro a ela confiado; 
permitem o acesso a informações que contribuem para o planejamento de suas ações e dão suporte ao processo de tomada de decisão que 
envolve seus projetos.  Resultando ainda em credibilidade e confiabilidade por parte de seus financiadores, doadores e parceiros que acreditando 
na seriedade de seu trabalho continuam a contribuir e possibilitando que novos parceiros e doadores se agreguem a seus projetos.
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RESUMO
Uma das funções do órgão correcional do Detran do estado de Santa Catarina, a Corregedoria, é efetuar fiscalizações por todo o estado. As 
fiscalizações são verificações de rotina ou de denúncia, das atividades administrativas desempenhadas por pessoas jurídicas credenciadas no 
Detran, como Centro de Formação de Condutores, Despachantes, Fábrica de Placas Automotivas. Cada credenciado tem uma série de normas e 
deveres a cumprir, todas publicadas em portarias ou legislação. A Corregedoria é o órgão que efetua este trabalho de verificação no cumprimento 
destas obrigações, como: alvarás em dia, veículos em condição de trafegabilidade, pista de moto adequada, documentos em ordem. Falhas, 
dolosas ou culposas, podem ir de uma simples advertência por escrito até mesmo a cassação da credencial. A forma usual de trabalho consiste 
em estabelecer uma cidade destino, para realizar atividades fiscalizatórias, e retornar à capital Florianópolis. Nesta forma de trabalho, as únicas 
paradas feitas durante a viagem de carro, que pode chegar a 9 horas, são as paradas de abastecimento e de descanso. O objetivo deste artigo é 
demonstrar como a administração financeira pública pode reduzir custos operacionais de deslocamento de servidores públicos, aumentando a 
eficiência, com práticas de logística de materiais aplicadas à logística de pessoas, conjuntamente a um Sistema de Apoio à Decisão com 
embasamento em mapas digitais nestas fiscalizações. O trabalho em questão propõe que a rota entre a capital e a cidade destino seja mostrada 
num mapa digital, com o auxílio da tecnologia Google Earth. Nesta rota, ficam evidenciados, através de pinos (digitais), como os usados em 
murais, os lugares onde há necessidade de fiscalização. Então o número de amostras para a escolha de lugares a serem visitados se limita aqueles 
que estão ao longo da rota escolhida Para esta escolha prévia, não é necessário conhecimento geográfico do estado, uma vez que basta escolher 
os lugares visualmente na ou próximo da rota marcada no mapa. Após esta escolha prévia, as necessidades são avaliadas e os credenciados que 
serão fiscalizados são definidos. Constata-se um aumento na produtividade por meio da otimização do caminho a ser percorrido, com 
informações visuais, precisas e ao alcance imediato. Nesta nova metodologia, a cidade destino passa a ser parte de uma rota, não sendo 
necessário nem pernoitar nela. Aproveita-se a parada de fiscalização numa cidade ao longo da rota para o descanso necessário numa longa 
viagem e abastecimento. Como vão pelo menos dois servidores por veículo, torna-se mais rotineira a troca de motorista, reduzindo a fadiga por 
horas de direção sem o necessário descanso e, por conseqüência, tornando a direção mais segura.
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RESUMO
O interesse por novas ideias, a capacidade de empreendê-las e torná-las valor econômico tem sido objeto de preocupação de estudiosos e 
governantes. A inovação é uma ideia, prática ou objeto, que é percebido como novo por um indivíduo ou uma unidade de adoção. A novidade da 
ideia percebida pelo indivíduo determina sua reação a ele. Se uma ideia parece notícia para o indivíduo então é uma inovação. Novidade em uma 
inovação não precisa envolver apenas novos conhecimentos, necessitando atitude, persuasão e tomada de decisão. A Inovatividade reflete a 
tendência de uma empresa de participar e apoiar novas ideias, novidade, experimentação, e processos criativos que possam resultar em novos 
produtos, serviços ou processos tecnológicos. Inovatividade ou tendência a inovar é o grau em que um indivíduo adota uma inovação mais cedo 
que outro membro do seu sistema social. A inovatividade é uma função do tamanho da empresa, e um determinante muito importante da 
propensão das empresas para inovar. Assim, este estudo tem como objetivo determinar o impacto das políticas internas de inovação empresarial, 
existentes em empresas atuantes na região metropolitana de Fortaleza, no seu grau de inovatividade. Para tanto, descreve o perfil das empresas, 
avalia o grau de inovatividade e relata o grau de adoção dessas políticas a partir de uma pesquisa de campo com gestores, realizada por 
intermédio de uma survey aplicada em 255 empreendimentos diversificados. Acredita-se que as políticas internas influenciam no grau de 
inovatividade, ao tempo em que se considera que tais empresas não possuem políticas definidas ou não esclarecem suas políticas de inovação e 
dessa forma possuem baixo grau de inovatividade. A pesquisa é relevante na medida em que pode evidenciar a existência de empresas 
inovadoras, suas características e as perspectivas de que apresentem ou não tendência para inovar e contribui com a possibilidade de identificar 
as políticas e diretrizes de inovação de um conjunto de empresas no nordeste e, com isso, avaliar a articulação de políticas públicas passíveis de 
aplicação a tais empreendimentos. O estudo é exploratório, descritivo, quantitativo e transversal e faz uma survey junto a representantes de 255 
empresas diversificadas com base na abordagem schumpeteriana da inovação, nas diretrizes do Manual de Oslo, e nos fundamentos da 
inovatividade. Os dados foram verificados por análise fatorial e de regressão, para examinar a influência das políticas da empresa na 
inovatividade. O perfil predominante identificado contempla empresas privadas (76,5%) locais, em sua maioria sociedades por quota de 
responsabilidade (61,2%) no segmento de serviços (43,9%) e comércio (31,4%). A prevalência do porte de micro e pequenas empresas e nível de 
faturamento anual até US$ 3.5 milhões (56,8%). Os resultados mostram que as empresas adotam políticas de inovação num grau que varia de 
mediano a alto, com predominância do viés institucional na definição dessas políticas. Além disso, manifestam-se atuantes na adesão a novas 
ideias e novos negócios posicionando-se como aderentes à inovatividade, enfatizando os aspectos corporativos dos processos de trabalho, 
insumos e mudanças e em produto e mercado, com grau mediano a baixo. Os resultados mostram também que existe baixo grau de 
relacionamento entre as políticas para inovar e o grau de inovatividade verificado nas empresas, porém foi possível confirmar que existe impacto 
direto das políticas e do grau de definição dessas políticas para inovar com o grau de inovatividade. Assim, os achados sugerem fenômenos 
importantes que poderão ser esclarecidos em base ampliada e estudo probabilístico.
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RESUMO
O artigo busca analisar se os líderes autênticos estão associados a times mais potentes. O estudo foi realizado numa empresa de alta tecnologia 
no Brasil localizada na cidade de Petrópolis. A metodologia usada foi uma pesquisa de survey, realizada com emprego de questionário 
estruturado. O tratamento de dados foi realizado por meio de modelagem de equações estruturais (pesquisa quantitativa). O modelo hipotético 
testado exibiu resultados que aceitaram as hipóteses propostas, com indicação das variáveis observadas que exercem influência na potência do 

 lme. Dentre as variáveis que exerceram maior impacto sobre a potência do lme, cabe destacar a “capacidade de ouvir” .Apesar de ser um dos 
temas mais estudados pela academia na área de administração, não existe consenso sobre o processo de liderar, nem sobre as características 

  ideais de um líder. Desta forma, buscou-se idenlficar se a liderança autênlca exerce impacto na potência de um lme .A pesquisa foi realizada 
através de 373 pessoas, sendo que o perfil dos respondentes abrangeu engenheiros, técnicos e trabalhadores da produção. Foram quatro 
questionários com escala do formato Likert de cinco opções de resposta e cada um deles está relacionado aos construtos do modelo hipotético e 
às hipóteses levantadas. Os construtos são: liderança autêntica; virtuosidade do time; compromisso afetivo entre membros e potência do tim. 
  

As variáveis latentes liderança autêntica, virtuosidade do time, comprometimento afetivo do time e potência do time serão avaliados por meio de 
suas respectivas variáveis observadas. O modelo hipotético descreve, de maneira esquemática, as relações entre as variáveis latentes, refletindo 

 as hipóteses propostas neste projeto. A liderança autênlca é um construto que compreende as dimensões autoconsciência, perspeclva moral e 
ética, transparência nas relações e processamento balanceado. A hipótese proposta é de que a liderança autêntica exerça influência positiva 

   sobre virtuosidade do lme Após os dados tabulados, foram analisados por meio de modelagem de equações estruturas. Tendo em vista os 
resultados obtidos, as hipóteses propostas foram aceitas, muito embora o ajustamento global do modelo aplicado à realidade brasileira não exiba 
grau de excelência. Em outras palavras, o modelo hipotético é aceitável, não obstante os resultados recomendem estudos adicionais para sua 

 melhor calibragem. A variável observada que apresentou forte peso de regressão foi a caracteríslca percebida de que atos de preocupação e 
cuidados com outras pessoas são comuns entre os membros do time e influencia a maneira como o grupo se sente capaz de enfrentar desafios. 
 

A integridade do time também foi uma variável observada com robusta influência na potência do time. A integridade é um forte conceito na 
 cultura da empresa, podendo esse fator ter influência no peso de regressão obldo.Como fator mais importante encontra-se a variável 

observada relacionada com a capacidade de ouvir antes de tomar decisões. A percepção dos membros do time de que suas opiniões estão sendo 
levadas em consideração pelo líder aumentam a potência do time. É importante ressaltar que, dentre as variáveis observadas que compõem a 
potência do time, a certeza de que seus membros serão capazes de resolver quaisquer problemas que venham a se interpor em seu caminho 

 exerce forte influência no construto. Os resultados observados reforçam os conceitos encontrados na literatura, sugerindo que o impacto dos 
líderes sobre os empregados e os times são mediados por outras variáveis. Os líderes autênticos fomentam a virtuosidade, influenciando os times 
a desenvolverem um compromisso afetivo entre eles e, assim, tornando-os potentes. Os líderes devem permitir que os membros do time 
experimentem um senso de propósito positivo em seu trabalho, com consequência positiva no engajamento no trabalho e no desempenho.
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RESUMO
O mercado atual, complexo e fortemente competitivo, tem obrigado as empresas a buscar um diferencial em relação aos seus concorrentes. A 
logística tem sido uma das principais ferramentas neste processo acirrado entre as organizações, que, aplicada de forma eficaz traz vários 
benefícios, entre eles melhor controle das fases contidas na cadeia de abastecimento, maior lucratividade e aumento na satisfação do seu cliente 
final. A logística tem como foco principal a distribuição física, pois, resumidamente, consiste em levar o produto/serviço certo, no lugar adequado, 
no momento esperado e dentro das expectativas desejadas. O processo logístico não tem sido destaque somente nas empresas privadas, mas 
também em alguns setores de benefício público, como na distribuição de órgãos doados para transplante. É importante analisar a logística 
aplicada na distribuição de órgãos doados para transplante no estado do Espírito Santo, considerando que, o Sistema Nacional de Transplantes 
(SNT), órgão responsável pela administração dos transplantes de órgãos financiados pelo SUS, afirma que o Brasil possui um dos maiores 
programas públicos de transplante de órgãos do mundo, porém ainda carente de melhorias em seus controles e processos administrativos, 
incluindo neste quesito a logística do material. Sendo este um assunto de grande relevância para a sociedade, é importante conhecer a logística 
aplicada na captação e distribuição de órgãos doados para transplante. Assim, o objetivo do trabalho é conhecer a logística aplicada na 
distribuição de órgãos humanos para transplante no estado do Espírito Santo. O tema é de grande importância para a sociedade. É importante 
compreender o processo logístico aplicado na captação, movimentação e distribuição de órgãos humanos para transplantes, visando conhecer a 
administração deste processo. A pesquisa foi classificada de acordo com seus objetivos gerais como uma pesquisa exploratória e de acordo com 
os procedimentos técnicos utilizados foi classificada em dois momentos: o primeiro como sendo uma pesquisa bibliográfica e o segundo como 
sendo uma pesquisa de estudo de caso. A pesquisa foi realizada na Central de notificação, captação e distribuição de órgãos do estado do Espírito 
Santo – CNCDO/ES, onde se coordena as atividades de doação e transplante de órgãos e tecidos no âmbito estadual, desde a retirada dos órgãos 
até a indicação do receptor. As informações foram obtidas através de entrevistas semiestruturadas, aplicadas junto ao setor de supervisão do 
órgão governamental e outros colaboradores envolvidos no processo, procurando identificar os elos e características pontuais, bem como o 
gerenciamento da cadeia logística estudada. O método adotado foi a abordagem qualitativa, que não determina números, medidas ou dados, 
mas descreve, compreende e classifica o processo analisado. Conclui-se que o processo logístico passa por diversas fases: a CNCDO/ES recebe a 
notificação da morte encefálica e encaminha uma autorização para abordar a família do doador. É coletado o sangue do doador para analise 
clínica e é startado o transporte do órgão humano. Depois de concluídos os exames laboratoriais do doador, o mesmo é cadastrado no Sistema 
Interno de Gerenciamento – SIG para que seja rodado o ranking de acordo com o tipo de órgão para doação disponibilizado e a compatibilidade 
entre doador e receptor. Localizando o receptor, é informada a equipe médica que aceitando o órgão disponível é programado sua captação para 
entrega ao receptor. Não existem custos para a armazenagem e transporte dos órgãos. São transportados por veículos locados através de 
contratos de licitações, helicóptero da Policia Militar e todas as companhias aéreas que, quando solicitadas, fazem o transporte dos órgãos e das 
equipes de captação, livre de ônus, conforme determinam várias portarias publicadas pelo Ministério da Saúde.
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RESUMO
Dentre os modelos de análise dinâmica de capital de giro, um dos mais conhecidos é aquele elaborado por Michel Fleuriet . Esse modelo é 
relevante na gestão financeira das empresas, principalmente para fins de planejamento e controle.   O escopo do trabalho é evidenciar os 
resultados da análise de liquidez e risco da estrutura financeira de algumas empresas de capital aberto do setor elétrico brasileiro a partir da 
utilização do Modelo Fleuriet. Esse modelo consiste no estudo de três medidas: Necessidade de Capital de Giro (NCG), Capital de Giro (CDG) e 
Saldo de Tesouraria (T). Pretende-se, a) verificar se as empresas pesquisadas possuem Capital de Giro (CDG) o suficiente para financiar a 
Necessidade de Capital de Giro (NCG); b) classificar a situação de liquidez da empresa utilizando uma escala que vai de excelente a péssima.  Até o 
momento foi pesquisada a empresa CEMIG Distribuição S.A. Os balanços da empresa para o 4º trimestre de 2013 e 1º trimestre de 2014 foram 
coletados no site da BM&FBOVESPA e suas contas foram reclassificadas de acordo com o modelo dinâmico: ativo financeiro (errático), ativo 
operacional (cíclico) e ativo estratégico (permanente). As contas do passivo foram reclassificadas em passivo financeiro (errático), passivo 
operacional (cíclico) e passivo estratégico (permanente). Após a reclassificação, foram feitos os seguintes cálculos: CDG é igual ao Passivo 
Estratégico menos o Ativo Estratégico (CDG = PE – AE); NCG é igual ao ativo operacional menos o passivo operacional (NCG = AO – PO); saldo de 
tesouraria é igual ao ativo financeiro menos o passivo financeiro (T= AF – PF). Para que a situação de liquidez da empresa seja excelente, os 
valores do T e CDG devem ser positivos, e os valores da NCG devem ser negativos. De acordo com a literatura pesquisada, raramente as empresas 
apresentam este perfil. Para a empresa pesquisada, foram obtidos os seguintes resultados: a empresa apresenta CDG com valor negativo tanto 
para o quarto trimestre de 2013 quanto para o primeiro trimestre de 2014, demonstrando que os financiamentos de longo prazo não estão sendo 
são suficientes para financiar os investimentos de longo prazo. Porém, está havendo uma melhoria significativa de um trimestre para o outro. 
Para a segunda medida, a NCG, o valor está positivo, indicando que os recursos operacionais não são suficientes para o financiamento em capital 
de giro em ambos os trimestres. Para esta medida, não houve mudança significativa de um semestre para o outro. Para a última medida, o Saldo 
de Tesouraria (T), a empresa apresenta valor negativo para ambos os trimestres, indicando que não há sobra de caixa para a empresa. Para que 
fosse classificada como excelente, o saldo de tesouraria (T) e o capital de giro (CDG) deveriam ter apresentado valores positivos, enquanto a 
necessidade de capital de giro (NCG) deveria ter apresentado valor negativo.  Como a empresa apresentou valores negativos para T e para CDG e 
valor positivo para NCG, a situação de liquidez da empresa enquadra-se no perfil de situação péssima. Como os valores da medida CDG estão 
demonstrando ampla recuperação, é possível que a empresa passe para o perfil insatisfatório, demonstrando que sua situação de liquidez está 
evoluindo para melhor. O passo seguinte da empresa seria alcançar valores positivos para saldo de tesouraria, configurando um perfil sólido.
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RESUMO
As práticas de Gestão desenvolvidas pelo Centro Universitário Estácio Radial de São Paulo, especificamente do campus Santo Amaro, tem como 
princípio o desenvolvimento e a qualidade no ensino superior. Entre as propostas que norteiam a prática de gestão, considera-se o 
aprimoramento do desempenho de atividades acadêmicas e administrativas por meio do diálogo entre a gestão e os diferentes segmentos e 
ações de investimento ao ingresso/acesso do aluno na IES, articulado com o desafio de manter a sua permanência. O objetivo do estudo foi 
conhecer a qualidade dos serviços educacionais e administrativos oferecidos no campus Santo Amaro, junto aos alunos, por meio da identificação 
dos resultados de satisfação e de insatisfação. Como procedimento metodológico foram escolhidos 186 alunos ingressantes no primeiro semestre 
do curso em 2014, nos cursos de Engenharia de Produção, Civil e Elétrica, Tecnologia da Informação e Recursos Humanos. Aplicou-se um 
questionário elaborado pela gestão do campus, composto por questões fechadas, com a intenção de conduzir o processo de investigação dos 
principais assuntos abordados que trouxessem respostas, de acordo com uma sequência lógica pré-estabelecida, sobre a comunicação interna, a 
infraestrutura física e atendimento ao aluno. O critério para obtenção das fragilidades as questões avaliadas com os menores índices de abaixo de 
50% As potencialidades são representadas pelas questões avaliadas com os maiores índices de, igual ou acima de 50%. Os resultados 
identificaram os seguintes indicadores de satisfação: 1. Apoio ao aluno: Direção da IES 81,7%, Sala de Matrícula 81,5%, Sala dos professores 
80,4%, Coordenadores de Curso 72,8%; Secretaria de atendimento 72,2%. 2. Atendimento ao Aluno: o atendente foi educado e atencioso, 
quando solicitado 74%; O problema apresentado foi resolvido 69,2%; bom atendimento na sala dos professores 75,4%. 3.Infraestrutura: 
Quantidade de equipamentos á disposição 82,5%, Qualidade dos equipamentos 83%; Avaliação da atualização dos equipamentos 85,3%; 
Ambiente físico do prédio 90,6%; Limpeza em Geral 91,3%.3.a Material Didático: Os alunos retiraram o material didático 94%; Bom serviço de 
entrega do material didático 84%.3.b Equipamentos disponíveis: 64,4% utilizam os computadores no laboratório 64,4%. Os resultados 
identificaram os seguintes indicadores de insatisfação: 1. Comunicação Interna: a comunicação interna da é limitada 51%, valorização da 
comunicação na aula 29%, relevância dos murais 18%, necessidade de esclarecimentos sobre a webaula 55,7%. 2. Atendimento telefônico: ligação 
foi atendida antes de 03 toques 27,3%, ligação somente é atendida depois de 3 toques ou mais 72,7%. 3. Infraestrutura: alunos não utilizam os 
laboratórios de engenharia, química ou física 86,9%. Outros dados interessantes de serem apresentados são: 1. Coordenação do Curso: conhece o 
coordenador dos seus respectivos cursos 53,3%, agendaram encontros com a coordenação 20,9%; estiveram presenciaram visitas da 
coordenação na sala de aula 40,4%. Com relação ao Curso Tecnologia da Informação, 100% dos alunos afirmam conhecer o coordenador e 98% 
presenciaram visita em sala de aula. Os alunos conhecem o FIES 74,3%, no entanto apenas 35,6% pretendem fazer o FIES.  Os dados da pesquisa 
demonstram os índices de satisfação predominaram em relação aos de insatisfação. Consideramos também que os resultados da pesquisa 
incentivam a construção de novas práticas de gestão, de acompanhamento, de elaboração de políticas de investimentos, e na (re)organização do 
orçamento como as já realizadas por essa IES como: ampliação da sala de matrícula, sistema de chamada por telefone sequencial procurando 
ramais até atendimento de colaborador presente, alteração da frequência de limpeza nos banheiros, informações disponíveis em sala de aula, 
atuação do NAP no nivelamento, solicitação aos coordenadores para visitas mais frequentes às salas de aulas, treinamento de FIES para todo 
pessoal de atendimento aos alunos.
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RESUMO
Resumo: O presente trabalho teve por objetivo identificar algumas das regras constitutivas do campo afetivo/relacional que se delineia a partir 
das relações entre as famílias e a escola de crianças com problemas na alfabetização. Promovemos a escuta de pais de três crianças enfrentando 
dificuldades de letramento, através de entrevistas semi-estruturadas realizadas na escola e nas casas das famílias e analisamos falas da 
coordenação, bem como o relatório de pesquisa do Grupo de Oralidade e Escrita, que investiga a influência dos jogos orais no desenvolvimento 
da escrita e elabora intervenções e estratégias de trabalho direcionadas para o Ensino Fundamental I. A metodologia de trabalho proposta foi uma
 pesquisa qualitativa exploratória, utilizando a psicanálise descrita na Teoria dos Campos de Fábio Herrmann como ferramental 
teórico-metodológico para a análise do material de pesquisa. A escuta transversal dos diversos discursos inseridos na comunidade escolar 
apontou para a percepção de temas recorrentes que dizem da constituição desse campo específico: ausência/distância, renitência e resistência se
 configuram como regras de complementariedade às relações escolares, com suas consequências premeditadas e oposições bem definidas, como
 o estabelecimento da causa: dificuldade de aprendizado, sendo consequência do pouco envolvimento dos pais com a rotina escolar. As análises 
apontam para um impasse: a intervenção nas dificuldades singulares gera movimento e promove alfabelzação, entretanto a dinâmica 
institucional se fixa numa lógica moralizante, em que a indisciplina e a distância dos pais são as chaves principais para a compreensão das 
dificuldades de aprendizagem, engessando a compreensão e intervenção da escola a partir de uma queixa, em detrimento do sintoma singular de
 cada criança. Tal conclusão nos sugere a necessidade de construção de um modelo específico de intervenção, e de um viés específico de atuação 
do profissional psicanalista dentro da escola, calcada na escuta e na elucidação dessa dinâmica emocional que moldura e determina as relações.
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RESUMO
Este trabalho apresenta uma avaliação do Setor de Transportes no Brasil. Parte do princípio que o Setor de Transportes pode ser considerado 
como estratégico para a competitividade das nações e das empresas no âmbito nacional e internacional. Neste contexto, ganha importância o 
planejamento para que o setor possa responder de forma efetiva às expectativas dos outros setores tanto o social quanto o econômico no país. A 
partir daí, a informação deve ter o reconhecimento como fundamental para a realização do planejamento, principalmente, o estratégico, sua 
implantação e da avaliação das ações adotadas. A situação atual, no Brasil, indica que há dificuldades de obtenção e uso de informações 
dificultando os planejadores de transportes quanto a criação de conhecimento para a realização do planejamento estratégico, bem como na 
formulação de políticas públicas para setor de transportes no Brasil. O compartilhamento da informação permite o planejamento de forma mais 
consistente, contribuindo, desta forma, para o crescimento do Setor de Transportes e sua maior colaboração com os demais setores da 
economia. Esta  pesquisa tem por objetivo conhecer o Setor de Transportes no Brasil em relação à informação visando identificar os principais 
pontos de entrave relacionados com a obtenção e uso da informação no desenvolvimento do Planejamento Estratégico do Setor e na formulação 
de Políticas Públicas de Transportes no Brasil. É uma pesquisa exploratória pois visa trazer um conhecimento maior do problema e, também, 
descritiva, pois pretende expor o cenário atual do setor de transportes no Brasil com relação à informação. A pesquisa de campo procurará 
validar, contrapor ou, até mesmo, encontrar novas características associadas com transportes e informação de forma a complementar e 
enriquecer os resultados apresentados na pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa de campo foi realizada com a aplicação de questionário 
para os gestores do Setor de Transportes nos três níveis de Governo Federal, Estadual e Municipal. Pela dificuldade de se estabelecer critérios 
estatísticos de seleção da amostra pela alta abrangência e dispersão do universo, optou-se por uma amostragem não probabilística intensional. 
Assim foram enviados 50 (cinquenta) questionários a Pesquisadores e Especialistas em Transportes pertencentes a Instituições de Ensino que 
mantenham cursos de pós-graduação stricto sensu em Engenharia de Transportes. Para o instrumento de coleta de dados, optou-se por um 
questionário composto com 10 (dez) com perguntas fechadas (assertivas) utilizando a escala de Likert variando de concordo totalmente a 
discordo totalmente. Os resultados evidenciam as deficiências dos transportes no Brasil em nível nacional, regional e urbano: as estradas estão 
mal conservadas, a malha ferroviária insuficiente, os portos operando no limite da capacidade e as hidrovias mal aproveitadas. O sistema de 
transportes no Brasil opera com baixa produtividade e pouca integração: aeroportos, portos, estradas, ferrovias e hidrovias deveriam ser vistos 
como um sistema integrado, contudo não o são e isso é devido aos investimentos  insuficientes em transportes no Brasil, e ao  planejamento que 
não é condizente com a importância do Setor. Acrescente-se um outro aspecto importante a ser considerado: a inexistência de um órgão 
encarregado pelo setor como um todo, fazendo com que os modais sejam analisados integradamente e, principalmente, a estratégia adotada 
pelo Brasil demonstra ser equivocada, no que se refere ao setor de transportes. A prioridade dada ao transporte rodoviário acarretou distorções 
sentidas atualmente. A opção rodoviária, considerando também o nível urbano, se mostrou presente ao privilegiar o transporte particular em 
detrimento do coletivo, no transporte de passageiros. O transporte de carga possui limitações que crescem de importância em um país de 
dimensão continental. Ficou demonstrado pela pesquisa que esses aspectos evidenciam a fragilidade atual do setor de transportes e a 
necessidade cada vez maior do planejamento, da organização e da informação andarem lado a lado na busca da reconstrução do setor. 
Concluindo, através da análise do quadro do Setor de Transportes em relação à contribuição da informação no planejamento estratégico e 
formulação de políticas públicas constatou-se a reduzida utilização da informação no Setor e confirmaram-se as principais causas para que essa 
situação ocorra.
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RESUMO
Ao longo da história as empresas estão percebendo uma necessidade cada vez maior de investimentos no marketing de relacionamento com foco 
em ações que buscam entender o comportamento do público alvo e identificar os fatores que levam a sua satisfação. Marketing de 
relacionamento significa construir e sustentar a infraestrutura dos relacionamentos de clientes. É a integração dos clientes com a empresa, desde 
o projeto, desenvolvimento de processos industriais e de vendas. De maneira geral, consiste em uma estratégia de negócios que visa construir 
pró-ativamente relacionamentos duradouros entre a organização e seus clientes, contribuindo para o aumento do desempenho desta e para 
resultados sustentáveis. Com a chegada da Internet 2.0 o marketing de relacionamento ampliou seu formato digital e deixou de ser apenas um 
meio de ligação entre a empresa e o cliente, agora com mídias sociais como Facebook, Youtube, Twitter e Linkedin, o cliente tem oportunidade 
maior de expressar sua opinião e influência e com consciência disso, as empresas por sua vez estão reprogramando sua forma de lidar com esse 
novo consumidor de forma a atendê-lo da melhor forma e com menor valor. Além de inserir sua marca no dia-a-dia do consumidor, com o auxílio 
das mídias sociais é possível em tempo real informá-los desde o lançamento de produtos, até promoções e ofertas. É o seu público alvo a alguns 
cliques de distância, e o melhor de tudo, a um custo bem menor que as mídias tradicionais. A web além de trazer novas possibilidades para as 
corporações também está colaborando para a formação de clientes mais exigentes e com maior poder de decisão através da opinião.  As 
empresas devem se apresentar nas mídias sociais a partir de planejamento prévio para relacionamento com esse novo consumidor para que não 
acarretem sérios problemas para seu desempenho futuro. Dessa forma este artigo se propõe a estudar a importância estratégica no uso de mídias 
sociais para o desenvolvimento do marketing de relacionamento e como essa ferramenta deve ser utilizada pelas organizações para este fim. 
Assim, buscamos para esta pesquisa conceituar a evolução do marketing de relacionamento, caracterizar as principais ferramentas em mídias 
sociais e identificar qual é a principal estratégia no uso das mídias sociais da atualidade, verificando como são utilizadas pelas organizações. Essa 
pesquisa é classificada como exploratória pois este método contempla um estudo de caso de uma empresa localizada na cidade de Vitória, 
Espírito Santo. Os dados foram coletados através da realização de uma entrevista semiestruturada com a analista de marketing da organização 
pesquisada, utilizando-se de um roteiro parcialmente elaborado com a intenção de orientar a conversa. Para registro da entrevista foi empregado 
equipamento de áudio, onde posteriormente os dados coletados foram transcritos e avaliados. Com objetivo de buscar mais dados enriquecendo 
a pesquisa, foi realizada uma análise de conteúdo nas mídias sociais utilizadas pela organização. Enfim, foi observado que a organização sempre 
busca o emprego das mídias sociais a fim de aperfeiçoar o desempenho trazendo para o cliente soluções e ações a melhorar o relacionamento 
com o público. Foi observado também um bom desempenho realizado pela instituição na manutenção das ferramentas disponíveis nas redes, 
porém a empresa deixa de ampliar seu crescimento na rede por ser subordinada a sede nacional não realizando ações no que diz respeito a 
investimentos em anúncios com custo, o que elevaria muito a visualização e interação do público. As empresas devem sempre buscar formas de 
aperfeiçoar suas ações de relacionamento com os seus clientes. É importante que novas pesquisas venham ampliar conteúdo a respeito do 
estudo apresentado em especial por ser um conteúdo em constante atualização.
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RESUMO
As empresas modernas e atualizadas sabem que a harmonia e um bom clima são de fundamental importância para um bom desenvolvimento 
empresarial. Isso é importante também para os funcionários na busca de seus resultados positivos e nas melhorias continuas. Com as frequentes 
mudanças nas organizações, cada vez mais é necessário capacitar os recursos humanos para executar melhor suas tarefas. É preciso saber lidar 
com cada funcionário, pois são eles que buscam melhores resultados para a organização. Assim, um bom clima organizacional é fundamental para 
saber quais são as expectativas que cada funcionário almeja dentro da empresa, o que o motiva e o que é valorizado por cada um deles. O clima 
organizacional envolve a todos desde os funcionários e suas motivações, as necessidades organizacionais e as perspectivas a serem alcançadas. A 
empresa objeto de estudo tem reduzido seu quadro de funcionário nos últimos meses, acarretando uma sobrecarga de trabalho para a equipe 
lotada do departamento de recursos humanos. Sendo necessária uma análise da avaliação da percepção do clima de organizacional dos 
funcionários para buscar melhorias. O objetivo do trabalho foi conhecer qual a percepção dos funcionários de Recursos Humanos de uma 
empresa sobre clima organizacional. A empresa é de médio porte e oferece serviço marítimo nos portos do estado do Espírito Santo. A pesquisa 
foi classificada de acordo com seus objetivos gerais como uma pesquisa exploratória e de acordo com os procedimentos técnicos utilizados foi 
classificada em dois momentos: o primeiro como sendo uma pesquisa bibliográfica e o segundo como sendo uma pesquisa de estudo de caso. Foi 
aplicado um questionário do tipo survey, enviando por email para todos os 11 funcionários atuantes no departamento de recursos humanos da 
empresa objeto de estudo com 08 questões  elaboradas através da pesquisa bibliográfica sobre o tema clima organizacional. Cada 
questionamento foi apresentado através de frases afirmativas e para cada opção de respostas baseada em uma escala de Likert de 1 a 5 
classificada se estão discordando totalmente até concordando totalmente a afirmação da frase. Após coletados os dados, chegou-se a conclusão 
que os funcionários percebem que a qualidade no ambiente de trabalho influencia no comportamento deles, cada funcionário tem sua motivação 
de acordo com seu interesse na empresa e um bom clima organizacional acontece quando ocorre a satisfação do funcionário atendendo suas 
expectativas.
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RESUMO
Esta pesquisa constitui-se como parte integrante das atividades de iniciação científica, desenvolvida por alunos do Curso de Administração de 
Empresas da Estácio Recife – FIR. Esta pesquisa teve por objetivo investigar o nível de satisfação dos clientes de uma empresa que trabalha com 
industrialização de esquadrias de ferro e alumínio (portões, portas, janelas, coberta etc.), em relação ao atendimento do cliente, a qualidade do 
produto comercializado e aos prazos de entrega. A empresa na qual a pesquisa foi desenvolvida constitui-se como uma organização familiar, 
fundada no início da década de 80. Esta tem como principal atividade a fabricação e comercialização de esquadrias de ferro e alumínio. 
Atualmente a empresa também desenvolve a atividade de coloração do alumínio. O referido empreendimento localiza-se no município do Recife, 
no estado de Pernambuco. A pesquisa de mercado agrega importante valor aos negócios e à sociedade. Pois, através dela é possível reduzir 
custos ao limitar riscos de desenvolvimento de produtos que os consumidores não desejam comprar. Ou ainda, economizar matéria-prima e 
reduzir agressões ao meio ambiente. Além de fornecer informações relevantes, precisas, confiáveis, válidas e atuais para as organizações, as quais 
subsidiam o processo de tomada de decisão. As decisões mais judiciosas não são baseadas no instinto, na intuição ou no puro julgamento, mas 
em informações criteriosas, as quais podem ser fornecidas pelas pesquisas de mercado. Nos últimos anos, as informações coletadas do mercado, 
quando conseguidas em tempo oportuno, têm se tornado uma importante ferramenta para as organizações. Sendo assim, o desenvolvimento 
desta pesquisa em relação à satisfação dos clientes vinculados ao atendimento em loja, a qualidade do produto e a entrega do mesmo podem 
gerar dados importantes para alavancar os negócios. A investigação foi desenvolvida em duas etapas. Neste resumo são apresentados resultado 
da primeira etapa da pesquisa. Inicialmente foi realizada uma visita à empresa pelos alunos que compõem o grupo de iniciação científica para 
identificar pontos importantes ao atendimento destinados aos clientes. Em seguida foi elaborado, a partir das observações em loco, um 
questionário com dez perguntas relacionadas a variáveis quantitativas categóricas e uma questão aberta, na qual o entrevistado deveria 
descrever livremente sugestões ou reclamações. Este questionário inicial (primeira parte da pesquisa) foi utilizado como um levantamento 
preliminar da investigação, o qual objetivou identificar problemas na elaboração das perguntas e na sua aplicação. Esta etapa da pesquisa foi 
desenvolvida com uma amostra dos clientes. A segunda etapa consiste em melhorias dos instrumentos de coleta de dados e aplicação do mesmo 
com todos os clientes da empresa. As dez primeiras perguntas do questionário foram categorizadas em “Muito Bom”, “Bom”, “Razoável” e 
“Ruim”.  Os resultados parciais da pesquisa apontam que a totalidade dos entrevistados indicou “Bom” para a questão da educação e cordialidade 
nas consultas de vendas. Em relação a receptividade, as solicitações, reclamações ou sugestões 50% respondeu “Razoável” ou “Ruim”. Também 
50% dos investigados julgaram “Razoável” o processo de entrega do produto conforme o solicitado pelo cliente. Diante dos resultados 
apresentados conclui-se que há indícios de problemas na comunicação entre clientes e empresa e que existe dificuldades no processo de 
separação e entrega dos produtos. Este trabalho de pesquisa não se esgota nesses resultados. A pesquisa continua com uma ferramenta mais 
elaborada de coleta dos dados e com uma amostra maior. Sugere-se para pesquisa futuras a investigação de um mecanismo que melhore e 
aperfeiçoe o processo de separação e entrega do produto.
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RESUMO
O presente trabalho trata de questões relacionadas com a gestão dos recursos financeiros familiares de alguns casais recém-formados, católicos, 
das cidades satélites de Ceilândia e Taguatinga – DF. O mesmo é composto de uma pesquisa quantitativa e qualitativa realizada em algumas 
paróquias das cidades acima citadas. Para realização da pesquisa foi utilizado como instrumento, um questionário, composto de questões 
objetivas que foi aplicado aos casais ora denominados simplesmente de respondentes. O questionário tratou de diversas variáveis financeiras, no 
intuito de extrair a percepção quanto à importância do planejamento financeiro para construção de suas vidas. Ao término da pesquisa foi 
possível perceber que os casais participantes do estudo estão mais preocupados e atentos com a gestão dos recursos da família, muito embora 

  essa preocupação só ocorra com maior intensidade após a realização do casamento. A grande questão que se insere dentro desse contexto é 
que as famílias impulsionadas por esse novo momento de crescimento econômico e pela falta de cultura existente em nossa sociedade, de 
planejar e manter um orçamento familiar que lhes garanta uma vida financeira saudável, começaram a gastar mais do que o que ganham, o que 

  juslfica o endividamento das famílias como algo cada vez mais comum em nosso país. Dessa forma, o estudo tem como objelvo principal 
identificar na percepção dos recém-casados o impacto do planejamento financeiro familiar como ferramenta para o alcance da independência 
financeira. Assim sendo, quanto ao objetivo específico, a pesquisa desenvolvida foi de natureza exploratória e descritiva. Foi utilizado como 
universo de pesquisa por questões de acessibilidade a Comunidade Ágape de Casais pertencente à Paróquia da Ressurreição em Ceilândia Norte, 
com 77 casais, a Paróquia Nossa Senhora do Perpetuo Socorro de Ceilândia Sul com 59 casais, a Paróquia Cristo Redentor de Taguatinga Norte 
com 140 casais e a Paróquia São Vicente de Paulo de Taguatinga Sul com 22 casais. No que concerne à coleta dos dados, o instrumento utilizado 
foi um questionário composto por quinze questões fechadas, estruturadas de forma a abordar todas as variáveis consideradas de relevância para 
o estudo do planejamento financeiro entre os recém-casados. Sobre os resultados é possível estabelecer uma relação entre o planejamento 
financeiro familiar com o que é concebido por uma organização, as duas situações exigem um comportamento disciplinar voltado para o controle, 
para o corte de gastos excessivos e para o direcionamento de ações que permitam o alcance das metas estabelecidas no planejamento inicial. 
Contudo, não dá para esquecer que existe o desafio de levar essa temática a uma quantidade cada vez maior de pessoas e, os seus conceitos 
precisam ser trabalhados desde os primeiros anos escolares, uma vez que a gestão financeira extrapola os limites familiares.  Na verdade ela surge 
como uma grande oportunidade para entrada no mercado de trabalho e, por fim, os recém-formados casais não podem esquecer que em uma 
economia globalizada não há espaço para o desconhecimento de um tema tão relevante como este.
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RESUMO
A crescente desigualdade social faz com que as políticas públicas estejam cada vez mais presentes no contexto socioeconômico do Brasil – como 
forma de amenizar as tensões entre as classes sociais que estão no controle do governo e as que estão subordinadas – as quais precisam ser 
repensadas nas concepções e execuções, uma vez que há evidências que exigem um repensar, entre elas a ampliação do acesso do brasileiro ao 

 ensino superior na graduação e pós-graduação.Na graduação, sem se adentrar em detalhes de qualidade, a educação de ensino superior no 
Brasil, através de políticas públicas sociais, passa por transformações significativas, pelo menos no que se refere ao acesso para os menos 
favorecidos por intermédio de programas como: o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES), Programa Universidade para 
Todos (PROUNI) e a Lei de cotas. Todavia, releva notar que, ainda para o nível de pós-graduação stricto sensu, a região Norte continua carente 

 dessa oferta. Outra evidência importante é a consolidação da democracia no Brasil, isto é, o fortalecimento da representalvidade e dislnção 
dos três poderes (Executivo, Legislativo e Judiciário) que configuram o Estado Democrático de Direito no país e até recentemente era totalmente 
concentrado no Executivo. Estas evidências, associadas à exigência de uma economia globalizada – que requer um aumento de conhecimento e 
de poder aquisitivo por parte do consumidor – abre espaço para estudos no sentido de se repensar as concepções e execuções de políticas 
públicas no Brasil, para que as mesmas reflitam as reivindicações das classes sociais que historicamente foram menos favorecidas e deixem de ser 

 mecanismos para a conlnuidade do patrimonialismo, que também é histórico no Brasil.Para tanto, o presente estudo tem como objelvo fazer 
uma discussão bibliográfica relacionada à concepção e à elaboração de políticas públicas, considerando a participação e influência do Estado 
brasileiro no contexto socioeconômico do Brasil, tendo como bibliografia central Boneti (2011), e as abordagens de autores como, por exemplo, 
Bruel (2010), Berté (2009), DaMatta (1987), pelas grandes contribuições que podem dar quando se pensa em políticas públicas, visto que, as 

 mesmas sempre levam em consideração o homem e seu contexto histórico socioeconômico. No primeiro momento, par alngir o objelvo do 
trabalho, abordou-se, a saber, relações entre Estado e sociedade, conceitos de políticas públicas, concepção do ensino como um direito público, 
pela relevância da mesma no tema, e da participação dos setores público e privado na constituição das políticas públicas. É a partir deste cenário 
que se percebem as contribuições hoje de literaturas e de centros de estudos voltados para políticas públicas, a fim de entendê-las e debater a 

 viabilidade da concepção, elaboração e execução das mesmas, levando-se em consideração as realidades em que as mesmas serão executadas. 
Assim, ampliar o acesso à educação, através de políticas públicas sociais, garantindo maior participação de segmentos esquecidos da sociedade, 
em que setor privado, sendo o maior beneficiado no Sistema Capitalista, seja também responsável por essas políticas, pode reverter a concepção 
de políticas públicas como um favor do Estado para o povo no intuito de concretizar os direitos privados, públicos e difusos (direitos ambientais), 
previstos na Constituição Federal do Brasil.
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RESUMO
Nos dias atuais, exige-se dos funcionários eficiência e alta produtividade em tempo reduzido, porém, em condições inadequadas de trabalho, com 
problemas de ambiente e equipamentos. Tais condições acabam levando a insatisfações, cansaços excessivos, queda de produtividade, 
problemas de saúde e acidentes de trabalho. O ramo da construção civil abriga uma realidade dura no que diz respeito às condições de trabalho: 
baixa escolaridade, baixos salários, realização de horas extras com frequência, realização de movimentos repetitivos sem pausa, atividades que 
exigem força física, liderando ainda taxas de acidentes de trabalhos fatais, não fatais e anos de vida perdidos. A qualidade de vida no trabalho tem 
despertado o interesse de pesquisadores de diferentes épocas e áreas de conhecimento, pois se refere à preocupação com o bem-estar geral e a 
saúde dos trabalhadores no desempenho de suas tarefas. Estes estudiosos acreditam que a QVT tem a capacidade de acionar nos indivíduos 
valores e atitudes na direção dos interesses da empresa, gerando satisfação e consequentemente influenciando no aumento da produtividade. 
Este trabalho de pesquisa teve como objetivo identificar os fatores condicionantes da qualidade de vida no trabalho que interferem na 
produtividade do trabalhador da construção civil. Quanto aos objetivos trata-se de uma pesquisa descritiva cujo delineamento foi a pesquisa 
bibliográfica seguida do estudo de caso. Os sujeitos que participaram dessa pesquisa foram gestores da área de produção da construção civil 
como também os operários, utilizando-se como instrumentos de coleta a entrevista do tipo semi-estruturada e questionário com questões 
fechadas aplicados a uma amostra de operários em uma abordagem quantitativa. Constatou-se que a empresa oferece um programa de 
qualidade de vida no trabalho, reconhecendo a importância de cada colaborador no funcionamento da empresa, oferece uma estrutura de 
trabalho que visa atender às suas necessidades, promover  e contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos funcionários e seus familiares, 
atuando nas áreas de saúde, educação, moradia e  apoio psicossocial, o que torna a empresa um case de sucesso. Para a empresa a adoção 
desses programas trouxe melhorias na qualidade dos serviços realizados e na produtividade dos operários. Conclui-se que quando a organização 
tem a preocupação em promover a qualidade de vida de seus funcionários, oferecendo boas condições de trabalho, treinamentos adequados, 
oportunidade de crescimento, tendo líderes que se comunicam de forma adequada com seus liderados, isso contribui para uma maior satisfação 
dos trabalhadores, interferindo diretamente na produtividade da organização.
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RESUMO
O leite é considerado o alimento mais perfeito da natureza. Apresenta uma composição rica em proteínas, vitaminas, gorduras, carboidratos e 
sais minerais (principalmente cálcio) sendo fonte essencial à saúde. Os produtores especializados investem em tecnologia e diferenciam seu 
produto, recebendo mais pelo volume produzido e pela qualidade alcançada. O equipamento de ordenha traz ao produtor eficiência produtiva, 
reduzindo consideravelmente os custos de produção. Além disso, a ordenha é mais eficiente, pois o equipamento mecânico extrai todo o leite do 
animal, de maneira uniforme, em todo o rebanho, todos os dias do ano, aumentando a produtividade por animal. Nesses últimos anos, a pecuária 
do leite do Brasil tem sofrido grandes transformações. Isso se deve à crescente competição, que leva à necessidade de redução de custos e 
aumento de produção com qualidade, o que está obrigando os produtores a buscarem tecnologias para livrarem seus rebanhos da mastite e o 
leite de contaminações bacterianas. O leite pode ser um veículo de transmissão de microrganismos causadores de várias doenças aos seres 
humanos. As doenças provocadas por microrganismos que se multiplicam no leite e que são responsáveis por intoxicações e infecções 
alimentares podem ser evitadas, desde que sejam seguidas boas práticas de higiene durante a ordenha e no ambiente da ordenha. O controle dos 
produtos ainda na linha de produção é fundamental para que a indústria produza alimentos de boa qualidade. Ao mesmo tempo, a condição 
higiênico-sanitária da obtenção do leite pode possibilitar retorno financeiro ao produtor pela qualidade com que é fornecido. Uma característica 
notória da produção leiteira no Brasil e que se repete para o Estado de Minas Gerais diz respeito à heterogeneidade entre os produtores. É 
possível identificar numa mesma microrregião produtores especializados e pequenos produtores sazonais que fazem da atividade leiteira uma 
atividade complementar à agricultura ou pecuária de corte. São exatamente os produtores especializados que têm contribuído para melhora 
significativa da produtividade em praticamente todas as microrregiões mineiras, através da adoção de técnicas e métodos modernos como 
silagem, ordenha mecânica, resfriamento, e melhoria genética do rebanho. O pecuarista aumenta sua margem de lucro à medida que consegue 
incrementar o volume de produção, pois obtém redução dos elevados custos fixos. Com esta pesquisa, pretende-se identificar os benefícios da 
implantação da ordenha mecânica em uma fazenda situada na cidade de Santa Bárbara/MG e medir os desempenhos financeiros após a 
introdução. Os dados necessários para a operacionalização do estudo foram coletados para o período de 2005 a 20013 e foram obtidos junto ao 
Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira da Região de Santa Bárbara e através de entrevista com o proprietário da fazenda. De acordo 
com o proprietário, em entre 2005 a 2010 a fazenda possuía 4 funcionários para a execução da ordenha manual gastando 4 horas por dia, com 
um gado leiteiro de 25 animais, tendo por média diária 200 litros de leite. Em 2010 foi introduzida a mecanização da ordenha, com aumento de 
10 animais retirando 500 litros de leite, gastando o mesmo tempo para a execução. Já em 2013 com a inclusão da silagem na alimentação, houve 
um aumento de mais dez animais com melhor qualidade genética e produção por animal. Neste ano, a fazenda passou ordenhar 1100 litros 
diários de leite com apenas dois funcionários. Os resultados obtidos mostram a necessidade de mudanças na ordenha, de manual para mecânica. 
O investimento nessa tecnologia trouxe ao produtor vários benefícios, obtendo a melhoria dos resultados econômicos. Entre eles a redução de 
mão de obra. Com a ordenha mecânica é possível elevar o nível da higienização na hora de ordenhar, melhorando consequentemente a qualidade 
do leite. Diminui o tempo de trabalho e colabora para o aumento da produtividade, reduzindo os custos e aumentando a margem de lucro.
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RESUMO
O café é uma commodity produzida por um grande número de produtores, em sua maioria pequenos produtores, nos países em desenvolvimento 
nas regiões tropicais e subtropicais. Em um mercado tão competitivo, alguns produtores brasileiros resolveram investir em suas lavouras para 
obter um café com maior qualidade e de padrão especial. Para atender a essa necessidade de mercado, surgiu um café produzido nas montanhas 
do Espírito Santo com uma produção bastante diferenciada da normalidade com a denominação Jacú Bird Coffee. Trata-se de um café produzido 
na Fazenda Camocin em um processo de produção bastante diferenciado. Na propriedade existe uma ave chamada jacu (Penelope obscura), que 
se alimenta dos frutos de café e depois expele o grão após passar pelo seu sistema digestivo. A ideia surgiu após o proprietário da fazendo 
conhecer a produção do café Kopi Luwak, o mais caro e exótico do mundo. Sua produção consiste a partir dos grãos comidos pelo civeta, um 
mamífero da Indonésia, muito parecido com o gambá. Já o jacu é uma ave vegetariana que habita plantações e florestas da Mata Atlântica, 
encontrado principalmente no Espírito Santo e em Mina Gerais. A ave come apenas os grãos mais maduros com a mais alta qualidade na 
plantação da propriedade com cerca de 300 hectares em Venda Nova do Imigrante (ES). Dado a enorme complexidade de produção biodinâmica, 
o Jacú Bird Coffee não é vendido da mesma maneira que os outros cafés, existindo maior demanda do que a oferta, prevalecendo uma enorme 
vantagem competitiva. Um fator que favorece a criação de uma vantagem competitiva é conhecer, de forma sistêmica, a cadeia produtiva de um 
produto, visando obter informações quanto ao seu funcionamento e as transações que ocorrem entre seus participantes. Assim, este trabalho 
tem como objetivo analisar a cadeia produtiva do Jacú Bird Coffee, buscando identificar a existência e a dimensão dos custos de transação nas 
relações entre seus agentes, observando suas estruturas de governança, sob o enfoque da Teoria Econômica dos Custos de Transações – ECT. Sua 
essência consiste na caracterização e definição de tipos de transações e de contratos existentes dentro da cadeia produtiva. Foi apresentada uma 
revisão de literatura de conceitos relacionados à cadeia produtiva agroindustrial e acerca da ECT, com sua origem e aplicação, seus pressupostos 
comportamentais e as características existentes nas transações. A ECT descreve e analisa os principais atributos das transações existentes entre os 
fornecedores de insumos e produtores e produtores e compradores. Identifica as possíveis estruturas de governança existentes e compara com as 
estruturas esperadas. A pesquisa foi classificada de acordo com seus objetivos gerais como uma pesquisa exploratória e de acordo com os 
procedimentos técnicos utilizados foi classificada em dois momentos: o primeiro como sendo uma pesquisa bibliográfica e o segundo como sendo 
uma pesquisa de estudo de caso. As análises foram realizadas nas especificidades do ativo envolvido, nas frequências das transações, nos seus 
riscos, nos contratos, e na estrutura de governança dentro da cadeia produtiva. Conclui-se que nas transações entre o produtor e os compradores 
ocorrem com características de frequência ocasional, onde a colheita não tem previsão de tempo, pois depende da atividade de alimentação da 
ave, causando uma incerteza alta na oferta do produto. Não existe preço fixado para o produto, onde o produtor vende através de leilão pela 
internet e só vende se o preço chegar ao seu desejo. É um produto com alta especificidade, com racionalidade limitada alta por falta de 
conhecimento de todos os eventos exógenos, oportunismo alto por desconhecimento de eventos inesperados e estrutura de governança 
desejada (unificada ou bilateral) diferente da observada no mercado convencional.
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RESUMO
O presente estudo tratou da relação entre Auditoria Governamental e erros e fraudes na Administração Pública, com destaque para o Controle 
Externo brasileiro e o Sistema de Controle Interno. A proposta foi investigar, a partir de conceitos como controle prévio, concomitante e 
subsequente, em que medida a Auditoria Governamental inibe erros e fraudes na Administração Pública, determinando o modelo de atuação da 
Auditoria Governamental adotado e discutindo sobre a melhor forma de controle com base em casos concretos. Tratou-se de uma pesquisa de 
natureza exploratória, uma vez que se propôs a apresentar, após minuciosa investigação, o panorama da atual realidade da auditoria no âmbito 
do Poder Público, envolvendo pesquisa bibliográfica, com o fim de analisar conceitos e relacioná-los com o tema proposto, de modo a dar 
respaldo suficiente à tratativa em questão e segurança quando dos apontamentos registrados, bem como pesquisa documental, em que 
documentos públicos disponibilizados para consulta na internet, a exemplo das Normas de Auditoria Governamental Aplicáveis ao Controle 
Externo Brasileiro e dos Critérios Gerais de Controle Interno na Administração Pública, foram apreciados.  Compreendeu, ainda, análise da 
jurisprudência dos Tribunais de Contas, aspectos judiciais (Tribunal de Justiça) e o que tem sido feito com o propósito de maximizar a participação 
da auditoria na realização do bem comum, comparando-se o legal com o prático para se chegar a conclusões de como se dão os erros e as 
fraudes. Os trabalhos possibilitaram o reconhecimento de deficiências na Auditoria Governamental, em razão, principalmente, de limitações 
legais. Após a análise dos dados, constatou-se a ausência de um controle permanente sobre os atos e fatos da Administração Pública, expondo-a a 
riscos de ordem intencional e não-intencional, financeira e não-financeira. A necessidade de um controle externo que atue prévia, concomitante e 
subsequentemente encontrou-se mais que evidenciada.
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RESUMO
Esse trabalho tem como objetivo demonstrar que devido às grandes mudanças da economia, tecnologia, sociedade e política, nestas últimas 
décadas, as empresas precisaram adaptar sua estrutura organizacional, a fim de acompanhar essas rápidas transformações. Assim, através dessas 
mudanças, vem à tona o Capital intelectual, que dentro do ativo intangível, é o foco deste trabalho. Inicialmente, relata as transformações 
ocorridas até a atual era do conhecimento, e leva-se em consideração o Capital intelectual no âmbito das transformações empresariais. 
Posteriormente, abordar-se a imagem e o papel atual do contador, e sua necessidade de aprimoramento. Também levanta-se as características e 
definições do ativo intangível e concretiza-se com uma abordagem das formas de mensuração do Capital intelectual e sua importância nas 

 empresas.Experimenta-se um novo renascimento da importância do ser humano como principal personagem da economia, pois é ele quem 
detém o principal recurso competitivo das organizações: o conhecimento. E quantificar esse valor intangível, que é a lacuna existente entre o 

 balanço patrimonial de uma empresa e o seu valor de mercado, é um dos grandes desafios da atualidade,especialmente para as empresas que 
 detêm elevado conhecimento técnico.Neste trabalho foi realizada uma amostra em empresas do setor público e privado para avaliar sua 

 importância e como o Capital Intelectual pode ser mensurado como alvo imobilizado. E concluímos um diferente segmento :a gestão do 
conhecimento gerado dentro da empresa e que, assim como a informação gerada fora da empresa, precisa ser identificado, compilado, 

 organizado, avaliado e disponibilizado, porém sob a nova perspeclva do capital intelectual.Pode-se, portanto, dizer que a gestão do 
conhecimento é o processo de criar valor pelo uso dos ativos intangíveis da empresa. É a transformação da informação em conhecimento e do 

 conhecimento em negócio.E que este é o momento atual em que se encontram as empresas: elas começam a se dar conta da importância de se 
administrar o conhecimento produzido, visto que ele agrega valor ao negócio. Em consequência , essas empresas passam a ter uma nova 
perspectiva da gestão da informação, onde não basta somente gerir informações. Hoje, o mais importante é a administração da informação das 
pessoas que geram conhecimento, além da própria administração do conhecimento criado ou adquirido. Com a valorização do conhecimento 
ficou claro que podem ser copiados os equipamentos, as máquinas dos concorrentes, os produtos, mas não o seu Capital Intelectual e suas 

 informações. Para dar conteúdo a esta pesquisa foram realizadas entrevistas com gestores de recursos humanos que descreveram um conjunto 
de atividades desenvolvidas por seus colaboradores  de 3 empresas privadas e 3 públicas das quais permitiu demonstrar que todas possuem uma 
gestão preocupada em elevar o investimento do capital intelectual e principalmente recompensa-lo proporcionalmente.
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RESUMO
A pesquisa teve como objetivo geral, descrever a composição da carteira de ativos intangíveis das empresas maiores e melhores do setor têxtil 

 classificadas pela Guia Exame Maiores e Melhores de 2012, desde o marco legal em 2008 até 2012. Para tan¢ez-se a caracterização do perfil das 
empresas estudadas; descreveu-se a composição da carteira de elementos intangíveis de cada uma das empresas; verificou-se a participação 
percentual do ativo intangível das companhias em seu ativo total; e avaliou-se a evolução das carteiras ao longo do período.A pesquisa fez um 
levantamento descritivo, qualitativo e documental em oito companhias de capital aberto, quais sejam: Arezzo, Coteminas, Cremer, Guararapes, 
Hering, Vicunha, Santanense em estudo retrospectivo no período de 2008 a 2012. Os dados foram obtidos nas demonstrações financeiras das 

 companhias por consulta à base de dados da CVM – Companhia de Valores Mobiliários. O estudo é também retropeclvo, considerando a 
situação desde o marco legal da lei 11.638 de 31/12/2007 abordando os exercícios de 2008 aos tempos atuais, em 2012. A base teórica está de 
acordo com Hendriksen e Breda (1999) e Iudícibus (2000) a referenciada Lei e o Pronunciamento Contábil 04, específico para ativos 

 intangíveis.Os resultados mostraram que a composição da carteira de Alvo Intangível nas maiores têxteis brasileiras caracteriza-se por ter, na 
maioria delas, um valor considerável de softwares e de marcas e patentes. O investimento em Softwares é o intangível mais crescente, pois é uma 
excelente ferramenta de gestão. O ágio também está bem presente nas grandes têxteis, pois é uma prática bem adotada a compra de ações, 
compra de controladas e de participações em outras empresas e outros investimentos que gera ágio. A Alpagartas é a empresa com maior valor 
de intangível e,  consequentemente, é a que o intangível representa a maior porcentagem em relação ao ativo total e nos cinco anos pesquisados 
sempre se manteve com um valor médio, sem maiores alterações. Em 2011 ela é ultrapassada pela Cremer na relação da porcentagem  do 
Intangível por Ativo Total. A Cremer é a empresa que tem maior número de itens em sua composição de intangível. Seu intangível cresceu 
bastante de um ano para o outro devido a dois fatores predominantes em seu intangível: as deduções de amortizações referentes ao valor de 
ágio gerado na aquisição da empresa P. Simon S.A. e direitos de marcas e patentes. De todas as empresas pesquisadas, a Cremer é a que possui o 
intangível mais  representativo dentro do ativo total. A Vicunha teve uma baixa de intangível em 2009 devido a investida Fibra S.A não ter 
localizado a documentação que fundamenta o reconhecimento de ágio. A Santanense tem seu intangível composto apenas de marcas e patentes. 
 Evidencia-se o valor do Alvo Intangível perante o Alvo Total de cada empresa e pode-se analisar que apesar de serem empresas que se 
comportam de forma diferente em relação ao intangível, elas tem itens em comum na maioria das empresas, que são: Marcas/Patentes e 

 So�ware e esses itens são geralmente os que agregam maior valor ao intangível. Conforme nálise verlcal das respeclvas empresas pesquisadas, 
 a Cremer possui o maior crescimento de Alvo Intangível, chegando a quase 21 %. As empresas Vicunha, Alpagartas, Grendene, Santanense e 

Guararapes apresentaram, em algum momento durante os cinco anos pesquisados, oscilações ( diminuindo e crescendo no ano seguinte ) no 
intangível, mas as empresas, Cremer, Arezzo, Hering e Coteminas, só cresceram ano a ano seu intangível, sem quedas. Registram-se algumas 
limitações da pesquisa, pois algumas empresas não divulgaram os custos de aquisição e amortização acumulada de seus intangíveis. É o caso da 
empresa Santanense nos anos de 2011 e 2012 que teve um crescimento considerável de intangível, mas nas Notas Explicativas não detalhou o 
motivo do crescimento. Suas informações são muito resumidas.
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RESUMO
As empresas de micro e pequeno porte (MPE’s) possuem uma elevada importância econômica e social para o Brasil. Porém, a maior parte destas 
entidades desconhece a importância da gestão da inovação como ferramenta promotora de competitividade e da sustentabilidade da firma em 
longo prazo. O objetivo deste trabalho é avaliar o instrumento como ferramenta propulsora de análise de MPE's sob a ótica da Inovação bem 
como sua eficácia no processo de formação de conhecimento, por meio da orientação de um docente com formação na área onde 25 
pesquisadores  estudam o grau de inovação em 50 MPE’s cada, considerando os segmentos comércio, serviços e indústria, localizadas nas 4 
regiões do Distrito Federal, através da metodologia do Radar da Inovação desenvolvida por  Sawhney, Wolcott e Arroniz (2006). No que concerne 
a uma primeira abordagem e destaque, observa-se que o grau de inovação que variou com mais evidência entre as dimensões estudadas foi a 
dimensão dos processos, o que pode demonstrar a pouca importância das MPE’s com uma área tão importante para a sua sustentabilidade e para 

 a manutenção da qualidade dos produtos e serviços.    Este estudo foi construído sob uma perspeclva descrilva, com o intuito de medir o grau 
de inovação das micro e pequenas empresas do Distrito Federal. A coleta de informações para o projeto ocorreu entre fevereiro e novembro de 

 2013.O trabalho do ALI consiste em idenlficar oportunidades relacionadas à criação de novos produtos, modelos de serviços e a aplicação de 
 técnicas de gestão nas empresas, assim como apontar as deficiências e propor um plano de ação orientado para supera-las. Para mensurar o 

grau de inovação este estudo utilizou a metodologia do Radar da Inovação em 750 empresas localizadas na região do Plano Piloto (DF) dividas 
entre os segmentos da indústria, comércio e serviços . A adesão das empresas ao projeto foi feita de maneira proativa, através da prospecção 
presencial ou por telefone, onde o agente explicava o funcionamento do projeto e em seguida marcava um horário para a aplicação do 
questionário. A etapa seguinte consistia na entrega de uma devolutiva relatando o nível de inovação dado à empresa, e orientando quais 

 estratégias o empresário deveria adotar para aumentar o seu grau de inovação, através de um plano de ação.  Os sistemas de gestão como o 
GQT (Gestão da Qualidade Total), MEG (Modelo de Excelência em Gestão), BSC (Balanced Scorecard), benchamrking ou manuais de 
procedimentos, não são utilizados por 68% das empresas pesquisadas. 4% delas afirmam utilizar pelo menos três desses sistemas e os 28% 

 restantes ao menos um deles. Padronizados em algum lpo de documentação.   O item “Cerlficações” recebeu a menor nota dentro da 
dimensão Processos ficando em 1,35. Segundo a pesquisa 86% das empresas não receberam certificação alguma nos últimos 3 anos. Outras 10% 
receberam alguma certificação e 4% receberam ao menos duas. A maior parte dos empresários afirmou não ter interesse em certificações por 

 acreditarem que o fato de tê-las não gera um efeito tão expressivo junto ao público alvo.                  Muitas empresas não possuem controles 
financeiros, de vendas, clientes ou de estoques, sendo incapazes, portanto de traçar estratégias baseadas em dados factíveis. Os dados obtidos 
nas entrevistas mostram que 40% dos estabelecimentos não utilizam um software de gestão para auxiliar no registro de dados para subsidiar 
ações futuras. A evidência desse fato está refletida no baixo grau de inovação (2,39) conferido pelo item “Softwares de Gestão” da dimensão 
Processos. Os empresários apontam os altos custos e a falta de conhecimentos básicos de informática, como motivos para não utilizarem essas 
ferramentas. O fato de alguns empresários desconhecerem a utilidade de um fluxo de caixa e de registros formais para a administração da firma 
também colabora para o baixo grau de inovação conferido por esse item.
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RESUMO
A internet, inicialmente desenvolvida para o caso de guerras foi democratizada por hackers, aclamada como o instrumento de integração global e 
imediatamente absorvida pelo mercado, mas resguarda, ainda, uma característica descentralizadora e isto a associa a um significativo potencial 
de democratização dos mercados. Com os engenhos ofertados no ambiente virtual, facilidade de acesso, imediata troca de informações entre 
usuários e suas ilimitadas possibilidades de influenciar, a internet cria o ambiente ideal para muitas empresas e com a convicção que a rede 
mundial de computadores é o lugar em que o comércio irá, dia após dias, se fortalecer, é lá que as empresas devem estar. Muitas organizações 
sejam pequenos, médios empreendimentos ou grandes corporações, estão concentrando esforços para “estar lá”, e o fazem, também, por meio 
das ferramentas interativas, das mídias sociais. Assim, as empresas que antes apenas competiam entre si, precisam agora desvendar os novos 
desafios de um mercado com a característica da aproximação de potenciais consumidores de diferentes lugares. A definição de mídias sociais é de 
tecnologias e práticas online utilizadas por empresas ou pessoas para difundir vários tipos de conteúdos, e com isso provocar o compartilhamento 
de situações, pensamentos, experiências, opiniões, ofertas e possibilidades de negócios. Essa definição adquire significado singular quando 
utilizada por empresas, que percebem nas mídias sociais um meio importante na comunicação com seus clientes, pois esperam que o conteúdo 
compartilhado exceda a página eletrônica, gerando a ação de compra de serviço, de um produto ou o ato de expressar sua opinião, 
preferencialmente positiva, sobre a empresa e seus serviços. Para as organizações do século XXI, a comunicação por meio das mídias sociais 
apresenta-se como área estratégica, pois com as novas tecnologias online, a diversidade, a velocidade e o alcance das informações se ampliaram 
de tal forma que pode significar o sucesso imediato ou uma condenação ao ostracismo. Entre as mídias sociais está o Facebook, inventado com o 
intuito de criar uma rede de relacionamentos entre alunos de uma faculdade, que rapidamente se expandiu e nos dias de hoje atinge vários 
usuários, sejam pessoas, escolas ou empresas, em todos os continentes. Assim, partindo do pressuposto que as empresas situadas na cidade de 
João Pessoa, capital do Estado da Paraíba, utilizam esta rede social para divulgar suas atividades e cooptarem novos clientes, este trabalho tem 
como objetivo verificar se são as pequenas, as médias ou as grandes empresas da cidade que mais utilizam a rede social e de maneira específica 
determinar se as empresas usam o Facebook como ferramenta de vendas ou de divulgação de sua imagem. Com base nos resultados do Censo 
2010, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE foi verificado que 17.438 empresas estavam ativas na cidade de João 
Pessoa. Assim, para a pesquisa, quantitativa, foi determinado que uma amostra estatisticamente calculada para proporção de populações finitas, 
com nível de confiança de 90% e margem de erro de 5%, deveria ser de 137 empresas e para melhorar a representatividade optou-se por uma 
amostragem por cotas com proporções previamente determinadas, sendo 40% para comércio, 20% para firmas de serviços, 20% para indústrias e 
10% para empresas de educação e saúde respectivamente. Ainda, em relação ao porte das firmas, optou-se por dividir as amostras, para cada 
tipo de empresa, em 50% para pequenas, 30% para médias e 20% para as grandes organizações. Os resultados, parciais, apontam para uma maior 
concentração nas pequenas empresas como ferramenta de vendas e de aumento de clientela, já nas médias e grandes a utilização da rede social é 
como instrumento de consolidação de boa reputação e de empresa socialmente responsável. No entanto, é importante ressaltar que novos dados 
serão incorporados e novos achados farão parte de um trabalho mais completo.
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RESUMO
Centenas de artigos documentam as implicações da espiritualidade na saúde de forma científica. É plenamente reconhecido que a saúde de 
indivíduos é determinada pela interação de fatores físicos, mentais, sociais e espirituais. Espiritualidade pode ser definida como um sistema de 
crenças que enfoca elementos intangíveis, que transmite vitalidade e significado a eventos da vida. Tal crença pode mobilizar energias e iniciativas 
extremamente positivas, com potencial ilimitado para melhorar a qualidade de vida da pessoa. Apesar de ser um conceito ainda muito recente, a 
qualidade de vida engloba e transcende o conceito de saúde, sendo composto de vários domínios ou dimensões: física, psicológica, ambiental, 
entre outras. Considerada a medida que faltava na área da saúde, tem sido definida como a percepção do indivíduo de sua posição na vida no 
contexto da cultura e sistema de valores nos quais vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. A Espiritualidade 
nas Empresas é um assunto que de maneira discreta tem aparecido na literatura nacional acadêmica e profissional como solução para o aumento 
de produtividade, porém com sentido para o trabalhador. Está também relacionada como meio de se propiciar a felicidade do individuo em seu 
trabalho e em sua organização. As publicações encontradas sobre o tema são suficientes para fornecer pistas de reflexão enquanto lacunas 
conceituais a serem mais bem exploradas, para análise e criação de estratégias de pesquisas empíricas, e oferecem um mínimo de material de 
apoio para diálogo formal em situação de ensino. Apontam a necessidade da Gestão de Pessoas dialogar com outras áreas de conhecimento 
como as ciências da religião, a teologia, a sociologia e a filosofia, no sentido de se sair de uma visão periférica do tema para melhor compreensão 
com profundidade do sentido transcendente do homem, seu trabalho e o sentido da existência das empresas para a humanidade.  O assunto 
espiritualidade é também objeto de estudo de uma ciência e uma das mais antigas, a Teologia. Esta ciência, em conjunto com profissionais de 
outras áreas, como a psicologia, por exemplo, poderão auxiliar com relação a sua aplicabilidade no cenário corporativo. Ao mesmo tempo em que 
este tema é simples, é complexo e vasto: encontramos informações diferentes que ora nos remete a religião, religiosidade, ao bem estar do ser 
humano, a harmonia, ao entusiasmo, entre outros, não esgotando o assunto.  Mas afinal, qual a ciência que poderá responder sobre este tema? 
O presente artigo apresenta revisão de literatura sobre qualidade de vida e espiritualidade citando alguns dos  trabalhos mais relevantes sobre o 
assunto, pretendendo provocar maiores reflexões sobre o tema, pois é sabido que há indícios consistentes de associação entre qualidade de vida 
e espiritualidade/religiosidade.
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RESUMO
As pessoas que trabalham nas empresas têm papel fundamental, pois quanto mais motivadas e comprometidas com os valores e missão de sua 
organização, maior será a condição desta para atingir seus objetivos estratégicos. E para avaliar a motivação e satisfação dos empregados, depara-
se com um instrumento de grande importância, existente na área de Recursos Humanos : a pesquisa de clima organizacional. Esta pesquisa 

  permite mensurar a salsfação e percepção dos empregados com relação ao ambiente de trabalho. Este trabalho tem por objelvo demonstrar 
os resultados obtidos na aplicação de uma pesquisa de clima organizacional em uma  instituição  sem fins lucrativos que possui mais de quarenta 

  anos, e está totalmente voltada para atender a comunidade carente de Diadema. Para a compreensão do estudo, é relevante compreender o 
conceito de satisfação no trabalho e clima organizacional.  O conceito de satisfação no trabalho revela a atitude geral de uma pessoa em relação 
ao seu trabalho, envolvendo as relações de trabalho, até mesmo as relações de poder; o ambiente; a organização do trabalho; as políticas e 
programas de gestão da empresa; suas tecnologias; metas, objetivos e interesses; seu ambiente econômico-financeiro; sua história e os desejos 
dos colaboradores no sentido singular e coletivo. O clima organizacional influencia a motivação, o desempenho humano e a satisfação no 
trabalho. Ele cria certos tipos de expectativas cujas consequências se seguem em decorrência de diferentes ações. As pessoas esperam certas 

  recompensas, salsfações e frustrações na base de suas percepções do clima organizacional. Na pesquisa de clima organizacional, existem 
várias variáveis organizacionais que permitem a  avaliação de clima organizacional, e neste estudo foram utilizadas as seguintes variáveis 

  organizacionais : salsfação, relacionamento, comunicação e liderança A metodologia ullizada usada neste estudo foi a pesquisa quanltalva, 
e  pesquisa descritiva, através de um questionário com 20 perguntas fechadas, sendo cinco questões para cada um dos temas mencionados ( 
satisfação, relacionamento, comunicação e liderança). A aplicação do formulário foi feita em todos empregados da instituição. A aplicação 
aconteceu  no início do mês de março/2014. O público-alvo da pesquisa, atingiu a quantidade de 35 empregados, ou seja,   todos os funcionários 
de uma instituição cuja finalidade é formar adolescentes e ajudá-los a ingressarem no Mercado de Trabalho na condição de Aprendizes 

   Administralvos O resultado final dos dados para as variáveis abordadas foram :  79,% de salsfação e 20,6% de insalsfação para o tema 
Liderança; 69,7% de satisfação e 30,3% de insatisfação para o tema Comunicação; 66,9% de satisfação e 33,1% de insatisfação para o tema 

  Relacionamento e finalmente para o tema Salsfação, 64,6% demonstraram salsfeitos e 34,9% insalsfeitos .Nesta pesquisa o resultado  
apresentado como maior insatisfação dos empregados é justamente a variável satisfação, pois  neste tema houve duas questões com resultados 
semelhantes, referindo-se à problemas de liberdade para atuação no trabalho. Os respondentes mencionaram descontentamento por não ter 
liberdade para fazerem seu trabalho como consideram melhor e nem por poder tomar decisões. A insatisfação é a grande causadora de 
problemas no  trabalho e na vida particular do homem moderno, tendo em vista que o ser humano só terá  uma vida plena se o seu trabalho for 
realizador. Ressalta ainda, que o trabalho é provedor de  amigos, de conhecimento, de novidades, criatividade, conforto, diversão e do fato da 
pessoa  ter a sensação de que pertence a algum lugar, identificando-se com o trabalho e com a empresa em que atua. Portanto, pode-se afirmar 
que as conclusões deste estudo, demonstram a relevância do Clima Organizacional para diagnosticar a situação sobre o ambiente interno da 
instituição.
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RESUMO
Esta investigação teve como proposta a análise das ações de educação permanente desenvolvidas no âmbito do Programa de Prevenção e 
Detecção Precoce do Câncer do Colo de Útero  pelo Ministério da Saúde e pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA)  e objetivou discutir a 
viabilidade da introdução da modalidade de Educação à Distância (EAD) nas políticas de capacitação  para  a atenção do Câncer de colo de útero 
no Brasil. A base metodológica deste estudo incluiu a pesquisa documental das politicas e diretrizes publicadas pelos órgãos em comento, a 
análise de dados disponíveis no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), os dados relativos às praticas de capacitação para os 
profissionais que atuam na detecção precoce do câncer pelo Ministério da Saúde e pelo INCA, as práticas de educação à distância  na área da 
saúde e entrevistas com gestores dos dois órgãos citados. As fontes, a coleta, a elaboração e a análise dos dados, foram realizadas considerando 
as informações e publicações mais recentes, disponíveis até dezembro de 2013. Questionou-se a necessidade de capacitação dos profissionais 
para atender às necessidades e requisitos das políticas de atenção oncológica de colo de útero no país, se as estratégias de educação continuada 
para os profissionais que atuam nas diferentes atividades envolvidas neste atendimento são suficientes, como tem sido realizada a capacitação 
para as diversas regiões do país e que modelo de EAD seria adequado para a educação permanente destes profissionais. O estudo demonstrou 
que a capacitação para a atuação nesta política exerce papel fundamental, uma vez que as principais ações do Programa (coleta do exame 
Papanicolau, tratamento de lesões precursoras e exame das lâminas coletadas) são atividades que carecem de treinamento intenso, pois  
apresentam ainda índices de insatisfatoriedade elevados, caso das lâminas coletadas, ou apresentam baixo grau de realização, caso do 
tratamento das lesões precursoras. A despeito da grande necessidade de capacitações específicas para o Programa, o estudou evidenciou a baixa 
oferta de qualificações nesta área pelos dois órgãos responsáveis diretamente por esta política pública, o Ministério da Saúde e o INCA. Os 
resultados obtidos na pesquisa revelaram a fragmentação e falta de coordenação nas ações de educação permanente para o Programa de 
Detecção Precoce do Câncer de Colo de Útero ao passo que demonstrou que existem recursos e estruturas disponíveis para implantação de um 
modelo de EAD que atenda com plenitude esta política pública, sendo necessário a reorganização destes recursos
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RESUMO
A lei de acesso à informação sancionada em 2011 , representou um avanço para promover a gestão pública de forma transparente e democrática, 

 consltuindo um instrumento para combater a corrupção no país. Possibilitou também um diálogo entre a sociedade civil e o governo.Neste 
artigo os autores elaboraram uma pesquisa documental referente à Lei de Acesso à Informação, a partir de um levantamento de todas as 
matérias publicadas no jornal Folha de São Paulo (FSP), nos anos de 2012 e 2013. A escolha do jornal FSP deve-se a sua forte atuação na imprensa 
brasileira e por se tratar de um jornal com maior tiragem e circulação segundo o Instituto Verificador de Circulação - IVC. A FSP está em circulação 

 desde o ano de 1920 e obteve uma ampla repercussão após sua posição durante as campanhas pela redemocralzação do país em 1984. Os 
autores fizeram uma seleção das matérias publicadas nas linhas editoriais  dos cadernos que compõem o jornal FSP após a sanção da Lei de 
Acesso à Informação em 18 de maio de 2011. O recorte refere-se ao período de janeiro 2012 a dezembro de 2013. Neste recorte foram 
encontrados 173 registros em 2012 e 151 em 2013, totalizando no período 324 matérias. O Caderno Poder e Cotidiano, foram os que mais 

 publicaram matérias que fazem alguma referência a dados originados da LA. Demonstra-se nesse material um forte esforço para o 
desenvolvimento de saberes sobre a lei e sua repercussão. A transparência e acessibilidade da gestão pública e participação popular evidenciam-
se em matérias comprometidas com uma conscientização da lei pelos leitores, especialmente referentes à divulgação dos salários dos servidores 

 públicos e transporte público colelvo. Mediante a análise do material publicado no jornal Folha de São Paulo, ordena-se um  nolciário que 
exprime politicamente os empenhos no controle e transparência de gastos e de servidores públicos. Considerou-se o valor informativo e de 
formação política  e educativa das notícias, sobretudo um espaço de cidadania para os eleitores. Apesar de disfunções ocorridas no passado e 
muitas das quais ainda estão vigorando, a LAI representou um avanço na construção de uma sociedade mais participativa e alicerçada nos pilares 

 da democracia.Essa lei disciplina a divulgação de informações produzidas ou manldas por órgãos oficiais. É um avanço, pois qualquer pessoa 
tem direito a informação sem a necessidade de se justificar, e várias informações foram disponíveis espontaneamente para a consulta pública nos 

 sites dos órgãos/ insltuições públicas.É condição sine qua non que os Estados abandonem a cultura do sigilo e do silêncio, e comecem a 
fomentar a cultura da informação. Entende-se que a informação em poder do Estado é pública, o cidadão tem o direito de acessar as informações 
públicas de interesse pessoal e/ou coletivo. E caberá ao cidadão utilizar o seu direito, para que a transparência na gestão pública não seja apenas 
uma lei para “inglês ver”. É um desafio e uma longa caminhada, mas existe convicção de que é possível e necessária para consolidar uma gestão 

 pública democrálca e sustentável. Ainda não podemos celebrar a transparência, mas já damos alguns passos nessa direção, considerando o 
conhecimento de uma parte da população referente à LAI, especialmente na região sul e sudeste do País.
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RESUMO
A Guarda Municipal do Rio de Janeiro foi criada em 27 de julho de 1992 por força da Lei Municipal 1.887, de 27/07/92, com alterações 
determinadas pela Lei Municipal 2.612, de 23/12/1997 e implantada oficialmente em 30 de março de 1993 através do Decreto 12.000 e alterada 
pela Lei complementar nº 100, de 15 de outubro de 2009 que a tornou uma autarquia. Dentre suas atribuições esta a missão de proteger o meio 
ambiente e o patrimônio histórico, cultural e ecológico do município e oferecer apoio ao turista nacional e estrangeiro. A missão de proteger o 
meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município e, auxiliar órgãos oficiais de preservação nas ações contra 
crimes ao meio ambiente, foi delegada ao Grupamento Especial de Defesa Ambiental da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GDA), criado em 13 
de abril de 1994. Hoje o GDA conta com 195 guardas distribuídos em treze unidades de conservação, sendo a maior o Parque Nacional da Tijuca, 
quatro Gerências Técnicas Regionais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (GTR/SMAC) e duas Patrulhas Ambientais, com sedes no Centro e 
na Zona Oeste da Cidade que hoje são responsáveis pelo resgate de animais silvestres em todo município. O objetivo do presente projeto é 
pesquisar as ações das Patrulhas Ambientais do GDA, mais especificamente sobre o resgate e a destinação final dada aos amimais resgatados no 
ano de 2013. Diante de um estudo de cunho qualitativo e quantitativo e com viés exploratório, para alcançar os objetivos propostos foram 
percorridas as seguintes etapas: O Trabalho de Gabinete que consistiu no levantamento de material bibliográfico, que possibilitará uma visão 
panorâmica sobre Segurança Pública e o papel das Guardas Municipais para defesa do meio ambiente. O Trabalho de campo consistiu em 
entrevistas abertas com gerentes, coordenadores e guardas que trabalharam na Patrulha Ambiental bem como na coleta de dados diretamente 
na administração do GDA e na coordenação do CRAS da UNESA. Hoje o GDA, via Patrulha Ambiental, consolida-se, na Cidade do Rio de Janeiro, 
como o órgão público voltado para defesa ambiental que promove a maior quantidade de resgates de animais silvestres, tendo como fonte de 
receptora de solicitações a central 1746 da prefeitura. A Patrulha Ambiental executou, em 2013, 567 resgates de animais silvestres de pequeno e 
médio porte, atuando mesmo em momentos em que não possuía os meios adequados para operar. Com o fechamento do Centro de Triagem de 
Animais Silvestres do IBAMA (CETAS) no Município de Seropédica, o Centro de Recuperação de Animais Silvestres da Faculdade de Veterinária e 
Ciências Biológicas da UNESA (CRAS) em Vargem Pequena tornou-se o cento de referência para o acolhimento e tratamento de animais silvestres 
na Cidade do Rio de Janeiro. Segundo informações prestadas pelo Coordenador do CRAS cerca de 70% dos animais destinadospara a instituição 
em 2013 foram encaminhados pela Patrulha Ambiental. Esta parceria é difundida na mídia e já rendeu muitas matérias em jornais, internet e 
programas de televisão. Visando a melhoria qualitativa dos resgates feitos pela Patrulha Ambiental a instituição promoveu curso gratuito de 
capacitação para seus 46 componentes. Pode-se afirmar que existe uma parceria, ainda informal, que é muito relevante e auxilia a preservação de 
espécies no Município do Rio de Janeiro e, consequentemente, promove o fortalecimento tanto do GDA, via Patrulhas Ambientais, quanto da 
Faculdade de Medicina Veterinária e Ciências Biológicas da UNESA.
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RESUMO
Em um mercado competitivo, a inovação nas empresas se apresenta na proposta de implementar algo novo ou relativamente aprimorado com o 
objetivo único de gerar resultados positivos aos empreendimentos. Por meio do Projeto ALI, programa de assessoria em inovação à MPEs, o 
Radar da Inovação busca aferir as práticas de cunho inovador das empresas diante das premissas de 13 dimensões que analisam a empresa como 
um todo. Deste modo, o presente artigo oferece na análise dos resultados obtidos na atuação do ALI, em especial na dimensão marca, em 
empresas do DF situadas nas cidades de Taguatinga e Ceilândia o destaque positivo do setor de serviços frente aos setores de comércio e 

 indústria da transformação. Com o advento da tecnologia e consequentemente do acesso a informação em conjunto com os novos números do 
empreendedorismo do Brasil, o mercado torna-se cada vez mais competitivo. Tal fato exige maior expertise e eficiência na gestão das empresas 
para que as mesmas possam galgar posições de destaque no mercado em que se insere. Para isso, o mercado está buscando estratégias que 
baseadas em inovação, um meio não somente de sobrevivência, mas sim para garantir sua perenidade. A gestão da inovação procura atuar nas 
empresas baseada na diferenciação de práticas existentes ou na construção de algo novo dentro da organização, gerando resultados positivos à 

 empresa frente ao mercado.De acordo com este contexto, buscou-se analisar nas MPEs, os tratamentos de inovação da empresa em ambitos 
relativos à proteção e exposição da marca da empresa, realizando um estudo comparativo dos prestadores de serviço frente aos setores de 
comércio e indústria, setores atendidos pelo projeto ALI no DF. É possível destacar que a marca, para algumas empresas, representa o principal 
patrimônio devido ao valor agregado à ela. Sendo assim, evidencia-se a importância no tratamento de fortalecimento da mesma em conjunto às 

 prálcas realizadas pela empresa.Este modelo foi elaborado com base em quatro dimensões principais chamadas 3W1H (what, where, who e 
how): ofertas criadas; clientes atendidos; processos empregados; e locais de presença utilizados. Somados a estes, o Radar da Inovação foi 
acrescido inicialmente por doze dimensões: “Plataforma”, “Marca”, “Soluções”, “Relacionamento”, “Agregação de valor”, “Organização”, “Cadeia 
de fornecimento” e “Rede”. A pesquisa realizada classifica-se, quanto a sua natureza, em um estudo exploratório descritivo no universo das MPEs 
da região Oeste do Distrito Federal, mais especificamente nas regiões administrativas de Taguatinga e Ceilândia. A amostra foi desenvolvida com 
base em 29 empresas atendidas e analisadas no programa Agentes Locais de Inovação – ALI sendo 12 do setor de Serviços, 5 do setor de Industria 

 da Transformação e 12 do setor de Comércio.Em relação ao resultado obldo pelos setores, os mesmos encontram-se extremamente 
equiparados na média de seus índices globais, obtendo score 2,6 nos três setores analisados e ficando na maioria das dimensões com pontuação 
abaixo do valor da mediana das pontuações possíveis, ou seja, valor 3, assim como pode ser visualizado no gráfico 01. Com este resultado, é 
possível determinar que o mercado da região analisada, encontra-se pouco efetivo em relação aos esforços de inovação segundo dados aferidos 
na amostra. Ainda no gráfico 01, é possível observar a média dos resultados nas 13 dimensões do Radar. Neste, o setor de Serviços obteve 
destaque em seis dimensões, o setor de comércio em cinco e o setor de indústria duas dimensões. Diante dos dados apresentados, constatou-se 
que as empresas atendidas encontram incipientes em relação às práticas de inovação em sua gestão. Neste cenário, coincidentemente, as 
empresas desempenham condutas semelhantes em sua gestão, obtendo o mesmo resultado no Índice Global de Inovação, ou seja, os esforços 
apresentados pelas empresas se equiparam em todos os setores, se diferenciando apenas nas dimensões mais desempenhadas em cada 
segmento.
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RESUMO
Sabe-se que, em comparação com os instrumentos contábeis disponíveis atualmente, há relativamente pouca divulgação e análise do 
aproveitamento dos recursos públicos nos diversos programas, projetos e atividades relacionados no orçamento público como um todo. Uma 
consequência da pouca transparência das informações é a maior facilidade para que atos ilícitos sejam cometidos. A maioria dos ilícitos 
cometidos pode ser classificada em temas tais como: desvio de verbas com finalidade pessoal, má aplicação de recursos, financiamento irregular 
de campanhas políticas, entre outros. Pesquisaram-se elementos do orçamento público federal com a finalidade de se elaborar um indicador 
capaz de avaliar como são realizados os gastos públicos programados no referido orçamento. Foi feito um levantamento bibliográfico para melhor 
entendimento sobre como se constrói um indicador. Foram propostos modelos relativamente simples de indicadores para medir a quantia de 
dinheiro e de tempo gastos na execução daquilo que consta no orçamento, sejam programas, projetos ou atividades. Pesquisaram-se informações 
sobre o Orçamento Público da União disponíveis no Sistema SIGA Brasil, do Senado Federal, com a finalidade de se observar, como exemplo, os 
gastos feitos na área de astronomia através das atividades do Observatório Nacional. Pesquisas também foram feitas nas páginas eletrônicas do 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e nas do próprio Observatório Nacional. Constatou-se que os dados atualmente disponíveis são 
insuficientes para a elaboração completa de um indicador capaz de fornecer informações sobre o uso do dinheiro público. Os dados existentes 
fornecem poucas informações contábeis, e nada sobre a forma como o dinheiro foi empregado. Por via indireta, informações a respeito do uso do 
dinheiro são conseguidas por meio de noticiário, páginas eletrônicas dedicadas à divulgação e acompanhamento de dados governamentais, estas 
últimas, frequentemente, oriundas de órgãos oficiais e de ONGs de auditoria e transparência pública. Nem sempre, porém, os dados divulgados 
estão tabulados de maneira a se realizar um estudo mais abrangente do ponto de vista matemático e estatístico. Espera-se que, futuramente, 
maior quantidade de dados seja disponibilizada e integrada no Sistema SIGA Brasil para viabilizar uma pesquisa dessa natureza. Um dos benefícios 
advindos de um indicador tal como sugerido neste trabalho se mostra na possibilidade de um melhor entendimento dos números que descrevem 
gastos efetuados e tempo dispendido na execução de um projeto do orçamento. Grandezas expressas na forma de percentuais costumam ser 
amplamente veiculadas para o público em geral, tornando familiar este tipo de avaliação sem que uma pessoa precise, necessariamente, de 
ampla formação acadêmica no âmbito econômico e administrativo. Adicionalmente, do ponto de vista da gestão pública, este indicador poderia 
se constituir em ferramenta bastante útil para acompanhamento do desempenho da execução orçamentária que, sob diversos ângulos, não se 
mostra satisfatória para o cenário brasileiro.
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RESUMO
Esta pesquisa contempla estudos relacionados à garimpagem de ouro, praticada por brasileiros na área de fronteira do Amapá e Guiana Francesa. 
Temática recorrente na mídia, nos encontros entre Brasil e França e no cotidiano dos munícipes de Oiapoque. A expectativa de enriquecimento 
rápido por meio dessa atividade de forma artesanal provoca um deslocamento de pessoas com pouca educação e sem qualificação que lhes 
permitam atender às exigências do mercado de trabalho. As condições socioeconômicas dessas pessoas exigem um olhar legal que contemple o 
ambiental sem excluir o social. A necessidade dessa visão contextualizada foi o que fomentou o objetivo geral: analisar informações referentes 
aos atores e fatores sociais, econômicos e ambientais que possuem relação direta e indireta com a garimpagem de ouro na fronteira entre Brasil e 
França, que possam subsidiar políticas públicas, para mitigar os conflitos socioambientais decorrentes dessa atividade. Nesse sentido, foi realizado 
um levantamento bibliográfico de trabalhos voltados para essa fronteira, e de abordagens teóricas referentes à relação homem e natureza nas 
perspectivas histórica, social e legal, bem como, de fontes primárias, no período compreendido entre 1996 a 2013. Esses estudos possibilitaram a 
elaboração da hipótese de que as informações obtidas na pesquisa poderiam subsidiar políticas públicas, para abrandar os conflitos em questão. 
A pesquisa de campo foi realizada nos municípios brasileiros de Macapá e Oiapoque (sede do município, localidade de Ilha Bela e distrito de Vila 
Brasil) e na Guiana Francesa. Por meio de uma observação não participante e aplicação de formulários junto a atores categorizados como 
coletivos e não coletivos com representatividade governamental e não governamental. As informações analisadas sob a ótica dos autores que 
sustentam a base teórica da pesquisa revelam que a garimpagem na fronteira em estudo é um problema público, e preenche as condições básicas 
para ser inserido em uma agenda pública, e, portanto, pode ser mitigado por meio de políticas públicas municipal, estadual capitaneada pelo 
governo federal, visto que o amapaense é o brasileiro que menos aparece nos percentuais de clandestinos em busca de ouro na Guiana Francesa. 
Espera-se que essas e as demais informações contidas na pesquisa possam contribuir para estudos em condições semelhantes nas fronteiras da 
Amazônia brasileira
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RESUMO
Mais recentemente, o segmento da melhor idade tem sido alvo de investimentos tanto do setor público e, principalmente do privado.  O  
envelhecimento da população e a melhoria da qualidade de vida, tem trazido para o mercado consumidor um público com faixa etária maior e 
com potencial de gastos ainda maiores. Dentro desse contexto, o ramo empresarial tem se valido de estratégias para atrair esse segmento de 
mercado visando, obviamente, retornos crescentes do seu investimento.  Dessa forma, no intuito de contribuir no levantamento do perfil sócio-
economico da melhor idade, bem como estudar o comportamento da maior idade é que esse projeto foi elaborado. Os objetivos específicos são: 
a) identificar o perfil da melhor idade quanto a dados sócio-economicos tais como renda, idade e outros; b) levantar o estilo de vida 
predominante a partir da escala VALS (Values and Lifestyles); c) identificar hábitos de vida em relação ao uso do computador; d) identificar 
hábitos comportamentais em relação ao uso do tempo com lazer, esporte e entretenimento; e) fazer uma descrição completa do perfil para 
analisar o comportamento desse segmento. A metodologia classifica-se como conclusiva descritiva, com o uso do método survey. Em um estudo 
preliminar, uma amostra de 111 respondentes foi consultada em novembro de 2013 e foram alcançados os seguintes resultados: o perfil 
predominante da melhor idade quanto a dados sócio-economicos caracterizou-se: faixa etária de 51 a 70 anos (73%); aposentados (68,47%); 
possuem renda familiar bruta de mais de R$ 8280,00  (30,63%). Em relação ao uso do computador, 78% dos entrevistados usam o computador 
com pouca ou muita frequência. O que mais utilizam no computador é a Rede Social (48,64%), seguido do Youtube (23,42%).  No que se refere ao 
estilo de vida, predominou na amostra o estilo de vida “satisfeito” (49,54% das respostas), ou seja, pessoas maduras, contentes, reflexivas, que 
dão preferência à durabilidade e ao valor dos produtos. Em segundo lugar foi apontado o estilo “executor“ com 37,83% de respostas, isto é, um 
estilo de vida caracterizado por pessoas práticas, auto-suficientes, tradicionais, orientados para a família. Quanto ao lazer, esporte e 
entretenimento, 88,28% responderam que viajam com pouca ou muita frequência; 63,04% responderam que pertencem a algum grupo 
(voluntariado, igreja, instituição de ensino e outros); praticam atividade física sendo que  55,85% fazem caminhada e 41% frequentam academia. 
Referente ao gasto do tempo a predominância foi com viagens (63,06%); cinema (54,95%);  grupos de maturidade (47,74%). Estes resultados são 
ainda parciais, pois a pesquisa está em andamento.

Autor(es) Andréia Cássia de Moura*; Juliana França Martins; Dario Alexandre Pinto Junior; Rayza Claudio de Azevedo; Leyla de 
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RESUMO
A busca pelo diagnóstico simples e fácil de ser compreendido tem provocado grandes adaptações no mundo empresarial. No setor privado as 
entidades têm objetivos de altos rendimentos monetários, já o Estado por sua vez rege questões básicas de serviço à sociedade, porém essas 
demandas possuem lacunas quando evidenciadas solitariamente, e para alternar essas questões e atividades, somente uma consolidação, na qual 
as entidades de terceiro setor (ou entidades sem fins lucrativos) congregam e propõem realizar. Neste contexto de gerar serviços de caráter 
público, estão as igrejas, que também produzem bens e serviços, sem fins lucrativos, e procuram o despertamento de uma adequada cidadania 
com um verdadeiro sentido de viver em sociedade, clareza e transparência aos seus membros e com uma administração na qual tudo é prestado 
conta, desde os serviços de beneficência, bem como as despesas financeiras. Os resultados financeiros não são tratados como lucro ou prejuízo, 
conforme as empresas privadas, mas são nomeados como superávit ou déficit. Nas igrejas, em especial nas igrejas evangélicas, este resultado 
financeiro influencia na tomada de decisão e nos diagnósticos ministeriais. A forma de gestão fornece precisão de informação, ao ponto de 
transparecer até mesmo uma avaliação de quem está administrando, se o faz bem ou não. Ressalta também que tal administração deve estar em 
consonância com quem de direito pode exercer tal função da entidade. Um pregador não é necessariamente, um bom administrador. Dessa 
maneira, este trabalho visou identificar de que forma a explanação do plano de contas no relatório financeiro de uma igreja evangélica pôde ser 
utilizada para auxiliar em sua administração financeira e transparência aos seus membros. O propósito de uma responsável Administração 
Financeira favorece e muito a análise dos fatos ocorridos. A história da organização lida nos números e nas operações e lançamentos específicos 
faz com que a movimentação de entradas e saídas seja apreciada por todos, inclusive pelos que não alcançam muito o assunto. Mediante essa 
interpretação, há possibilidade de modelar um plano de contas adaptado dentro da realidade da organização, de forma a contribuir na 
demonstração de transparência na prestação de contas aos membros da organização cristã e em futuros cumprimentos de gastos assumidos. As 
informações por sua vez, bem como um rigor na padronização dos lançamentos, justificam uma imprescindível gestão na administração 
financeira da instituição assegurando o controle total dos recursos, neste caso, da igreja e uma transmissão clara dos dados para que os membros 
possam entender. Para tais questões, este artigo levantou dados bibliográficos no que se refere a empresas do terceiro setor, administração 
financeira, e plano de contas, além de verificação da eficácia do plano de contas na adequação à realidade da instituição, estudando os relatórios 
mensais da tesouraria da organização, especialmente em relação a exposição de transparência e entendimento para os membros da mesma e  
possíveis benefícios proporcionados da explanação dessas operações. O objeto de estudo foi o relatório mensal da tesouraria de uma Igreja 
evangélica na cidade de Vila Velha-ES. Relatório no qual os dados de plano de contas são apresentados mensalmente aos membros da comissão 
de finanças e exame de contas e bimestralmente aos membros da Igreja em sessão regular para avaliação e aprovação do mesmo. Em relação aos 
processos que envolvem a metodologia utilizou-se para este trabalho uma pesquisa: exploratória com base em bibliografias da área de empresas 
de terceiro setor, finanças, e o estatuto da Igreja em estudo; de forma qualitativa; e desenvolvida através de um estudo de caso nessa Igreja 
evangélica em Vila Velha.
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RESUMO
As mudanças constantes nos processos que movimentam a atividade empresarial fazem com que as empresas procurem métodos para auxiliá-los 
na proteção do seu patrimônio e ajudem a manter a continuidade da organização. Uma importante ferramenta da Contabilidade Gerencial são os 
controles internos que podem contribuir para o melhor gerenciamento e acompanhamento das atividades de uma empresa, utilizados com o 
objetivo de garantir informações seguras para a tomada de decisões. Possuir excelentes controles internos é uma estratégia para diminuir a 
ocorrência de fatos indesejáveis e identificar os riscos associados ao negócio auxiliando os gestores na busca da eficiência nas operações, 
objetivando fazer cumprir as determinações e o atendimento das expectativas da administração. Dessa forma, esta pesquisa justifica-se pela 
necessidade de encontrar melhores ferramentas de controle para progredir a gestão do patrimônio das empresas, bem como para conseguir 
melhores resultados em suas operações, através de controles internos que demonstrem de forma mais clara possível como ocorrem as atividades 
auxiliando assim nas tomadas de decisões. Através de exemplos e resultados já comprovados, esta pesquisa teve por objetivo demonstrar como 
os controles internos podem melhorar o gerenciamento e auxiliar nas tomadas de decisões das empresas de pequeno e médio porte. 
Identificando a necessidade de controles internos nas atividades de qualquer empresa, apresentando os diversos tipos que podem ser adotados 
em uma empresa e exemplificando as informações que podem ser obtidas através deles. Neste contexto, o presente artigo pretende responder 
ao seguinte questionamento: Como a aplicação de modelos de controles internos pode proporcionar um melhor gerenciamento e desempenho 
das empresas de pequeno e médio porte? Para esta pesquisa, foi feita uma Revisão Bibliográfica através de uma pesquisa exploratória, que pode 
assumir várias formas. Uma completa revisão bibliográfica pode ser muito vantajosa para melhor compreensão de uma questão, bem como a 
pesquisa descritiva que objetiva analisar profundamente a natureza do objeto pesquisado descrevendo seus lados e características. Dessa forma 
pretende-se com este artigo, descrever as formas que podem ser aplicados os métodos de controle interno, explorando a aplicação dos mesmos 
nas empresas de pequeno e médio porte
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RESUMO
A identidade organizacional refere-se a como as pessoas dentro da organização a veem. Nesse sentido, pode ser definida como um esquema 
cognitivo coletivo dos membros de uma organização. As características relevantes para o entendimento da identidade da organização devem ser 
centrais, no sentido de abarcarem a essência do que a organização é; duradouras, por se manterem ao longo do tempo; e distintivas, por 
diferenciarem a organização das demais. Este estudo possui como objetivo geral identificar as dimensões constituintes da Identidade 
Organizacional de uma universidade de capital aberto localizada na cidade do Rio de Janeiro. Na medida em que a pesquisa é quantitativa, com 
coleta de dados primários, empregou-se no presente estudo, a pesquisa de survey, com questionário estruturado e auto administrado como 
instrumento de coleta de dados, o qual contemplou neste trabalho cinco opções de resposta do tipo Likert. O universo da pesquisa foi o corpo de 
funcionários de uma universidade de capital aberto localizada na cidade do Rio de Janeiro. A população amostral foi constituída por 50 
funcionários e definida pelo critério de conveniência. A técnica de tratamento dos dados utilizada foi a análise de componentes principais e os 
dados foram analisados por meio do pacote estatístico SPSS. Os resultados da pesquisa com base na análise de componentes principais 
identificaram dois componentes principais. Segundo a percepção dos respondentes, no componente denominado Comunicação, estão reunidas 
as dimensões: qualidade de comunicação interna, estabilidade no emprego, treinamento funcional dos empregados e característica específicas da 
empresa. O segundo componente, denominado Comportamento, é relativo ao comportamento dos empregados refletindo as características da 
empresa. Na análise das cargas referentes ao componente Comunicação, observou-se que a carga fatorial mais significativa recaiu sobre a variável 
observada relacionada com a qualidade da comunicação interna da empresa, sugerindo que comunicação interna é considerada importante pelos 
respondentes e, por isso, nomeou este componente. Dessa forma, a identidade organizacional sólida depende de uma Comunicação que, além de 
demonstrar eficiência, permite administrar conflitos e estabelecer sinergia entre os participantes. A parceria e o compartilhamento de 
informações promovem resultados mensuráveis e garantem um ambiente propício à promoção de ações de coesão no trabalho e impactam no 
fortalecimento da identidade organizacional. Outro componente, denominado Comportamento, é representado pela variável observada relativa 
ao comportamento dos empregados refletindo as características da empresa. Isso sugere que, à medida que a identidade organizacional se 
fortalece, os valores que norteiam a filosofia da empresa se entranham cada vez mais no comportamento do empregado. A comunicação visa 
garantir que todos os envolvidos tenham ciência das conquistas da universidade e que estas envolvam cada um deles diretamente. Assim, os 
funcionários podem considerar que o fortalecimento da Identidade Organizacional pode lhes oferecer segurança e bem-estar. É importante 
salientar que as percepções de cada indivíduo podem divergir em função da posição na empresa, antiguidade, nível hierárquico, relacionamentos 
internos, entre outros. No entanto, alguns aspectos serão comuns. E constatou-se que a empresa pesquisada, possui características que a 
direcionam para o fortalecimento da identidade organizacional, pois apresentou cargas fatoriais elevadas nas dimensões estabelecidas pelo 
questionário. A dinamicidade das economias industrializadas e suas intrínsecas relações de trabalho fazem com que o assunto seja da maior 
relevância, uma vez que pode contribuir na formulação de novas práticas gerenciais.
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RESUMO
A identidade organizacional vem sendo objeto de estudos e interesse acadêmico, desde os anos 80, com crescimento de pesquisas ao longo dos 
anos. O crescimento do interesse sobre o tema da identidade organizacional pode ser explicado em razão de ser ela o construto que reflete a 
identificação e a motivação do empregado com a empresa, influenciando a sua imagem corporativa, a qual constitui, no caso de empresas 
privadas, ativo inestimável em ambiente crescentemente competitivo. Apesar do crescente interesse no tema da identidade organizacional, ainda 
são poucos os estudos sobre o assunto, quando se trata de instituições públicas brasileiras. Como em qualquer empresa privada, os funcionários 
dessas instituições compartilham os objetivos, a missão e os valores organizacionais que modelam o vínculo desenvolvido entre empregados e 
organizações, formando sua identidade organizacional. É nesse contexto, que o presente estudo propõe avaliar a identidade organizacional de 
hospital de referência na cidade do Rio de Janeiro, o qual tem perfil acadêmico, e é reconhecido pelo padrão de excelência nos serviços médicos 
que presta. O objetivo foi verificar se há uma identidade organizacional forte nesta instituição e identificar quais os seus aspectos mais 

 relevantes.O estudo foi realizado por intermédio de análise de componentes principais, com emprego do so�ware SPSS 20. Esse procedimento 
possibilitou identificar as dimensões constituintes da identidade organizacional. A coleta de dados foi conduzida por meio de questionário 
estruturado e auto administrado, com 5 opções de resposta Likert. O questionário foi aplicado, no período de 19 a 23 de maio do corrente ano, 

 entre médicos do aludido hospital. A amostra de conveniência foi consltuída de 51 respondentes.A confecção do queslonário baseou-se em 
instrumento análogo utilizado em outras pesquisas acerca de identidade organizacional, com abordagem de natureza quantitativa. Foram gerados 
dois componentes. O primeiro relacionou variáveis observadas referentes ao elo dos médicos com o hospital, atestando, assim, a relevância da 
instituição estar integralmente comprometida com seus valores e missão, os quais devem ser não apenas comunicados de forma clara aos 
empregados, como também cumpridos como foram anunciados. Entre as variáveis observadas mais importantes da identidade organizacional do 
hospital, sob a perspectivas dos médicos, cabe mencionar as que estão relacionadas aos itens do questionário “Os integrantes da minha 
instituição consideram fundamental a prestação de serviços da instituição” e “ Há relação afetiva do integrante da minha instituição com ela”. O 
segundo componente indicou a preocupação da instituição com o desenvolvimento de seus colaboradores, sendo mais claramente compreendido 
por meio das variáveis observadas relativas aos seguintes itens do questionário: “Quando minha instituição obtém sucesso, os funcionários são 
beneficiados” e “ Os funcionários encontram oportunidades de aprimoramento pessoal na instituição”. Em síntese, a instituição tem plena 
consciência de que a solidez de sua imagem institucional depende fundamentalmente de seus empregados.
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RESUMO
A Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pode contribuir de forma significativa para a integração interna de uma organização e para a 
integração entre duas ou mais organizações. Os recursos de TIC possibilitam o fornecimento da infraestrutura necessária para o 
compartilhamento de informações com a velocidade e confiabilidade que as organizações demandam de modo a proporcionar visibilidade 
adequada a todos para auxiliar na tomada de decisões. O objetivo do presente estudo é explicar quais as contribuições que as TICs estão trazendo 
para a integração da cadeia de suprimentos dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais Brasileiros. Para isso, foram referenciados os seguintes 
tópicos: indústria farmacêutica; Laboratórios Farmacêuticos Oficiais Brasileiros; cadeia de suprimentos; Planejamento e Controle da Produção 
(PCP); TICs no PCP e na cadeia de suprimentos. A pesquisa empírica foi conduzida através de uma abordagem integrativa, triangulando os 
métodos quantitativos e qualitativos. Quanto aos fins, a pesquisa foi classificada como descritiva e explicativa, pois teve como proposta descrever 
quais são as ferramentas de TIC existentes nas atividades da cadeia de suprimentos dos laboratórios farmacêuticos oficiais e explicar como elas 
estão sendo utilizadas, além de evidenciar sua contribuição. Quanto aos meios, foi classificada como pesquisa de campo e pesquisa bibliográfica. 
Os dados da pesquisa quantitativa foram coletados por meio de questionários enviados por e-mail para cada gestor de PCP dos 13 laboratórios 
membros da ALFOB, pois apesar de existirem 21 laboratórios, apenas 13 continuam com suas produções ativas. Esses dados foram tratados 
através da estatística descritiva e correlação múltipla para avaliar o nível de integração dos laboratórios, além de explicar qual a contribuição que 
cada TIC está trazendo para esses laboratórios. Já os dados da pesquisa qualitativa foram coletados através de entrevistas qualitativas 
semiestruturadas seguindo um roteiro básico elaborado de acordo com os dados obtidos no referencial teórico. Foram entrevistados 6 
profissionais, sendo um do setor de PCP e outro do de TI de 3 laboratórios que apresentaram as maiores discrepâncias entre a quantidade de TICs 
utilizadas e a contribuição que essas ferramentas traziam para a integração entre os laboratórios. As evidências coletadas através das entrevistas 
foram tratadas dentro da abordagem qualitativa através da análise de conteúdo. Após a realização de toda a pesquisa empírica, foi possível 
realizar uma triangulação de dados utilizando as diferentes fontes de dados, como: pesquisas bibliográficas, questionários, entrevistas e 
observação direta. A triangulação dos instrumentos de coleta permitiu assegurar maior validade e credibilidade à pesquisa de campo realizada. A 
análise empreendida no âmbito dessa pesquisa evidenciou que, mesmo com a evolução das TICs no ambiente organizacional, particularmente na 
capacidade de integrar processos, amplamente retratado na literatura científica estudada, os laboratórios públicos brasileiros ainda fazem pouco 
uso das TICs nos seus PCP e o desempenho das poucas ferramentas encontradas é incipiente e insatisfatório. Conclui-se que provavelmente a 
ferramenta SCP (Supply Chain Planning) é a que mais contribui e o Rastreamento de Frotas é a que menos contribui de uma forma geral para a 
integração dos laboratórios. Os laboratórios estudados apresentam baixa integração interna e seus sistemas chegam apenas ao nível transacional. 
Quanto à integração entre os laboratórios, a pesquisa também mostrou um baixo nível, não existindo nenhum tipo de sistema que integre os 
laboratórios públicos em uma lógica de redes de suprimentos.
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RESUMO
As novas tecnologias da informação e da comunicação (NTICs), cada vez mais fazem parte do dia-a-dia dos indivíduos. Tanto na dimensão 
profissional quanto pessoal, estas tecnologias permeiam o universo das pessoas, fazendo com que, há todo momento, seja necessário interagir 
com sistemas de informação, seja no trabalho, em casa, no banco, no lazer ou nos estudos. Ou seja, a tecnologia está em toda parte. No âmbito 
das Instituições de Ensino Superior (IES) a realidade não é diferente. Essas instituições precisam utilizar as novas tecnologias em função da grande 
quantidade de informação que precisa ser acessada, coletada, filtrada, processada e analisada pelos gestores. Para isso, utilizam, dentre outras 
tecnologias, o Sistema de Informação Acadêmica (SIA). No âmbito das IES, observa-se que o crescente uso de SIA facilita o controle administrativo 
nestas instituições, pois apresenta características fundamentais ao controle dos processos administrativos e gerenciais de gestão acadêmica. A 

 adoção das novas tecnologias tem sido, no entanto, um dos maiores desafios das IES.Como qualquer ferramenta gerencial, os Sistemas de 
Informação (SI) precisam ser avaliados continuamente. A avaliação dos processos envolvidos na implementação e utilização de sistemas de 
informação é de extrema relevância, em função da quantidade de recursos financeiros, de pessoal e de tempo utilizados no seu desenvolvimento 
e implementação. A avaliação de qualidade dos SI é necessária para que se possa verificar o quanto dos investimentos em Tecnologia da 
Informação (TI) está sendo satisfatório. O objetivo de se fazer uma análise do SI implementado, é detectar possíveis erros que possam 
comprometer a disseminação das informações usadas no processo decisório, já que não se pode afirmar que os SI sempre serão capazes de 
disponibilizar todas as informações necessárias. Desta forma, a meta da avaliação do SI é identificar se os objetivos alcançados pelo sistema estão 
satisfazendo as metas da instituição, permitindo identificar problemas e oportunidades não revelados e observar se o sistema está realizando 
suas funções e atendendo à demanda dos usuários. Neste sentido, a presente pesquisa tem como objetivo verificar se as dimensões “qualidade 
do sistema”, “qualidade da informação”, “qualidade do serviço” e “utilidade percebida” do SIA, exercem impacto positivo sobre a satisfação do 
usuário. Para isso, realizou-se estudo preliminar com utilização da técnica de Modelagem de Equações Estruturais (MEE) que é uma técnica de 
natureza confirmatória, com o principal objetivo de avaliar modelos por meio de testes de qualidade do ajustamento e pode ser entendida, em 
sua forma mais simples, como a combinação da análise fatorial com a análise de caminho. O estudo tem como base um modelo utilizado em 

 pesquisa sobre o desempenho de um portal governamental da área de educação. A pesquisa foi realizada em uma IES do município de Duque de 
Caxias, que é reconhecida pela grande relevância econômica e social em toda a região da baixada fluminense. A amostra por conveniência foi 
constituída por 128 respondentes para um universo de 25.000 alunos. Os dados foram coletados por meio de questionário estruturado, com 
escala Likert de cinco opções de resposta. Os resultados obtidos atestam a qualidade do ajustamento global do modelo, em relação ao tamanho 
da amostra, bem como a significância estatística de todas as estimativas dos parâmetros de cada construto. Concluiu-se que os construtos 
“qualidade do sistema”, “qualidade do serviço” e “utilidade percebida” exercem impacto positivo sobre a satisfação do usuário do SIA.
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RESUMO
Ouro Preto é uma das mais importantes cidades históricas do Brasil, tombada como Patrimônio da Humanidade pela Organização das Nações 
Unidas para a Educação Ciência e Cultura (UNESCO), mantém conservado um dos conjuntos mais homogêneos e completos da arte Barroca 
mundial. Localizada á 93 KM da capital mineira de Belo Horizonte. A fundação de Ouro Preto está datada entre os anos de 1693 e 1698, quando 
se iniciou a descoberta do ouro na região. Mas observamos que Ouro Preto não e só o maior conjunto homogêneo Barroco do mundo, a cidade 
conta com mais uma particularidade: é uma das principais cidades universitárias do país. A Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) foi 
instituída como Fundação de Direito Público em 21 de agosto de 1969, incorporando duas instituições de ensino superior centenárias: a Escola de 
Farmácia e a Escola de Minas. Como podemos ver, a cidade de Ouro Preto é marcada pelo aglutinamento de pessoas de localidades diversas, seja 
pelo comercio do ouro ou pelos estudantes de fora que fixam moradia na cidade durante seus estudos na Universidade Federal de Ouro Preto 
(UFOP). As comemorações da Festa do Doze, que iniciaram na década de 60, coincidem com a data da criação da UFOP, fazendo deste um evento 
cultural estudantil que se desenvolveu e modificou ao longo dos anos. O turismo está presente em eventos culturais sob diversas formas. O 
objeto de estudo da pesquisa acontece na cidade de Ouro Preto- MG, analisando um pouco de suas tradições e manifestações culturais, mais 
especificamente a Festa do Doze. O evento promove o encontro entre os atuais estudantes e os ex-alunos da Universidade Federal de Ouro Preto 
com intuito da sociabilização, mantendo assim, uma tradição que acontece desde a criação da Escola de Minas. Desse modo, discute-se aqui o 
real significado da Festa do Doze para os organizadores do evento, respondendo se o mesmo pode ser visto como um produto comercial turístico. 
Com isso, foi analisada uma república em questão, onde foram aplicados 6 questionários direcionados aos moradores, uma entrevista com o 
morador mas velho desta república e 2 questionários aplicados a moradores da cidade, afim de atingir o objetivo, que era identificar se a Festa do 
Doze poderia ser vista como um produto turístico de comercialização. Com os dados levantados, foi constatada através da pesquisa de campo, 
uma ausência de fatores que classificassem o evento com essa caracterização. E assim, conclue-se que o fator principal para a realização do 
evento é de relevância cultural e com isso, manter viva uma tradição que vem das repúblicas ouro-pretanas.
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RESUMO
A fim de entender os reais efeitos causados pela presença de uma empresa do ramo hoteleiro na internet, este artigo tem por objetivo aferir, 
através de um estudo de caso, com a Pousada Dodô de Itaguaí/RJ, os impactos causados frente à imersão da empresa neste ambiente. Para isso, 
a investigação traçou um comparativo, baseado na taxa de ocupação do estabelecimento entre dois períodos, para descobrir se só o site 
(divulgação virtual) foi suficiente para alavancar as taxas de ocupação da empresa ou modificar o perfil dos hóspedes. O objetivo geral da 
pesquisa foi analisar de que maneira o planejamento, a criação e a implementação de um site pode interferir no dia de uma empresa do ramo 
hoteleiro. Buscando resposta para o seguinte questionamento: A criação de um site foi suficiente para alavancar à taxa de ocupação da empresa? 
Como metodologia, foi utilizado o estudo de caso na Pousada Dodô/RJ, onde fora realizada uma pesquisa documental, por meio de informações 
baseadas no número de unidades habitacionais ocupadas na pousada durante o mês de novembro de 2011 e o mesmo mês em 2012. Dados que 
serviram para referencial comparativo. Além disso, foram utilizadas fontes bibliográficas e artigos, a fim de sustentar as informações apresentadas 
sobre o tema. Utilizou-se uma abordagem quali-quantitativa afinal, avaliou-se a taxa de ocupação e o perfil dos clientes, através de informações 
que demostrem de onde eles vieram e se foram pessoas físicas ou jurídicas, através da aplicação de um questionário. A justificativa para a escolha 
desse tema baseia-se na busca pela resposta de uma questão central: Para uma pousada de pequeno porte ou mesmo outra empresa, com outra 
estrutura classificatória, que se propõe a atender o público que se desloca, estar presente na internet é suficiente para que ela dispute clientes 
com as médias e grandes do mesmo ramo? Como conclusões da pesquisa, constatou-se que a pousada possui um potencial para o turismo. 
Entretanto, houve uma queda considerável de sua taxa de ocupação, motivo que foi observado pela falta de uma correta, coerente e sustentável 
divulgação do meio de hospedagem e a falta de um planejamento estratégico. A criação do site de divulgação como ferramenta de marketing 
ajudou a definição de nicho de mercado, a significativa imersão ao ambiente digital, entretanto, as campanhas não foram contínuas o que 
impossibilitou a ampliação da ocupação de hospedes, principalmente em períodos onde a sazonalidade se faz presente.
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RESUMO
Este estudo tem como objetivo verificar o estado da arte no patrimônio histórico remanescente da Campanhia de Jesus no Estado do Espirito 
Santo, observando a dinâmica de conservação e revitalização destes monumentos e sua inserção na atividade turísticas. Para tal, foi realizado um 
estudo exploratório baseado em pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo por meio de visitas in loco a uma amostra particular de 
monumentos considerados de relevância pelos fatos históricos ocorridos. Como instrumentos de coleta foram dirigidas entrevistas semi-
estruturadas a autoridades locais e responsáveis pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Espirito Santo, membros da 
Companhia de Jesus e das Dioceses pertinentes. Percebe-se que apesar do que dizem as leis, os monumentos pesquisados não tem sido alvo de 
fiscalização por parte dos órgãos responsáveis, no sentido de promover sua conservação e revitalização e menos ainda potencializando seu uso 
pelo turismo. Desta forma, o tombamento dos monumentos não se torna garantia de sua proteção e preservação, estando muitos deles em 
estado de abandono. Para inserção desses monumentos na atividade turista são necessárias politicas publicas de melhorias de infraestrutura 
direcionadas não só aos monumentos, mas em seu entorno, focando o restauro e revitalização dos mesmos. O maior aproveitamento desses 
monumentos, quando revitalizados e restaurados, possibilita a valorização e reforço da identidade cultural capixaba, tornando-se assim uma 
referência turísticas no Espirito Santo. Outras medidas são necessárias como roteirização, divulgação, criação de folheteria e distribuição das 
mesmas nas agencias de viagens, principalmente nas de receptivos. E necessário projeto de uma manutenção para conservação desses 
monumentos, que são a representação de nossa história.
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RESUMO
A sazonalidade na atividade turística é uma realidade nos tempos atuais. Em sua essência, ela pode ser encarada tanto de forma positiva quanto 
negativa a uma localidade e ao turismo. O presente trabalho visa analisar o fenômeno da sazonalidade no Rio Grande do Norte/Brasil, de modo a 
descobrir alternativas que possam ser utilizadas pelo setor hoteleiro da Via Costeira de Natal/RN visando minimizar os efeitos negativos dos 
períodos de baixa estação. O estudo contou com duas etapas de análise: uma pesquisa fomentada em 2007 e 2013/2014, o que permitiu a 
comparação dos dados da sazonalidade hoteleira. O estudo teve como objetivos específicos: a) levantar os períodos do ano em que ocorre o 
fenômeno da sazonalidade em Natal; b) identificar os fatores que contribuem para o fenômeno da sazonalidade em Natal; c) verificar em que 
medida o fenômeno da sazonalidade afeta o setor hoteleiro da Via Costeira de Natal; d) verificar quais são as estratégias utilizadas pelo setor 
hoteleiro da Via Costeira para minimizar os efeitos negativos na sazonalidade; e) propor a utilização de estratégias que visem ao aumento da 
competitividade do destino e a minimização dos períodos de sazonalidade. Realizou-se um estudo exploratório-descritivo, com aplicação de 
questionário aos hoteleiros da Via Costeira de Natal e entrevistas com o Secretario Adjunto de Turismo de Natal e com o Coordenador de 
Desenvolvimento Turístico do Estado. Os dados foram analisados pelos programas SPSS e Excel. Através da análise verificou-se que a os meses de 
baixa estação nos hotéis da Via Costeira de Natal são março, abril, maio, agosto e setembro. Observou-se no período de baixa estação o principal 
motivo da viagem é turismo de negócios (congressos, feiras, convenções que acontecem na cidade), diferentemente da alta estação que o motivo 
é o turismo sol e mar. Os resultados demonstram que a cidade não está preparada para eventos de grande porte. Percebeu-se uma eficiente 
divulgação e promoção de Natal através do setor público (secretarias municipal e estadual), entretanto, elas não possuem um marketing 
integrado com o setor privado (hotéis da Via Costeira), fatores que auxiliariam no combate aos efeitos negativos da sazonalidade em Natal.
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RESUMO
O trabalho visa desenvolver um protótipo de veículo autônomo de detecção, inspeção externa e mapeamento de dutos enterrados através da 
plataforma Arduino ATmega328 (Hardware de prototipagem com código aberto muito parecido com a linguagem C/C++ em que facilita seu 
emprego em robótica; assemelha-se ao CLP usado nos grandes processos industriais). O veículo percorrerá a superfície independente de ação 
direta do homem, no intuito de automatizar o processo de detecção de dutos enterrados, guiado por indução eletromagnética. Esta indução 
provém de bobinas que envia o sinal ao microcontrolador contido no Arduino que fará o diferencial de intensidade e o tratamento das 
informações, em seguida este determina ações aos componentes elétricos, como relé e motores, permitindo o protótipo se deslocar sobre a 

 super�cie e obter as devidas informações. O protólpo se desenvolverá por meio de montagens elétricas e eletrônicas que possibilitem testar 
sua aplicação; essas montagens são constituídas de placas detectoras de metais, bobinas, placas de circuitos e de microprocessador, que 
interligados em circuitos previamente elaborados possam determinar, processar e comandar ações mecânicas para um robô (carro autônomo) 
que fará a detecção e mapeamento de dutos enterrados. Esse trabalho servirá de parâmetros para desenvolvimento de um modelo prático 

 minimizando as barreiras dos métodos atuais e contribuindo para o aprimoramento das técnicas existentes. A metodologia é elaborada com 
base em uma pesquisa dos princípios físicos usados em trabalhos existentes, e na aplicação da plataforma Arduino para diversos circuitos 

    eletrônicos; e se desenvolveu nos seguintes processos:•Levantamento de publicações com temas relevantes na área em estudo;• Foco no 
  princípio �sico da indução de campos magnélcos em subsuper�cie através de uma bobina transmissora;•Montagem das placas dos circuitos 

  eletrônicos de detecção de metal por indução de pulso (PI);•Desenvolver um algoritmo em linguagem de programação que possibilite a 
  interação da plataforma Arduino com os circuitos do protólpo;•Testes de bancada no laboratório de eletricidade da UNESA - Cabo Frio para 

  verificação da interação do so�ware e detector de metal, bem como todos os outros componentes do protólpo;•Montagem do 
   protólpo;•Testes do prot lpo. Até o presente momento, os testes se mostraram bem salsfatórios, no qual os componentes 

elétrico/eletrônicos executaram os comandos direcionados pelo microcontrolador sem interferências que comprometessem o processo de 
detecção do duto. Empregou-se a prática eletrônica e de linguagem de programação para atribuir os comandos desejados de maneira que 

  possibilite os objelvos do protólpo alcançando os seguintes resultados:•Desenvolvimento de um algoritmo em linguagem própria do 
microcontrolador Arduino possibilitando o recebimento das informações passadas pelas bobinas e o tratamento dessas 

  informações;•Implementação no Arduino dos sinais elétricos analógico, através do detector de metais, provenientes da indução das 
    bobinas;•Acionamento de motores após detecção do metal, dentro dos interesses programados no microcontrolador;•Execução de 

 comando direcional do veículo de acordo com intensidades detectadas nas bobinas, baseado no algoritmo desenvolvido. A plataforma Arduino é 
uma placa eletrônica de amplo emprego que possibilita uma série de recursos serem adicionados como sensores de gás, câmeras, GPS, wireless, 
GPRS, sensores de obstáculos, e etc. Desta forma o emprego deste veículo autônomo contribuiria sobre maneira nas inspeções de dutos 
enterrados não ficando limitado apenas às citadas neste trabalho, podendo inclusive ser incorporadas nele as muitas técnicas existentes 
aumentando suas funcionalidades e contribuindo desde a inspeção até o planejamento das instalações de redes dutoviárias.
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RESUMO
Para milhões de pessoas portadoras de deficiência auditiva, a língua principal utilizada para comunicação é LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais). 
Uma contribuição importante para a inclusão digital dessas pessoas seria o reconhecimento de LIBRAS pelos computadores. Nestes últimos anos, 
houve vários avanços neste sentido. Quando de uma comunicação em LIBRAS, as mãos tem um papel relevante na transmissão do significado dos 
sinais. O algoritmo Adaboost baseia-se na detecção das formas dos objetos, se revelando mais robusto a variações de luminosidade do ambiente 
e da cor da pele. O método de Viola e Jones possibilita o algoritmo Adaboost realizar a detecção em tempo real, precondição necessária a uma 
comunicação por sinais. Este estudo visa apresentar algumas apreciações sobre a adequação do uso do algoritmo Adaboost com o método de 

 Viola e Jones na detecção das mãos em uma comunicação em LIBRAS. O método proposto por Viola e Jones destaca-se por ser uma solução 
genérica para a detecção de qualquer tipo de objeto (mãos, neste estudo) em uma imagem. O método é baseado na detecção das principais 
características de um objeto. Tais características são responsáveis por diferenciar um objeto dos outros em uma imagem. Viola e Jones propoem 
o uso de características no formato retangular, conhecidas como “características Haar”. O uso destas características retangulares são suficientes 

   para a extração de informações relevantes das formas de um objeto.DETECÇÃO DAS MÃOSPara a detecção das mãos, este estudo faz uso da 
biblioteca OpenCV (Open Source Computer Vision). OpenCV é uma biblioteca multiplataforma, totalmente livre, utilizada no desenvolvimento de 
aplicativos para as áreas de Processamento de Imagens e Visão Computacional.  OpenCV possui documentação farta na Internet, com exemplos e 

 aplicações prálcas. A versão ullizada neste estudo é a OpenCV 2 em C++ Para o treinamento do Algoritmo Adaboost com o método de Viola e 
Jones é utilizada a ferramenta ToolsSamples disponibilizada na Internet. Esta ferramenta é baseada no OpenCV e possibilita o treinamento do 

 algoritmo Adaboost para qualquer lpo de objeto (mãos, neste estudo). Para o treinamento do Adaboost, é necessário a disponibilidade de uma 
base de dados de imagens positivas (que contenha imagens de mãos) e imagens negativas (que não contenha imagens de mãos). Não havendo 
disponibilidade de uma base de dados de imagens das mãos, o primeiro passo neste estudo foi criar uma base de imagens positivas e negativas. 

 As imagens são obldas a parlr de vídeo usando uma WebCam e são formatadas com o OpenCV. A seguir são apresentados os resultados de um 
teste de detecção das mãos, com movimentos simples, usando uma base de imagens contendo 771 imagens positivas e 1319 imagens negativas: 
 

    a)Número de fases: 28; ) Tempo de processamento: 8 hors; c) Resultado obldo: detectou bem as mãos. Raramente tem algum falso posilvo. 
 Entretanto, em alguns locais a mão não é reconhecida, como na frente do rosto ou na frente da roupa. Os testes iniciais realizados neste estudo 

indicam uma acentuada redução de erros à medida que o número de imagens de treinamento aumenta. São indícios de que o algoritmo Adaboost 
com o método de Viola e Jones pode vir a ser uma opção para a detecção das mãos em tempo real, tendo a vantagem de oferecer robustez a 
variações de iluminação e de cor de pele. Para avançar na avaliação, em especial sobre sua possível adequação na detecção das mãos em uma 
comunicação em LIBRAS, é preciso aumentar com milhares de imagens a base de dados de imagens positivas e negativas necessárias ao 
treinamento do algoritmo, processo que está em andamento neste estudo. Uma desvantagem é a elevada quantidade de imagens necessárias ao 
treinamento do algoritmo, da ordem de milhares, que pode resultar em vários dias de processamento para o treinamento do algoritmo.
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RESUMO
Atualmente, há uma tendência em jogos digitais o desenvolvimento com interface convencional (sem joystick, não teclado e sem mouse). Pode-
se ver através de dispositivos como Microsoft Kinect, PlayStation Move e Nintendo Wii. Normalmente, essas interfaces são baseadas em 
movimento do corpo do jogador movimento utilizando técnicas de Realidade Aumentada e Visão Computacional. A Realidade Aumentada é uma 
tecnologia que estão usando em muitas áreas como uma forma alternativa de interações entre os tradicionais. A utilidade da Computação Gráfica 
e da Realidade Aumentada na educação é inegável, mas sua disseminação vinha sendo limitada pelos altos custos de equipamentos e de 
desenvolvimento de software necessários à criação de novos conteúdos e ferramentas de aprendizagem. Mas esse cenário vem mudando graças 
a diversos fatores, entre os quais podemos destacar: redução de custos e popularização de equipamentos computacionais com recursos gráficos 
(desktop e portáteis, incluindo celulares e PDAs), evolução e barateamento das placas gráficas 3D e da tecnologia de desenvolvimento de jogos 
3D. Uma das dificuldades na construção de um jogo que possibilite interação sem a utilização de controles físicos é a utilização de algoritmos de 
Visão Computacional para segmentação e rastreamento de objetos. O presente projeto propõe construir um jogo que possa integrar Visão 
Computacional para possibilitar interação direta do usuário com o jogo sem utilizar controles físicos.  As ferramentas previstas para uso no 
projeto são de softwares livres. A pesquisa em Desenvolvimento para Dispositivos Móveis utilizando o Sistema Operacional Android é a etapa que 
deve requerer mais trabalho, podendo ser entretanto transferida. Pretende-se o desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis que se 
revele robusto e adequado para acionamento e monitoramento de cargas utilizando redes sem fio.
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RESUMO
A computação em nuvem é uma realidade disponível para empresas, público em geral e para educadores. As aplicações podem atingir as mais 
diversas áreas do conhecimento, mas vislumbramos a sua utilização em escolas públicas do ensino médio no interior do estado do Ceará, como 

  forma de aproximação entre docentes e seus alunos para a disseminação de conhecimentos através de arquivos, textos e aplicalvos. O 
presente artigo tem como objetivo pesquisar a Computação em Nuvem, como também identificar quais de suas ferramentas são utilizadas em 
ambiente acadêmico, analisando as tecnologias atuais e também sua aplicação real e total nas escolas, inseridas na prática docente de seus 
professores, verificando se atingiram as especificações de uso e compartilhamento em cada situação.  Com os resultados obtidos observou-se que 

 o uso da Computação em Nuvem como uma ferramenta na educação ainda é limitado a poucos professores e alunos. Este trabalho ullizou 
como método a pesquisa bibliográfica para criar um referencial teórico consistente. A abordagem é quantitativa e o estudo de caso foi realizado 
na Escola de Ensino Estadual Profissional Alfredo Nunes de Melo, no município de Acopiara no estado do Ceará, através da entrevista de 20 
professores e 10 alunos, de várias disciplinas e cursos. Para mostrar o cenário atual do uso de ferramentas da computação em nuvem na prática 
docente e discente desta escola, foi elaborada uma pesquisa com oito questões fechadas para ser respondidas pelos professores e alunos. Através 

 das repostas coletadas foi possível à obtenção de índices esta�slcos. S:Na pesquisa de campo, através das entrevistas, foi idenlficado o grau de 
 ullização da Computação em Nuvem e de seus recursos. As ferramentas gráls são as mais ullizadas e procuradas. O Google Drive foi o 

 campeão de ullização com 43%, seguido de perto pelo Dropbox com 30% e o Skydrive com 23%.Na ullização do SaaS (So�ware as a Service), 
traduzindo, Software como serviço, o campeão de utilização foi o Prezi com 34%, seguido pelo Google Docs com 30% e o Google Sites com 

 20%.Quanto às vantagens mais citadas, observou-se que na maioria dos entrevistados, 66%, o interesse estava voltado em ter todos os arquivos 
 em um só ambiente. Em seguida, com 17%, temos a portabilidade e com 17% também a facilidade de comparllhar recursos. A grande maioria 

dos professores, 80%, citou a facilidade em repassar material didático para os estudantes ou a possibilidade de criação e edição de arquivos em 
 vários disposilvos e plataformas. Já os alunos, 70%, elogiaram a facilidade de acessar os materiais disponibilizados pelos professores. Algumas 

críticas foram registradas também, principalmente a lentidão em sincronizar os dados, que foi citada por 50% dos usuários, e a qualidade de 
 acesso à internet por 17%, mas neste caso, um problema mais ligado a infraestrutura da escola ou do município pesquisado. Por meio desse 

estudo é possível verificar a contribuição que a computação em nuvem vem dando na área acadêmica. Por ser uma forma nova de trabalhar ela 
ainda não está completamente madura e seu uso, em alguns casos, se reduz ao armazenamento de arquivos na internet, utilizando para isso 

 serviços de grandes empresas. O assunto abordado ainda é recente nas escolas do Estado do Ceará. Os docentes e discentes destas insltuições 
estão se adequando às novas tecnologias. É fácil perceber que a comunidade acadêmica tem a computação em nuvem como uma fonte rica de 

 recursos. Esta pesquisa se propõe a abrir a discussão sobre uso correto das TICs, em suas mais variadas formas, ambientes e usuários. É 
necessário que outros estudos sejam realizados para obter resultados mais concludentes, como por exemplo: aplicar esse questionário a outros 
grupos acadêmicos, por exemplo, ensino superior e pós-graduação. A aplicação em grupos maiores também é indicada.
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RESUMO
Este trabalho tem como foco apresentar como após revolução industrial e seu desenvolvimento constante a automação industrial possibilitou um 
ganho de produção e gerenciamento através de vários mecanismos, um deles por exemplo o uso de Sistemas Supervisórios, que auxiliam no 

 processo em tempo real, controlando, supervisionando e adquirindo informações do processo produlvo com agilidade e eficiência Dentre as 
vantagens proporcionadas pela automação industrial, pode-se destacar a qualidade e integridade, garantida pelo monitoramento de variáveis que 
permitem a previsibilidade e/ou diagnóstico de falhas; a redução de custos, centralizando o gerenciamento do processo produtivo, diminuindo 
mão-de-obra e tempo dedicado a esta atividade e a possibilidade de execução de procedimentos técnicos remotamente. Além disto, os Sistemas 
Supervisórios efetuam a coleta de dados e armazenam os mesmos em banco de dados, que podem ser utilizados para gerar informações úteis de 

 toda cadeia produlva. Porém, quando se fala em Sistemas Supervisórios para controle em automação, isto está diretamente relacionado com 
soluções proprietárias de difícil acesso à sua programação e customização não previstas pelo fabricante e que utilizam equipamentos de alto 

 custo como PLC´s (Controlador Lógico Programável). Todo esse cenário leva a reflelr se seria possível o desenvolvimento de novas tecnologias 
que atendam essa demanda pela otimização em processos de automação, utilizando da plataforma de hardware open-source Arduino como 
interface de comunicação com os Sistema Supervisórios. Criado em 2005 por Massimo Banzi, o Arduino se constitui de um simples controlador 
lógico, algumas interfaces de entrada/saída, além de uma interface serial ou usb para sua programação e interação em tempo real. Por ser "open-
source" (código aberto), não possui um fabricante único, o que possibilita uma independência das soluções proprietárias de automação 
encontradas atualmente. De baixo custo, o Arduino é de fácil acesso, permitindo que qualquer interessado desenvolva seus próprios projetos 
técnicos, de tal forma que hoje tem sido utilizado na implementação de projetos não somente por profissionais de tecnologia e engenharia, como 

 também por profissionais da moda, biologia, entre outros. O projeto tem sido desenvolvido através da equipe formada pelo PEA de Pesquisa em 
Arduino, que semanalmente tem se reunido para estudar e compartilhar seus resultados, tendo inclusive criado um blog para a divulgação dos 
resultados obtidos em http://projetoarduino.wordpress.com/. Atualmente, uma das linhas de pesquisa dentro do projeto tem se desenvolvido na 
pequisa do uso de Arduino em automação industrial. A equipe tem desenvolvido um laboratório prático em duas frentes de trabalho, uma no 
desenvolvimento do sistema supervisorio Web para controle dos dispositivos e outra na criação de dispositivos coom arduino utilizando sensores 
e atuadores, o que poderá comprovar os limites que o Arduino pode ser utilizado como interface de automação e monitoração com sistemas 

 supervisórios, objelvo principal do projeto Com o decorrer dos estudos, é percep�vel o porquê do Arduino ter inspirado a crialvidade de 
muitos e possibilitado o desenvolvimento de soluções de automação que antes não eram possíveis devido à dificuldade de acesso a 
equipamentos de alto custo e de difícil programação. O Arduino transformou a tecnologia de automação em uma oficina de idéias possíveis. Pela 
sua simplicidade e pequeno poder de processamento, existe uma limitação quanto ao desenvolvimento de soluções de grande porte, que 
precisam de equipamentos com maior poder de processamento. Porém, é notável que, para algumas implementações, o Arduino gera uma 
grande economia e também amplia possibilidades de atuação como interface de automação, possibilitando que Sistemas Supervisórios possam 
monitorar processos que antes poderiam ser considerados inviáveis devido ao alto custo.
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RESUMO
A sociedade vive em um mundo globalizado, que tem como uma de suas características o avanço tecnológico constante e a facilidade de acesso 
às informações através da internet, rede mundial de computadores, que teve inicio durante a guerra fria porém se tornou de uso público anos 
depois. Hoje, quem faz uso da internet certamente utiliza redes sociais, blogs, jornais e diversos mecanismos de comunicação online, para 

 aquisição e comparllhamento de conhecimento. Em meio a esta quanldade de informação disponível na internet, é di�cil até mesmo saber 
quais mecanismos de comunicação utilizar para se atualizar. Como se atualizar com informações relevantes ? Para profissionais de tecnologia, isto 
é ainda pior, pois não estar atualizado significa não ser competitivo no mercado de trabalho. Dentro dos cursos de tecnologia, muitos alunos não 
se atualizam não por falta de interesse, mas porque não possuem tempo para acompanhar tantos mecanismos de comunicação existentes lendo 
ou identificando noticias que sejam do seu interesse profissional e acadêmico. Do outro lado , em um ambiente acadêmico, o corpo docente deve 
ser o principal incentivador destas atualizações por parte dos alunos, porém tem seu tempo restrito à cumprir o plano de ensino de suas 
disciplinas. Com base nisto, surgiu a ideia de criar estruturas de comunicação com os alunos utilizando a internet para incentivar o estreitamento 

 no relacionamento e maior interação com os professores, desenvolvendo a construção de novos conhecimentos.O objelvo deste projeto foi, 
em decorrência dos fatores expostos, centralizar informações atualizadas na área de redes e tecnologia da informação a todos alunos do curso de 
Redes de Computadores e demais interessados através da criação de um blog, que além de incentivo à leitura , serviu também como mais uma 
ferramenta de interação e estreitamento no relacionamento  professor-aluno, além da divulgação de eventos, cursos, entre outros na área de TI. 
 

Como metodologia, o projeto foi iniciado constituindo-se de professores e alunos para a definição do escopo do projeto. Uma vez definida a 
equipe, foram utilizadas ferramentas gratuitas com a finalidade de reduzir a necessidade investimentos financeiros no projeto, porém com 
projeção de, através de investimento externo, efetuar o registro de domínio e também contratar a hospedagem do blog. Com o registro do blog 
http://blogredesjf.wordpress.com , a equipe iniciou o acompanhamento de noticias em tecnologia de redes e tecnologia, onde semanalmente são 
postados artigos dos mais diversos mecanismos especializados da área de tecnologia. Todos os posts são publicados nas redes sociais, inserindo 
uma pergunta que incentive os leitores a expressar sua opinião sobre o assunto. A cada post é identificado o crescimento na participação dos 
alunos e ex-alunos, posts os quais propiciam a interação entre os indivíduos, cada um complementando o aprendizado do outro. Além de noticias, 
durante a semana acadêmica do curso de Redes, o blog também foi utilizado para a divulgação dos patrocinadores e de resumos e fotos da 

  realização do evento.Certamente o objelvo tem sido alcançado e atendido ao público-alvo do projeto, alunos do curso de Redes de 
Computadores, entre outros, que semanalmente tem se atualizado usando mecanismo de aprendizado que fornece informações sólidas, 
incentivando a atualização constante, o aprendizado, a troca de experiências e a formação de opinião entre todos os participantes, comprovando 
que o blog é uma ferramenta que complementa o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem através da comunicação e interação de 
professores e alunos.
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RESUMO
O objetivo deste trabalho é apresentar a revolução tecnológica conhecida como Internet das Coisas (IoT ou Internet of Things), futuro da 
computação e da comunicação de dados que consiste em integrar os dispositivos e tecnologias utilizadas hoje no mundo físico com o mundo 
virtual, ou seja, diversos dispositivos e objetos hoje existentes conectados à internet e comunicando entre si, trocando, assim, informações de 
todos os gêneros. A partir daí surge uma nova concepção de comunicação, que não mais dependerá exclusivamente da atuação do homem. Será 
a comunicação entre as dispositivos, chamada também de Coisa-a-Coisa (ou Thing-to-Thing em inglês). Para que essa comunicação seja possível, 
diversas tecnologias têm sido aprimoradas para que a interação entre objetos seja facilitada. Mais especificamente na interação e identificação 
entre os objetos, a tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) permite que cada objeto tenha sua identificação física e digital, armazenando 
informações diversas que serão trocadas mutuamente. Os dispositivos que farão a captura dessas informações do mundo real poderão  
transformá-las em informações úteis a serem compartilhadas com os demais objetos que ficarão conectados através de Smart Grids, que se 
baseia na instalação de sensores em chips que se comunicam através de redes elétricas inteligentes. Todo o processamento ou armazenamento 
destas informações trocadas entre objetos precisa ser dinâmico e de alta disponibilidade. Para tal fim, a Cloud Computing, que se baseia na 
utilização de recursos computacionais de processamento e armazenamento através da internet, não sendo necessário um ambiente físico para 
que se o recurso computacional desejado esteja disponivel, possibilitando, assim, administração de recursos de forma remotamente. Outros 
pontos que devem ser levados em Internet das Coisas são as soluções de hardware e software, no que diz respeito à criação de objetos 
inteligentes que utilizarão toda a infra-estrutura criada. Não é necessário um hardware com alta capacidade de processamento, pois além de 
sistemas embarcados conhecidos como SoC (System on a Chip), existem também plataformas de desenvolvimento individual como Arduino E 
Rapberry, hardwares simples e focados em programação simples, que permitem a interligação destes objetos com a rede da Internet e o envio de 

  informações recebidas pelos sensores e atuadores que podem ser ligados a estes equipamentos. Vale ressaltar que o foco da Internet das 
Coisas não é única e exclusivamente o meio corporativo. Cada indivíduo poderá adequar e customizar objetos de forma a atender melhor a 
necessidade do seu cotidiano, no trabalho, em casa e até mesmo no trânsito, que se torna inteligente e mais dinâmico, através de redes VANET 
(Veicular Ad Hoc Networks), que funciona através de informações serão replicadas entre veículos permitindo uma identificação de tráfego e 
ocorrência de acidentes que serão analisados e informados pelos próprios veículos, sem necessidade de monitoração ou intervenção humana. 
 

Essa interação dos objetos do mundo real com o mundo virtual, facilitada pela Internet das Coisas, possibilitará o avanço em tecnologia de 
comunicação e computação para um nível bastante acima do que existe atualmente, onde as informações trocadas entre os objetos ainda se 
resumem a alertar o homem ou até mesmo dependem do mesmo. Todo avanço tecnológico gera impactos em vários setores, com a IoT será ser 
diferente. Para alguns, impactos positivos, outros negativos. A troca de informações, muitas delas de uso pessoal do individuo, requer a 
implementação de mecanismos de segurança que garantam a privacidade do ser humano, mas oferecendo benefícios ainda não experimentados 
que facilitarão cada dia mais o cotidiano do ser humano, de forma a aceitar a Internet das Coisas como um benefício inestimável e que se tornará 
requisito de uso diário.
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RESUMO
Destaca-se nessa pesquisa a relevância dos estudos sobre o Internet Protocol versão seis (IPv6), especialmente por alunos dos cursos de 
graduação em Redes de Computadores. A motivação principal para essa versão do Internet Protocol (IP) é o inevitável esgotamento dos 
endereços atribuídos no formato do Internet Protocol versão quatro (IPv4). A diversificação crescente de tipos de dispositivos conectados à 
Internet tem aumentando significativamente a necessidade de endereços IP e a expectativa é que essa demanda aumente. Deste modo, a 
transição para a versão seis requer disseminação do conhecimento sobre o novo protocolo entre estudantes da área de computação, de cursos 
voltados para implantação e manutenção da infraestrutura das tecnologias de informação. Dado o caráter imediato da transição, profissionais da 
área, professores e alunos necessitam aprofundar de forma prioritária estudos sobre essa temática. Aliado a esse contexto, a aprendizagem 
online (formal e informal) tem se destacado na educação como maneira alternativa de estudos. Com a ampliação do acesso à Internet, os 
estudantes podem utilizar seus próprios dispositivos em qualquer lugar para ter acesso a conteúdos educacionais. Além de maior facilidade em 
buscar materiais de apoio, eles podem descobrir formas personalizadas de aprender (definindo preferência como tipo de linguagem, mídia, 
estilo). Assim, alternativas de aprendizagem online e colaborativa são favorecidas pela profusão de recursos e pela diversidade de formas de 
comunicação acessíveis pela Internet. Complementarmente, iniciativas como o movimento em prol dos Recursos Educacionais Abertos (REA) e a 
ampla oferta de cursos online abertos e em massa (Massive Open Online Courses - MOOCs) integram uma agenda de abertura de materiais (e 
cursos) online como modo de aumentar as possibilidades de acesso, especialmente ao ensino superior, em âmbito mundial. A proposta do 
movimento em prol dos REA é disseminar conteúdo na Internet de maneira aberta, de forma que qualquer pessoa possa utilizá-los para fins 
educacionais. No contexto do ensino superior essa facilidade é especialmente interessante para professores que tenham interesse em inovar suas 
práticas pedagógicas, apoiados pelas tecnologias de informação e comunicação. O objetivo desta pesquisa foi construir REA sobre o IPv6 a partir 
de um processo baseado em premissas de reutilização. O desenvolvimento dos REA sobre o IPv6 teve seu fluxo de trabalho baseado em uma 
espiral que contempla as etapas de planejar, buscar, gravar, ordenar, criar, executar e compartilhar, que direciona o processo de criação para a 
perspectiva da reutilização e também traz a tona várias questões a serem consideradas no processo para que professores e alunos possam atuar 
em coautoria. Os aspectos para avaliação da qualidade que serviram de base para elaboração do questionário e coleta da percepção dos alunos 
sobre dos REA sobre IPv6 produzidos foram relevância do conteúdo, credibilidade do material, atratividade, navegabilidade e linguagem 
adequada. Um blog foi usado como repositório para os recursos, os quais estão em formatos de imagens, vídeo e textos e contemplam 
especificações técnicas sobre endereçamento e roteamento IPv6.  De um modo geral, a avaliação dos alunos foi favorável e os aspectos 
apontados como desfavoráveis permitiu melhorias nos recursos. As principais contribuições desta investigação foram o desenvolvimento de 
expertise na construção de REA, a disponibilização e diversificação de materiais para estudo sobre o IPv6, como forma de disseminar o 
conhecimento a respeito desse tema, bem como o incentivo para a abertura de materiais no ensino superior.
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RESUMO
Esta pesquisa evidenciou a análise da implantação de sistema virtual de ensino aprendizagem em duas IES - Instituições de Ensino Superior 
localizadas em Cotia/SP no ano de 2008, cuja coleta de dados foi realizada através de entrevistas e pesquisa qualitativa com os professores, 
tutores e alunos interessados em entender o funcionamento do ambiente das faculdades FAAC - Faculdade Associada de Cotia e EUROPAN – Euro-
panamericana de Humanidades e Tecnologias, que atuavam no segmento educacional, com prestação na região de Cotia, São Paulo, que 

 funcionavam isoladamente, antes de serem adquiradas pela Universidade Estácio. Com a concorrência e as mudanças tecnológicas, as IES 
perceberam a necessidade da implantação de um sistema virtual de ensino-aprendizagem, como ambiente de suporte as atividades acadêmicas já 
existentes e pensando em novas alternativas nos serviços educacionais à longo prazo. Com a implantação, os alunos passaram a conhecer a 
grande diversidade de dados e informações que um sistema virtual pode oferecer, desde um ambiente centralizado e informativos à conteúdos 
das matérias regulares, apostilas específicas, anotações avisos gerais entre outros. Uma das análises e entendimento que as IES percebeu refere-
se à viabilidade de integração dos sistemas para permitir a criação de conexão segura para seus clientes (alunos) efetuarem o acesso pela Internet 

 e a disponibilidade dos serviços prestados individualmente. A implantação do sistema na FAAC buscava através da ferramenta, dispor aos alunos 
um sistema centralizado com soluções acadêmicas, oferecendo material de aulas como ajuda complementar, execução de trabalhos pela Internet 
para complementação de notas do semestre letivo, avisos e recados divulgados por categoria específicas, onde cada curso tinha seu mural de 
avisos, avaliações que também complementavam as notas do semestre corrente. Claro que por se tratar de sistemas, e que durante a 
implantação sempre existem ocorrências como problemas de acesso dos alunos, páginas com erro no sistema. Mas a área de tecnologia estava 
sempre preocupada e sincronizada com as informações para melhor atender e solucionar os problemas. Durante a utilização do sistema, a mesma 

 se tornou um fator de sucesso para todo colegiado, por se tratar de ferramenta que esta em constante melhoria. Após analise da Faculdade 
Europan, houve percepção de que o sistema foi implantado como ferramenta para dispor de material de aula e complementares a disciplinas, 
mural de avisos, não houve a preocupação com o sistema para que todos pudessem utilizar, mas sim para os coordenadores e professor que 
gostariam de utilizar a ferramenta como diferencial em suas aulas, sem muitos recursos habilitados. A utilização neste caso não foi um fator de 
sucesso como nova ferramenta e novos recursos, pois não havia preocupação do colegiado em cobrar e utilizar esta ferramenta como após a 

 aprendizagem, mas sim, mais uma opção de ferramenta para os alunos, caso o professores lvesse interesse em ullizar. Considerando as 
empresas pesquisas na região de Cotia, nota-se que a implantação do Sistema Virtual de Ensino Aprendizagem não é realmente um fator 
determinante de resultado e sucesso, pois foi possível verificar que o foco ainda não é a captação de clientes do comércio tradicional para a 
realização de transações eletrônicas, mas sim para utilização afim de agregar mais serviços e disponibilidade à oferecer. Mesmo assim, é 
perceptível a preocupação das empresas em realizar melhorias contínuas para estarem prontas para o futuro.
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RESUMO
No âmbito da navegação marítima, a classificação do estado do mar é essencial para o seu planejamento e execução. Essa classificação 
compreende a condição geral da superfície do mar, o comportamento de ondas e correntes, em um determinado lugar e instante de tempo. Além 
da análise de risco no planejamento de rotas, a classificação correta do estado do mar pode auxiliar à navegação marítima em diversos outros 
aspectos.  Uma classificação precisa pode determinar a cinemática da embarcação e contribuir para condução otimizada durante as manobras e 
uso dos equipamentos de controle. Em contextos militares, a correta definição desta classificação auxilia ações táticas ou mesmo operações de 

 resgate e salvamento A classificação do estado do mar possui grande abrangência e uma complexa máquina de estados. Muitas variáveis são 
consideradas neste processo, incluindo a velocidade dos ventos e a altura das ondas. A Organização Meteorológica Mundial (OMM) estabelece 

 uma escala padrão segmentada em nove níveis de intensidade.O método mais comum de classificação é por meio de um processo tácito. Um 
navegador compara visualmente imagens representativas dos estados com a sua percepção atual. O navegador se decide quanto à classificação 

 somando as descrições dos efeitos secundários percebidos. Em alguns casos, com o auxílio de um anemômetro, a velocidade do vento oblda 
    ajuda a se concluir com a velocidade atual.HipóteseProcessos tácitos de aferição são naturalmente imprecisos. Nesse caso em parlcular, 

explicitação do conhecimento é difícil. O treinamento de navegadores deve ser supervisionado uma vez que não há uma medida analítica em 
 tempo real. Apenas sob este aspecto, a navegação segura está atrelada a um processo impreciso e não a um protocolo. Neste senldo, este 

trabalho propõe modelar e implementar um método de classificação em tempo real do estado do mar de maneira automática através de 
 sensores. A primeira abordagem ullizada é o uso de um acelerômetro, presente na grande maioria dos disposilvos móveis.Este trabalho não 

pretende descartar o padrão da OMM. As saídas de dados providas pelo acelerômetro serão usadas para determinar a altura das ondas do mar. 
Um conjunto de regras Fuzzy é utilizado para mapear os segmentos do padrão OMM. Conjuntos Fuzzy são adequados para representação de 

  intervalos e funções de conhecimentos nebulosos ou tácitos. Os acelerômetros provêm o valor de aceleração nos três eixos cartesianos (x, y e 
z). Em um primeiro momento, o modelo computacional desenvolvido se vale de conhecidas equações da física e do cálculo diferencial para 

 inferência do deslocamento verlcal da embarcação. Alguns trabalhos já apresentam soluções nesse senldo. Posteriormente, o deslocamento 
vertical é utilizado como entrada para obtenção da classificação de acordo com o padrão de classificação da OMM. Um motor de inferência fuzzy 
(inferência de Mamdani) utiliza o deslocamento vertical para obtenção de um valor escalar baseado nas regras de um especialista em navegação. 
Tais regras consideram o deslocamento vertical influenciado por outras variáveis (ex.: massa da embarcação, proximidade do centro de gravidade, 

  etc.). A automalzação do processo de classificação do estado do mar representa um grande passo na área de navegação marílma. Os testes 
preliminares indicam que o modelo possui a precisão necessária para desenvolvimento completo de um modelo que contemple todas as 
variáveis. Adicionalmente, os valores de outros sensores disponíveis, como o anemômetro, também poderão ser usados para a refinação do 

 resultado. No que diz respeito à dubiedade do julgamento humano para a obtenção desta informação, a validação em um ambiente real é 
imprescindível. Este modelo se encontra em fase de acoplamento ao sistema de navegação da Marinha do Brasil. Este passo é considerado crucial 
pois permitirá a validação in-loco. Posteriormente, para fins de comparação, pretende-se aplicar métodos de classificação alternativos, como o 
uso de Redes Neurais Artificiais. Uma variante do teste de Turing também está sendo considerado para validação posterior com um grupo de 
especialistas.
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